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Vista aèria d’Igualada. La ciutat vol superar els 40.000 habitants, i tard o d’hora haurà d’afrontar una nova planificació urbanística.

Intensa oposició a l’anunci de frenar 
la renovació del POUM a Igualada
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a la nova Llei catalana de Territori

L’oposició hi veu poca valentia i 
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18.500 Km
Audi A1 1.4 TFSI Adrenalin 92 kW (125 CV)
PVP: 25.459€ - Oferta: 17.700€

Audi A3 Sedan 1.6 TDI Sport Edition 81 kW (110 CV)
PVP: 32.080€ - Oferta: 21.900€ 

 12.000 Km
Audi A3 Sportback 1.6 TDI Sport Edition S-tronic 81 kW (110 CV)

PVP: 26.480€ - Oferta: 15.500€

Audi A4 Avant 3.0 TDI S Tronic S line Edition 160kW (218 CV)
PVP: 60.862€ - Oferta: 46.000€ 

Audi Q5 2.0 TDI Advanced 110 kW (150 CV)
PVP: 47.304€ - Oferta:  34.600€ 

Audi Q5 2.0 TDI Quattro Advance 130 kW (177 CV)
PVP: 44.831€ - Oferta: 30.300€  
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L’EDITORIAL

Planificar
E l debat sobre el POUM d’Igualada ha tornat 

a ressorgir aquests primers dies de l’any. 
Després de l’anunci de l’alcalde en una re-
unió informal amb periodistes, que caldria 

esperar al desplegament de la futura Llei de Ter-
ritori de la Generalitat, per poder reiniciar el nou 
Pla Urbanístic de la capital de l’Anoia, han apare-
gut moltes veus a l’opo-
sició política de la ciutat, 
clarament contràries als 
raonaments del govern 
municipal.
És evident que l’actual 
Pla General d’Igualada, 
creat el 1986, set anys 
després de la constitu-
ció dels ajuntaments de-
mocràtics després de la 
dictadura de Franco, és 
ja avui una eina obsole-
ta,  completament fora de lloc i dels corrents actuals 
en matèria urbanística. Però el que, per damunt de 
tot ha canviat, és la pròpia Igualada. I també el seu 
entorn. D’aquí que, en multitud d’ocasions, s’hagi 
optat per fer petites modificacions i així anar fent 
pedaços abans d’entomar una renovació completa. 
No era, en absolut, una mala praxi. La ciutat, en 

alguns casos, se n’ha beneficiat, i molt. 
En qualsevol cas, mantenir aquest sistema per més 
temps, a expenses del desenvolupament d’una Llei 
que igualment obligarà a la planificació municipal, 
no és una bona idea. Un nou POUM és indispen-
sable per a Igualada, quan més aviat millor, oi més 
si, com deia recentment l’alcalde, un dels seus de-

sitjos és que Iguala-
da superi la barrera 
dels 40.000 habitants 
a curt o mig termini. 
Obligadament cal pre-
parar una ciutat que 
pugui acollir als nous 
igualadins, i això es fa 
planificant la trama 
urbana, i, més enllà, la 
seva consolidació amb 
l’entorn de la Conca 
d’Òdena.

Al final de l’anterior dècada, el govern igualadí va 
liderar un nou Pla Urbanístic que va fracassar per 
una clara manca de bona comunicació amb els igua-
ladins.  Ja va essent l’hora de començar a debatre 
com volem que sigui aquesta Igualada que superi el 
llindar dels quaranta mil habitants. Com diu la dita, 
parlant la gent s’entén. Parlem? 

Mantenir el sistema d’anar 
posant pedaços al Pla General 

d’Igualada no és una bona idea. 
Un nou POUM és indispensable, 

quan més aviat, millor.
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Mercedes Alaya, jutgessa que va ins-
truir els casos dels ERE andalusos i 
que va acabar sent remoguda, deia 
el passat juliol que “la independència 
del poder judicial trontolla i, a més, 
de manera extremament greu, i en 
una proporció aritmètica al creixe-
ment dels casos de corrupció políti-
ca. No tots ens n’adonem perquè el 
joc processal és una cosa molt subtil, 
que passa desapercebut a la majoria 
dels ciutadans perquè és poc intel·li-
gible. I això ho aprofiten els poders 
públics. Venen lleis per lluitar contra 
la corrupció i en realitat el que pro-
porcionen són lleis que dificulten la 
tasca dels jutges per lluitar contra els 
delictes” 

El Consell d’Europa, ha publicat un 

informe dient que “Espanya és el 
país menys compromès en la lluita 
contra la politització judicial dels 
21 estats avaluats. Ha ignorat tres de 
cada quatre recomanacions del grup 
anticorrupció del Consell d’Europa 
(GRECO). Espanya no n’ha imple-
mentat plenament ca d’elles, i només 
ha complert parcialment amb el 25% 
de les mesures que se li han dema-
nat” i seguien dient “les autoritats 
polítiques no han d’intervenir en cap 
de les fases del procés de designació 
de magistrats i fiscals”.

Jordi Cuixart, president d’Òmnium 
Cultural, ha cridat “a demanar l’alli-
berament dels presos polítics i que 
s’aturi també la repressió a instàncies 
europees i internacionals”. I ha seguit 
“Us demano que no permeteu que 
ens venci el desànim; és el que preci-
sament alguns voldrien. Convertim 
qualsevol pena en esperança ja que 
tenim motius suficients.” 

Josep Borrell, exministre del PSOE 
i expresident del Parlament Euro-
peu, molt sorneguer ha dit “si això 
encara fos el franquisme, les coses 
serien molt pitjors per als indepen-
dentistes”

Gabriel Rufián, diputat d’ERC a 
Corts, ha criticat a Inés Arrimadas, 
líder de Ciutadans,  per “voler gover-
nar engarjolant a la dissidència polí-
tica”, després que aparegués la notícia 
de que Ciutadans no renunciaria a la 
presidència del Parlament, si el bloc 
independentista no assolís la majoria 
a la cambra per tenir alguns dels seus 
diputats a la presó o a Bèlgica.

Oriol Junqueras, líder d’ERC, va dir 
als Magistrats del Tribunal Suprem 
“sóc un home de pau que aposta pel 
diàleg i per la via negociada i per això 
els prego per la meva llibertat”.

Agustí Alcoberro, historiador i vice-
president de l’ANC, va dir “un estat 
és un instrument de coerció, però 
els estats es fonamenten també en 
la cohesió i l’adhesió dels ciutadans. 
Quan un estat ha perdut tota credibi-
litat, com l’estat espanyol a Catalunya, 
quan una majoria entén  que l’estat 
espanyol ja no és el nostre i ens és ad-
versari, és impossible mantenir a llarg 
termini la situació de domini, perquè 
només es pot fonamentar en la coer-
ció i la violència i això és caríssim. Si 
ens mantenim ferms, no ho dubteu, la 
victòria serà nostra.”

El patge 
borratxo

Recordo aquells anys quan, la 
nit de Reis, especialment les de 
més fred, havies de fer mans i 
mànigues per evitar caure a la 

temptació de prendre massa copes de cava. 
En aquestes que portaves ja cinc o sis ca-
ses repartint joguines, i, cap al final, amb 
allò de no voler fer un lleig i acceptar-ne 
només una a cada llar, per brindar amb la 
família de torn, quan tornaves agraïes que 
ja s’acabava la festa. Acabàvem realment 
les piles. Després sí, continuava la fes-
tassa amb els amics, però per damunt de 
tot hi havia un respecte amb aquell vestit 
que duies. Et senties feliç, perquè, per una 
nit, no eres el Jordi, o el Joan, el Toni o el 
Pere. Aquella nit no eres ni tan sols igua-
ladí, alguna cosa, potser sí la màgia, et feia 
diferent. Eres d’Orient. Eres un Patge. I el 
protagonista no eres tu. Eren els nens. No 
els podies fallar.
Dissabte, passades les 10 del matí, més 
d’un igualadí va poder veure a l’altura de 
la Rambla St. Ferran un patge que feia més 
esses que l’antiga carretera de Manresa. 
Anava begudíssim, borratxo com una 
cuba. La imatge que oferia era patètica. No 
van tardar gaire els comentaris a les xar-
xes socials, evidentment, de condemna per 
aquesta actitud. Algú en demanava res-
ponsabilitats a la Comissió, com si estigués 
a les seves mans resoldre un problema que 
té, del tot, un clar origen social i de manca 
de valors. Però és fàcil sempre buscar cul-
pables i assenyalar algú. La culpa és negra 
i ningú la vol, diu la dita. I mira que aquí 
va com anell al dit. Perquè la culpa era del 
borratxo.
Ja fa temps que tenim un problema, amb 
alguns que es vesteixen de patges. Perquè 
no ho són, de patges. Venen a la festa a 
passar-ho bé amb els amics, o amb la nò-
via. Criden, parlen pel mòbil, s’agafen de la 
maneta darrere les carrosses, o es petone-
gen fent-se captures per l’Instagram. Com 
si fos el Carnaval. Venen a beure, a aga-
far-la ben grossa, i acabar en alguna dis-
coteca que, per fer-ho tot encara més fàcil, 
els deixa passar de franc si van vestidets  
de patges. Alguns ni tan sols fan la feina, i 
deixen tirat, quan volen, algun camió que 
encara té joguines per repartir... Conec un 
pare que va haver de sortir de casa, pas-
sats quarts de dotze, a veure si trobava el 
camió del seu carrer.... I només hi havia el 
voluntari de la Comissió, esperant els pocs 
patges que quedaven, sol com la una. Noi, 
faig el que puc, em sap greu...
És deure de tots acabar amb aquesta xacra. 
Per sort només són alguns de moment, 
carregats d’ego, entestats en ser primers 
ells, abans que els nens. Hem d’aturar-los 
i evitar que es carreguin, sí, la Festa de les 
Festes d’Igualada, per més que algun il·lu-
minat amb pedigrí ho negui.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

JORDI PUIGGRÒS
@jordipuiggros67



E l dia 4 de desembre, una vegada 
més ens havíem convocat a la pla-
ça de l’Ajuntament per mostrar la 
solidaritat amb els presos polítics. 

Era el dia que el vicepresident Oriol Jun-
queras havia comparegut davant el Tribu-
nal Suprem espanyol amb l’ànim de sortir 
de la presó i poder participar “en llibertat” 
en el curs polític que ha de començar la set-
mana que ve, quan el 17 es constitueixi el 
Parlament, resultat de les eleccions del 21 
de desembre. A la plaça aquell dijous es 
respirava pessimisme i un cert desconcert 
tot i la resposta positiva, una vegada més, 
de molta gent aplegada amb els llaços grocs 
per demostrar la solidaritat amb els nostres 
presos i exiliats. Bàsicament la remor de la 
plaça feia notar tristor i preocupació, però 
també una pujada de to: no ens podem que-
dar només fent gestos, cal passar a accions 
contundents, cal mostrar la determinació 
...; en definitiva, determinació a defensar la 
República.
Torno a la plaça de l’Ajuntament. No em 
puc estar de plagiar una cita del cardenal 
Richelieu recollida per Joan Creus, direc-
tor de la revista Sapiens, en un article: “do-
neu-me dues línies escrites de pròpia mà 
per l’home més honrat i hi trobaré motius 
suficients per fer-lo empresonar”. Aquell 
cardenal, primer ministre del rei Lluís XIII 
de França, en sabia un niu, del poder de 
l’Estat. Avui nosaltres també rebem aquest 
xarop de la marca Richelieu: fes, digues o 
escriu el que vulguis -Junqueras, Forn i Jor-
dis- que nosaltres, el sacrosant Estat amb 
la nostra Justícia, sabrem trobar motius su-
ficients per empresonar-vos. És un malson 
el que pateixen els presos i una al·lucinació 

col·lectiva que malvivim els catalans. La 
ignomínia que suposa la humiliació dels 
empresonaments ja és una de les raons per 
les quals caldrà maldar sense detenir-nos 
un moment aquest any que hem començat. 
Aquesta raó, però, conviu i se superposa 
amb la del trajecte polític iniciat l’1 d’oc-
tubre i continuat -via l’article 155- el 21 D.
I som aquí, a les portes d’una nova legis-
latura que ha de començar el dia 17, per 
cert, en una decisió del president Rajoy en 
el seu paper de president de la metròpoli, 
fent ús i abús de l’article 155 vigent encara 
a hores d’ara sobre “la colònia”. Sense apro-
fundir gaire en l’anormalitat del moment, 
tothom sap les dificultats que haurem de 
superar les pròximes setmanes: la cons-
titució del Parlament, amb la presidència 
de la Mesa; la investidura del President i 
la formació del Govern; les incògnites dels 

diputats electes que són fora o a la presó... 
Tenint-ho tot present, és clar, la situació no 
és afalagadora, cert, però no oblidem que 
l’independentisme ha guanyat les eleccions, 
que som majoria i que tenim confiança en 
els tres partits i en els acords necessaris per 
tirar endavant la legislatura i els embats de 
l’Estat. Dit això, demanaria que la legislatu-
ra -amb els “matisos” que calgui- sigui una 
legislatura republicana que ens faci avançar 
cap a la República emanada de l’1-O i que 
es comprometi a restituir els diputats em-
presonats i els exiliats i a treure els Jordis de 
la presó. Som en una situació excepcional 
i una majoria social -sí, una majoria- està 
disposada a donar suport a les polítiques 
del Govern en aquesta legislatura en què, 
convé tenir-ho present, s’ha de treballar 
per ampliar la base social independentista 
i també, en aquesta legislatura, hem de fer-
nos sentir en el món. Tornarà a ser l’hora 
de la “societat civil”, de l’ANC, Òmnium, 
dels CDR. Tots hi estem cridats.  
Acabo l’article després de veure a TV3 el 
“sense ficció” de l’1-O ... Havent vist també 
“La revolta de l’U”, l’emocionant reportatge 
sobre aquella jornada a la nostra comar-
ca, em sento una vegada més reconfortat 
i animat: davant tenim un repte gegantí 
perquè l’adversari i les adversitats són 
enormes, però comptem amb la raó i so-
bretot amb el poble que va protagonitzar 
els reportatges d’aquella jornada històri-
ca  i això suposa un capital humà i pa-
triota immens, imbatible. D’acord amb 
el final del Document de Mediapro, “hi 
ha un abans i un després de l’1-O”; ara ja 
som en el ‘després’: fem-nos-en dignes! El 
2018 ens contempla. Bon Any!  
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#L’enquesta de la setmana

El Rei Negre dels Reis d’Igualada hauria de 
ser una persona de raça negra?

 Sí 65%  No 35%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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info@ecocgm.com

L p
Disseny de Producte

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

L’odenenc, copilot de Nani Roma, torna del Dakar, després de patir 
un aparatós accident amb el seu Mini. L’osonenc va patir policontu-
sions i pèrdua de coneixement i Haro en va sortir il·lès.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

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

EL PROFESSOR JORDI 
JORDI GINESTA DEL 
COL·LEGI JESÚS-MA-
RIA, S’HA JUBILAT
Col·legi Jesús-Maria

Després de 39 anys  fent  de mestre al 
Col·legi Jesús-Maria, el professor Jordi 
Jordi Ginesta s’ha jubilat.
El Jordi Jordi va arribar a Igualada l’any 
1978 procedent del seu poble natal, 
Martinet. Havia finalitzat els estudis 
de magisteri i cercava treball. Es va 
apropar al Col·legi Jesús-Maria que en 
aquella època feia 4 anys havia finalit-
zat les obres de construcció de la nova 
escola al carrer Florenci Valls. Se li va 
concedir la feina i... fins avui, per tant, 

tota una vida acadèmica dedicada al Je-
sús-Maria.
Amb una tasca docent tan perllongada, 
el seu pas per l’escola ha deixat una for-
ta empremta en el nostre tarannà i ha 
consolidat una manera de fer que li ha 
valgut l’estima de totes les persones que, 
diàriament fem Jesús-Maria. El Jordi 
Jordi, a més, s’ha involucrat molt en les 
tasques d’escola, fins i tot extraescolars, 
participant en els campionats de futbol 
sala en que l’Associació de Mares i Pares 
competia, així com també en l’elabo-
ració de la revista de l’escola, de la que 
n’era el corrector de català, en la cons-
trucció d’aquells espectaculars pesse-
bres que foren l’inici de l’actual concurs, 
i en tants altres projectes i activitats que 
s’han realitzat al llarg dels anys a l’escola. 

Les generacions d’alumnes que han pas-
sat per les seves aules i els pares i mares 
que han confiat l’educació dels seus/ves 
fills/es a la nostra escola i, que han sigut 
alumnes seus, recordaran sempre amb 
satisfacció, confiança i estima el gran 
bagatge educatiu que els ha deixat.
L’escola  va reconèixer i agrair la seva 
tasca en un dinar de comiat en el qual, 
amb la presència del Claustre de profes-
sors, se li va fer lliurament d’una placa 
personalitzada commemorativa.
Va ser un acte molt emotiu que, en els 
parlaments, es va posar de manifest que 
la seva tasca ha anat  més enllà d’una la-
bor docent i que la petjada que  ha dei-
xat  marcarà, en el temps, el seu record.
A l’escola volem agrair tot el que ens ha 
donat i desitjar-li molta sort en el futur!

AGRAÏMENTS
Comissió Organitzadora de la Ca-
valcada de Reis d’Igualada

La Comissió organitzadora de la Ca-
valcada dels Reis d’Igualada vol agrair 
a l’Ajuntament, al Patronat Municipal 
d’Esports, a la Direcció General de Cul-
tura Popular, Associacionisme i Acció 
Cultural de la Generalitat, a les entitat 
públiques i privades, als comerços, a les 
empreses de serveis i de transports, als 
col.laboradors i voluntaris, als mitjans 
de comunicació i als ciutadans, la co-
operació rebuda i l’entusiasme mostrat 
en el decurs de tots els actes que han 
conformat la Festa de Reis 2017-2018.
Moltes gràcies a tothom.
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JOSEP M. CARRERAS

Resistència activa

Després de les eleccions 
del 21-D, no podem dir 
que s’hagi aclarit gaire la 
situació política a Cata-

lunya. D’una banda, cada vegada es 
fa més evident la dicotomia entre 
partidaris i contraris a la indepen-

dència. Ha estat ben clar el fracàs absolut del PP, que 
no ha aconseguit ni tan sols tenir grup propi al Parla-
ment. Me n’he alegrat sincerament, tan sols sigui per 
no haver de sentir les bajanades de Garcia Albiol. Ja 
no podrà dir allò de la “majoria silenciosa” i que “la 
immensa majoria” de la societat catalana és contrària 
a la independència. Doncs resulta que no, que al PP 
no li han sortit els números en unes eleccions convo-
cades pel mateix govern i, per tant, “legals”.
L’ascens de Ciudadanos també té una explicació. 
Una operació de màrqueting en tota regla. Agafeu 
un producte de baixa qualitat –més aviat tirant a 
meixantó--, emboliqueu-lo amb paper de cel·lofana, 
feu que el presenti una bleda assolellada, i sobre tot, 

destineu-hi molts diners en propaganda, de manera 
que el comprador-votant se’l trobi fins a la sopa. (Dit 
sigui de pas, espero que algun dia sabrem d’on han  
sortit més de dos milions i mig d’euros en propagan-
da electoral. Males llengües diuen que s’hi ha invo-
lucrat la gran banca (també “la nostra”) i fins i tot 
que s’hi han destinat diners de la UE, ja que Juncker 
dona per liquidat el PP de M. Rajoy i en canvi, Ciu-
dadanos és un partit jove, sense casos de corrupció 
coneguts.)
La situació a Catalunya s’ha fet cada vegada més 
complexa des d’aquell 1-O d’infausta memòria, pas-
sant per la declaració d’independència, l’aplicació del 
155, l’exili o empresonament del govern legítim... En 
definitiva, l’anul·lació de l’autonomia.
Ja hem vist fins on és capaç d’arribar el govern espa-
nyol en la repressió del procés d’independència de Ca-
talunya. No calia que ho digués, però per si no havia 
quedat prou clar, la ministra Cospedal no s’ha estat 
de dir que l’exèrcit estava preparat per actuar. Visca la 
democràcia, que és capaç de treure l’exèrcit al carrer 

per impedir que s’acompleixi la voluntat popular ex-
pressada en unes urnes.
Ara ens tenen collats per totes bandes. Saben que te-
nen la força mentre que nosaltres anem amb el lliri 
a la mà, encara que superem els dos milions de vots. 
Aquesta és la nostra força. Però no hem de ser inge-
nus. Ja sabem com les gasten i que no serveix de res 
posar l’altra galta. Fins ara hem dut a terme una resis-
tència passiva, però ja és hora de passar a l’acció. Si 
alguna cosa li ha dolgut al govern d’Espanya va ser el 
ridícul del 1 d’octubre, però més encara l’aturada ge-
neral del dia 3, una reacció espontània a la brutalitat 
del mateix estat. 
S’han de buscar maneres de fer front a les agressions 
que patim. Accions que, sense ser violentes, tinguin 
ressò internacional i posin de manifest la manca de 
democràcia que vivim. Cal obligar Europa a actuar. A 
nivell informatiu, ja s’està creant un corrent d’opinió 
que denuncia els abusos de l’estat espanyol. Esperem 
que els polítics obrin els ulls i sobre tot, actuïn. És 
l’única sortida que tenim. 
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E l passat 27 d’octubre, 
minuts després que el 
Parlament de Catalu-
nya donés per apro-

vada la República, el president 
dels sobresous, M. Rajoy, ces-
sava el govern de la Generali-

tat, dissolia el Parlament i convocava eleccions 
autonòmiques pel 21 de desembre: “para devol-
ver en el menor tiempo possible la normalidad 
constitucional y estatutaria a Cataluña”.
Recordo perfectament les seves paraules per-
què en aquell moment jo estava a la Plaça de 
Sant Jaume de Barcelona, festejant la república 
catalana, que és l’únic dia que l’he celebrat fes-
tivament.
En unes condicions totalment desfavorables, 
amb dos dels tres caps de llista sobiranistes 
lluny de Catalunya –a l’exili o a la presó- i sen-
se poder participar en debats electorals, l’inde-
pendentisme va revalidar la majoria absoluta 
al Parlament de Catalunya. No ha estat una 
victòria fàcil. Tothom deia que amb una parti-
cipació que superés el 72% l’independentisme 
perdria la seva hegemonia. En canvi amb una 
participació de mes del 82% i amb els adversa-
ris unionistes del 155 dopats econòmicament 
per l’Ibex 35, el sobiranisme ha crescut en més 
de cent mil vots i ara supera àmpliament els dos 
milions de votants. El 21 de desembre, convo-
cat per M. Rajoy ha resultat la confirmació del 
referèndum de l’1 d’octubre. Ni més ni menys.
Han passat vint-i-dos dies des de la jornada 
electoral i encara avui el gobierno de M. Ra-
joy no ha acceptat el resultat de les eleccions 
i, encara pitjor, ha endurit la situació judicial 
d’Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànc-
hez i Jordi Cuixart.

Avui hi ha vuit diputats electes que no poden 
exercir les seves tasques de representació po-
pular i n’hi ha sis més que continuen en situ-
ació de “llibertat provisional” amb l’amenaça 
que en un moment o altre –si una votació al 
Parlament no agrada a un sol fiscal- puguin ser 
de nou empresonats “sine die”. I tot això sense 
haver estat ni jutjats ni condemnats i en tots 
els casos sense les degudes garanties processals 
que preveu la mateixa Constitución Española 
que el “gobierno de España” aplica en forma 
d’embut; per a ells –corruptes, lladres i tortura-
dors- el forat gran i per a nosaltres, els catalans, 
el forat petit.
En no acceptar el resultat de les eleccions M. 
Rajoy està violant els drets dels diputats electes 
i també –i molt especialment- els drets de dos 
milions de catalans que ens veiem privats de 
la nostra representació política i institucional 
dels propers quatre anys.
Si en lloc d’una monarquia sense ètica fóssim 
una república democràtica, els nostres drets 
serien respectats per l’Estat. 

Paraules d’agraïment a totes les 
dones lluitadores que han fet 

possible que avui el feminisme 
estigui a l’agenda política

MÒNICA MORROS
@monicamorros

Els nostres drets Globus d’Or Globus liles

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

L a matinada del dia 7 s’ha 
fet entrega dels Globus 
d’Or del 2018. Uns pre-
mis que enguany han es-

tat tenyits de color lila. El discurs 
feminista ha estat l’escènica dels 
premis després de l’exitós movi-

ment Me Too (Jo també) que va sorgir amb la vo-
luntat de denunciar dels abusos sexuals patits per 
les dones i que malauradament, massa vegades, 
queden silenciats per un sistema masclista que els 
invisibilitza i que fins i tot el legitima. 
La indústria del cinema ha estat impregnada 

d’aquest moviment en els últims mesos i les de-
núncies d’actrius ben conegudes sobre els abusos 
que han patit per part de professionals del cinema 
han destapat una xacra que durant segles ha estat 
ocultada. 
No sols les paraules han estat de denúncia sinó 
que també el negre ha estat el color que han lluït 
les assistents a la gala. La iniciativa va sorgir del 
moviment Time’s Up, una plataforma de més de 
300 actrius que neix amb la voluntat de ser un 
fons de defensa legal destinat a dones sense re-
cursos que vulguin denunciar situacions d’abús 

sexual al seu lloc de treball. Aquesta mateixa pla-
taforma va ser qui explícitament va demanar un 
vestuari negre pels premis d’enguany. 
Paraules d’agraïment a totes les dones lluitadores 
que han fet possible que avui el feminisme esti-
gui a l’agenda política, de reconeixement a totes 

aquelles supervivents d’abusos sexuals que han 
alçat la veu tot i tenir tot un sistema en contra i 
de suport per totes aquelles que encara no ho han 
fet, han ressonat sense parar durant tota la gala. 
Que dones que estan al focus dels mitjans de co-
municació parlin obertament de Feminisme, su-
posa un pas més per alliberar aquest moviment 
dels prejudicis imposats pel masclisme. Perquè el 
Feminisme no és res més que la lluita per la igual-
tat entre dones i homes. Perquè les dones som la 
meitat de la població i no volem ni més ni menys 
que la meitat de tot!
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JAUME SINGLA
@jaumesingla

En no acceptar el resultat de les 
eleccions M. Rajoy està violant els 

drets dels diputats electes i també els 
drets de dos milions de catalans



L’alcalde Castells diu 
que el POUM haurà 

d’esperar a la nova llei 
urbanística de la Ge-

neralitat, i mentrestant 
es modificarà l’actual 
depenent dels casos

Vista general d’Igualada en el projecte del POUM del 2010, que es va suspendre.

Un POUM de fa vuit anys, al calaix

L’anunci del govern municipal de no renovar ara el POUM 
aixeca un rebuig intens a tota l’oposició
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

U n anunci informal de 
l’alcalde Marc Castells 
als periodistes, el pas-

sat mes de desembre, sobre el 
Pla d’Ordenació Urbanística, 
el POUM, ha desencallat un 
rebuig intens a l’oposició mu-
nicipal. Castells va explicar 
que no té intenció de renovar 
en aquest mandat l’actual Pla 
General, del 1986, perquè con-
sidera que aquest tipus d’eines 
“ja han deixat de fer-se”, a l’es-
pera de nous instruments de-
rivats de lleis urbanístiques de 
la Generalitat. Mentrestant, va 
dir l’alcalde, s’utilitzarà “l’ur-
banisme quirúrgic” a Iguala-
da, és a dir, s’anirà modificant 
l’actual Pla General en funció 
de les necessitats que es vagin 
trobant, que, de fet, és el “mo-
dus operandi” habitual des de 
fa molts anys. 
Recordem que l’anterior al-
calde Jordi Aymamí va iniciar 
la tramitació per fer un nou 
POUM, que finalment es va  
suspendre donada la bel·lige-
rància que es va trobar entre 
alguns propietaris i a l’oposició 
sobretot, per la reestructuració 
prevista en la zona del barri del 
Rec. L’actual alcalde es va com-
prometre a desencallar aquest 
assumpte, iniciant un concurs 
d’idees per a la transformació 
urbana precisament del barri 
de les adoberies, actualment 
en marxa, com a fase prèvia del 
procediment del nou POUM.
Ara, doncs, sembla que l’estra-
tègia de l’equip de govern mu-
nicipal hauria canviat, a l’es-
pera de la futura nova Llei de 
Territori que vol crear la Gene-
ralitat, que ningú no sap quan 
serà una realitat.

Jordi Riba (PSC): “És indis-
pensable un nou POUM”
El portaveu del PSC, Jordi 
Riba, ha afirmat a La Veu que 
“no estem gens d’acord amb 
aquesta posició. Un nou pla 
urbanístic és indispensable des 
de fa molts anys. Els arguments 
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que va servir ara l’alcalde no ens 
semblen vàlids, perquè hi ha al-
tres ciutats al país, com Lleida, 
que estan tirant endavant un 
nou POUM. Les modificacions 
puntuals del pla actual no po-
den ser mai un instrument de 
planificació global”.

Josep M. Palau (ERC): “De-
mostra la incapacitat recor-
rent de l’alcalde”
Des de les files d’ERC, Josep 
Maria Palau és taxatiu. “En ab-
solut compartim la postura de 
l’alcalde. El nostre discurs d’al-
ternativa de ciutat ja diu clara-
ment que hem de deixar-nos 
d’actuacions a curt termini, de 
veure les coses amb les llums 
curtes”. Per a Palau “una ciutat 
que es vol modernitzar s’ha de 
planificar a 20 anys vista, en 
base a un pla consensuat amb 
tota la ciutat. Aquesta d’ara és la 
tercera excusa que posa Marc 
Castells. La primera per no fer 
el POUM va ser que primer 
calia tenir un pla de mobilitat. 
Quan el va tenir, llavors va dir 
que calia analitzar el barri del 
Rec amb un concurs d’idees. I 
ara ens surt amb això. Demos-
tra la incapacitat recorrent de 
l’alcalde per a fer evolucionar 
Igualada”.

CUP: “L’alcalde incompleix 
les seves promeses”
La CUP, per la seva banda, ha 
fet un comunicat en el qual re-
corda que l’alcalde es va com-
prometre a revisar el POUM, 
de manera que ara “incompleix 
dues de les seves promeses 
de la campanya electoral del 
2015, perquè ni té intenció de 
redactar un nou POUM per a 
la ciutat ni tampoc té intenció 
de fer-lo satisfactori pensant 
en el conjunt de la ciutadania 
perquè no ho fa comptant amb 
l’oposició”.
El fet que el govern preferei-
xi anar modificant l’actual pla 
de forma puntual “mostra la 
manca de perspectiva del con-
junt de la ciutat i de la Conca 
per part del govern, i deixa la 
presa de decisió d’urbanisme al 
regidor de torn en comptes de 

buscar una solució planificada 
a anys vista”.
La CUP vol que Castells “dei-
xi d’amagar-se, que sigui va-
lent, i prengui les decisions 
importants que necessita la 
ciutat, el POUM és una opor-
tunitat immillorable per re-
pensar Igualada”.  

Joan Agramunt (PP): 
“El govern no ha fet els deures”
El regidor Joan Agramunt (PP) 
recorda que “fa dos anys ja va-
rem dir que el POUM era ne-
cessari, perquè és l’eina de pla-
nificació més important que 
pot tenir un municipi. El que 
necessita és un govern proac-
tiu, però ens hem trobat amb 
una clara manca de lideratge 
del departament d’Urbanisme. 
No han fet els deures. S’hau-
ria d’haver treballat, parlant 
amb la societat civil”. Per al 
regidor igualadí “l’estudi que 
s’ha fet al barri del Rec s’hau-
ria d’haver fet a tota la ciutat, 
però creiem que no hi ha ha-
gut mai ni la més mínima vo-
luntat de fer-ho”. 

Dario Castañé (Decidim): 
“És una excusa de mal pagador”
A les files de les confluències 
de Decidim, Dario Castañé no 
es distancia gens de la resta de 
companys. “El POUM és com-
pletament necessari. Entenem 
que hi hagi en marxa una nova 
legislació a nivell nacional, 
però això no treu que la plani-
ficació urbanística d’Igualada 
no s’hagi d’entomar. L’alcalde 
s’equivoca. Els reptes són els 
mateixos”. Per a Castañé “el 
que diu l’alcalde és una excusa 
de mal pagador, demostra una 
deixadesa en aquest assumpte,  
i posa en evidència les dificul-
tats que té el govern municipal 

de pensar Igualada en global. 
El concurs d’idees que s’ha fet 

Incapacitat per resoldre 
els temes importants, 
excuses de mal paga-

dor, manca de valentia 
i de lideratge, els prin-
cipals retrets que fan a 
les files de PSC, ERC, 

CUP i Decidim

al Rec ara veiem que ha servit 
per guanyar temps”. 

Recordem que entre el 2006 i 
el 2010 es va elaborar un nou 
POUM Igualada, en temps 
del govern del PSC i IC, que 
finalment es va suspendre i 
va quedar al calaix dels oblits. 
Els criteris, objectius i soluci-
ons generals que es proposa-
ven en el nou POUM respo-
nen a la pregunta sobre què 
volia ser la ciutat d’Igualada 
en els propers anys. La res-
posta es pot resumir, segons 
els seus autors, en una fra-
se: “preveure una ciutat per 
a 50.000 habitants de dret, 
capaç de liderar el desenvo-
lupament de la comarca i del 
continu urbà que constitueix 
l’àmbit ordenat pel Pla direc-
tor urbanístic d’Òdena”.
Els redactors d’aquell POUM 
fracassat, però guardonat per 
unanimitat amb el VIIè Pre-

mi Catalunya d’Urbanisme 
2011, concedit per la Soci-
etat Catalana d’Ordenació 
del Territori, afirmaven que 
“tenir aquesta grandària vol 
dir pujar un graó en el ràn-
quing de ciutats catalanes, 
el que obliga a assumir els 
drets i deures, equipaments 
i serveis per cobrir les neces-
sitats d’una població gran i 
d’un entorn residencial am-
pli. Aquesta posició implica 
reivindicar la situació central 
de la ciutat en el sistema urbà 
comarcal, les responsabilitats 
i càrregues de la capitalitat, 
i la capacitat i adequació de 
la trama urbana actual per 
acollir una població de dret 
d’aquella grandària. Això 
suposa ordenar el municipi 
per a una capacitat teòrica de 
90.000 habitants”.

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
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La pubilla de les festes Alexanda Bernaus, amb les dames Aiona Agüera i Paula Berrocal.

Nou curs de tècniques 
de venda i formació de 
venedors a Igualada 
Comerç

Avui comencen les festes de l’Antic Gremi de Traginers
REDACCIÓ / LA VEU 

P assades les festes na-
dalenques, a Igualada, 
encetem de nou una 

nova celebració: el 196è ani-
versari de les Festes Patronals 
de l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada, en honor a Sant 
Antoni Abat.
Les festes gremials tindran el 
seu tret de sortida avui diven-
dres 12 de gener a les 12 del 
migdia, amb el repic de cam-
panes i dispar de morterets 
per anunciar a la ciutat el seu 
inici. 
A les 8 del vespre del mateix 
dia, a l’Espai Igualadiníssim 
situat dins l’entrada de l’Ajun-
tament, es durà a terme la pre-
sentació d’imatges dedicades 
a la festa dels Tres Tombs; i 
seguidament, al Saló de Plens 
de l’Ajuntament, tindrà lloc la 
proclamació dels nous ban-
derers i pubilles. Enguany 
les bandereres seran  Glòria 
Poch i Bosch (portadora de la 
bandera petita), i Rosa Maria 
Poch i Bosch (portadora de la 
bandera gran). Pel que fa a la 
pubilla, aquest honor corres-
pondrà a Alexandra Bernaus 

Igualada Comerç ha progra-
mat un nou curs de formació, 
totalment gratuït per les per-
sones en actiu (autònoms o 
Règim General). Es tracta del 
curs “Tècniques de venda i 
formació de venedor”.
El curs començarà a partir 
de 29 de gener, i el seu hora-
ri és de 15:00h-17:00h. Es re-
alitzara els dilluns/dimecres/
divendres, i en total són 40 
hores lectives.  Es farà a la 
seu d’Igualada Comerç, al c/
Sant Jordi, 11. Les places són 
molt limitades (només 15) i 
es reservaran per rigorós or-
dre d’inscripció. La data límit 
d’inscripcions és el 24 de ge-
ner. Més informació al telèfon 
93805 1419. 

i Guillén, acompanyada de les 
seves dames d’honor Ainoa 
Agüera i Fernández i Paula 
Berrocal i Riba.
L’acte acadèmic que acompa-
nyarà la proclamació anirà a 
càrrec de Maria Senserrich i 
Guitart.
El dia de Sant Antoni Abat, 
dimecres 17 de gener, l’anada 
al solemne Ofici partirà a les 
10 del matí del carrer Joan 
Llimona, 19, domicili de la 
portadora de la bandera gran. 
Seguidament, s’anirà a buscar 
la bandera petita, situada al 

carrer Òdena, 26-28. El segui-
ci anirà acompanyat també de 
la pubilla i les dames d’honor, 
així com també dels trabucai-
res igualadins “Els Voladors”, i 
de la Banda de Música d’Igua-
lada, la qual interpretarà la 
solemne melodia de la Patera, 
per tal que els banderers facin 
onejar la bandera des del bal-
có.
A les 11 del matí s’iniciarà el 
solemne Ofici en honor a Sant 
Antoni Abat, concelebrat per 
Mossèn Francesc Xavier Bis-
bal, rector “in solidum” i mo-

Les bandereres 
Glòria i Rosa Maria Poch Bosch.

derador de la cura pastoral de 
les parròquies de Santa Maria 
i la Sagrada Família; per Mos-
sèn Eduard Flores, rector “in 
solidum” de les mateixes; i per 
Mossèn Josep Massana, rector 
de la parròquia de la Soledat, 
amb la típica benedicció dels 
panets. Assistirà també a l’Ofi-
ci, el pare Jesús de Barcelona, 
caputxí. 
La Schola Cantòrum 
d’Igualada acompanyarà 
l’Ofici amb els seus cants 
i al finalitzar interpretarà 
els goigs de Sant Antoni.

En sortir de la basílica la co-
lla del Ball de Bastons d’Igua-
lada farà ofrena amb alguns 
dels seus balls i s’afegirà a 
la comitiva per tal d’acom-
panyar les banderes als seus 
domicilis.
Un dels propers actes a ce-
lebrar, probablement el més 
conegut i esperat per a tot-
hom, és el dels Tres Tombs, 
que enguany es duran a ter-
me diumenge 21 de gener, 
i dels quals properament 
s’oferirà més informació.

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest mes de gener 
Campus Motor Ano-
ia acollirà el Curs de 

Monitor de Motociclisme or-
ganitzat per la Federació Cata-
lana de Motociclisme. El curs 
pilot d’aquesta formació, úni-
ca a tot l’estat, ha generat molt 
interès i començarà amb totes 
les places cobertes. La part te-
òrica del Curs de Monitor de 
Motociclisme es farà en línia 
i les pràctiques tindran lloc a 
les instal·lacions del Campus 
Motor Anoia i al Parcmotor de 
Castellolí.
En jornades de treball a l’equi-
pament del Consell Comarcal 
de l’Anoia especialitzat en el 
món del motor, la sostenibi-

El Campus Motor fa una formació per 
a monitors de motos única a Espanya

litat i l’esport es va detectar 
que aquesta era una formació 
necessària pel sector, per no 
existir cap regulació en aquest 
àmbit. El curs està adreçat a 
l’especialització dels estudiants 
provinents del Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà o el de Grau Su-
perior esportiu o per a aquells 
pilots amb llarga trajectòria 
professional que no compten 

amb cap titulació i que vulguin 
continuar dins del sector.
El Campus Motor, de 2.800 
metres quadrats, ha estat im-
pulsat pel Consell Comarcal de 
l’Anoia i habitualment s’utilitza 
per acollir activitats i esdeveni-
ments organitzats per empre-
ses del sector automobilístic, 
esportiu i relacionades amb les 
energies renovables.

Curs gratuït al Casal 
Cívic Montserrat sobre 
Feng Shui, 
l’art milenari xinès

Al Casal Cívic Montserrat 
hem programat un curs de 
Ffeng Shui,  art mil·lenari 
xinès que estudia l’energia 
vital de l’ambient, per mi-
llorar el benestar i salut de 
les persones. Nocions de 
disseny i decoració en sin-
tonia amb l’harmonia del 
l’espai. Les dates proposa-
des són del 8 de febrer al 22 
de març, els dijous de19.30 
a 21h. L’activitat anirà a  
càrrec de Leila Martínez 
gran coneixedora del tema. 
L’activitat és  gratuïta, no-
més cal cobrir el cost del 
material,  10€.
Si hi esteu interessats o voleu 
més informació, només cal 
que truqueu al  93 804 36 61.

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES

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

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com

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



Mor Joan Rojas, fundador de Buff

REDACCIÓ / LA VEU 

J oan Rojas, empresari 
igualadí de llarga trajectò-
ria i fundador de l’empresa 

Buff, ha mort aquest dilluns als 
72 anys com a conseqüència 
d’una llarga malaltia. La seva 
pèrdua ha estat molt sentida 
a la ciutat, amb la que estava 
molt vinculada no només des 
del punt de vista empresarial, 
sinó també amb entitats cultu-
rals i esportives. 
Casat amb Elisabet Vives, tenia 
set fills i vuit néts. Després de 
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treballar molts anys a l’empresa 
familiar, Rojas va fundar Buff 
el 1991 a Igualada. Avui l’em-
presa, que té la seva seu central 
a la capital de l’Anoia, exporta 
els seus productes a més de 70 
països i és un referent en el sec-
tor.
Va tenir l’encert de personalit-
zar un producte que feia servir 
quan sortia en moto, afició que 
va mantenir fins gairebé el final 
de la seva vida. La seves sorti-
des amb colla pels camins de 
muntanya el va fer adonar de 
que tots els companys valora-

ven molt bé el producte i això 
el va decidir a fer-ne un llança-
ment industrial. Ràpidament es 
va fer una peça indispensable 
pels que practiquen esport, per 
la seva versatilitat i confort. Va 
construir una nova fàbrica al 
polígon de Les Comes d’Igua-
lada, que va ampliar l’any 2016, 
any en que celebrava el 25è ani-
versari de la marca. 
Home molt conegut a la ciutat 
que ha mort poc després de la 
Cavalcada dels Reis d’Igualada, 
amb qui va estar molt vinculat 
durant anys.

REDACCIÓ / LA VEU 

K haled Khatib, res-
ponsable del Banc de 
Sang de la Catalunya 

Central, ha mort el passat 
diumenge al migdia de forma 
sobtada a causa d’un infart, als 
58 anys.
Khatib, d’origen libanès, es va 
establir a Manresa fa més de 
30 anys i va començar sent 
infermer del Banc de Sang, 
abans de ser un promotor de 
les campanyes de donació de 
sang. Khatib era molts cops 

Sobtada mort de Khaleb 
Khatib, el referent a 
l’Anoia del Banc de Sang 

al mes a l’Anoia, on era molt 
conegut en l’àmbit sanitari, 
doncs era el responsable de 
coordinar les campanyes de 
donació de sang.
La guerra civil al Líban, on va 
néixer el 1959, el va portar a 
Catalunya, quan tenia 20 anys. 
Els seus estudis en Infermeria 
i un amic a la Creu Roja el van 
ajudar a buscar-se un lloc de 
treball. Primer a l’Hospital 
Dos de Maig de Barcelona, i 
després, al Banc de Sang, re-
corrent tot el país en les uni-
tats mòbils.  

Plaça de la Creu, 2, Igualada
www.finquesrambles.com

Promotora:

Sala menjador pis mostra Cuina pis mostra

Tel. 93 803 43 40
Promoció Cal Font

Demana cita prèvia i t’acompanyarem sense compromís

VISITA EL PIS MOSTRA
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La dibuixant Pilarín 
Bayés va ser aquest any 
la convidada d’honor a 
la cavalcada dels Reis 

d’Orient

Pilarín Bayés, durant la visita a una casa d’Igualada. A la dreta, fent un dibuix sobre els Reis d’Orient.

Els Reis d’Orient reparteixen joguines i els millors desitjos 
per al 2018 en una Igualada especialment vestida de groc
REDACCIÓ / LA VEU 

L a il·lustradora Pilarín 
Bayés, autora de prop 
d’un miler de llibres 

infantils que han acompanyat 
diverses generacions a Catalu-
nya, i candidata en les elecci-
ons del 21D per Junts per Ca-
talunya, va viure divendres en 
primera persona, la Cavalcada 
de Reis d’Igualada, convidada 
per la comissió organitzadora. 
Al costat de l’alcalde, Marc 
Castells, va viure aquesta nit 
tan especial en dues llars igua-
ladines, presenciant el lliura-
ment dels regals als infants 
per part dels patges. També va 
tenir temps per fer un dibuix, 
en el qual un patge regala als 
nens una “República Lego”.
La Festa dels Reis, que opta a 
ser reconeguda com a patri-
moni immaterial de la UNES-
CO, va ser distingida el 2016 
com a Festa Patrimonial 
d’Interès Nacional, un reco-
neixement que s’afegia al de 
Festa Popular d’Interès Cul-
tural i a la Creu de Sant Jor-

di concedida l’any 2013 per 
la Generalitat. 

“Un món ple de justícia”
En el discurs de benvinguda 
des del balcó de l’antic hospi-
tal, l’alcalde va adreçar també 
unes paraules a Ses Majestats 
de part del destituït conseller 
de Cultura, Lluís Puig, actual-
ment a Brussel·les. Castells va 
demanar “arribar als 40.000 
habitants” i “més estudis uni-
versitaris per a la ciutat”. El rei 
negre, en Baltasar, animava 
als igualadins a “construir un 
món ple de justícia”.  De fet, la 
situació actual al país va pla-
nar en l’ambient en més d’una 
ocasió, sobretot gràcies al co-
lor groc que s’imposava en el 
recorregut, especialment a la 
Rambla St. Isidre, però també 
en alguns habitatges i mo-
numents de la ciutat, com el 
rei Neptú a la plaça del Rei, 
completament cobert per 
una cinta groga.

Un patge, pujant per l’escala. Fotos: Joan Solé-AI.

Posteriorment, la cavalcada va 
arrencar des del Passeig Ver-
daguer i va seguir el tradicio-
nal recorregut pel centre de la 
ciutat fins a la Plaça Castells, 
concentrant milers de perso-
nes al seu pas. Les carrosses 
anaven seguides d’un miler de 
patges que van repartir les jo-
guines als infants segons avan-
çaven, accedint als balcons i 
terrasses, com és tradició a la 
ciutat, amb escales de mà. Monuments en groc, per a rebre els Reis.



Un conegut exdirigent de CC.OO. Anoia, 
enxampat arrencant llaços grocs
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres al 
matí Igualada es va 
llevar amb els princi-

pals carrers i monuments del 
centre de la ciutat envoltats 
de teles grogues en suport al 
vicepresident Junqueras, Joa-
quim Forn i els Jordis, encara 
en presons de Madrid.
El mateix dia a la tarda es va 
poder veure una persona ar-
rencant aquestes teles del 
monument a la plaça del Rei 
d’Igualada. La seva imatge de 
seguida es va fer viral a les 
xarxes, i no només a la comar-
ca, sinó a tot el país.
Es tracta de l’exsecretari del 
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sector tèxtil a l’Anoia del sin-
dicat Comissions Obreres du-
rant les dècades dels vuitanta i 
noranta. Darrerament se l’ha-
via vinculat al col·lectiu que, 

especialment a Vilanova del 
Camí, està fundant la prime-
ra delegació de Ciutadans a 
la comarca, però això ha estat 
desmentit per aquest partit.

Detingut l’activista Carles Duran pel cas 
de la protesta a la UAB Som 27 i més
REDACCIÓ / LA VEU 

D iumenge al matí 
l’activista vilano-
ví Carles Duran va 

estar detingut pels Mossos 
d’Esquadra al seu domicili 
arran del cas “Som 27 i més”, 
de quan un grup d’estudiants 
es van tancar al Rectorat de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona l’any 2013. Duran 
va rebre una notificació a la 
comissaria i després va ser 
posat en llibertat. 
El 17 d’abril del 2013 al vol-
tant de 200 estudiants de la 
UAB es van tancar al Rectorat 
per demanar que s’apliques-
sin unes mocions aprovades 
pel Claustre de la Comunitat 
Universitària. Aquestes mo-
cions demanaven que la UAB 
desobeís la pujada de taxes del 
66% i que s’establissin títols 
especial de transport públic 
pels estudiants de l’Autònoma 
(T-UAB), entre d’altres.
Després d’un mes d’ocupació, 
van arribar les denúncies i les 

Tastatnoia i “Igualada 
juga”, noves fires pel 2018
REDACCIÓ / LA VEU 

F ira Igualada va inaugu-
rar el 2018 amb la tradi-
cional Fira de Reis que 

va aplegar més de 270 exposi-
tors vinguts d’arreu de Catalu-
nya, la resta de l’Estat espanyol 
i França. La propera cita serà 
el Mercat mensual d’antigui-
tats. El mes de març, el 7 i 8, 
arribaran dos dels plats forts 
de l’any: Maqpaper, l’única fira 
a l’estat espanyol dedicada al 
sector paperer, i Energètica, la 
fira-congrés de l’estalvi i l’efi-
ciència energètica. També al 
mes de març se celebrarà una 
nova edició d’Automercat, la 
fira del vehicle de segona mà 
ubicada a l’avinguda Europa 
de Les Comes. 
El 4, 5 i 6 de maig arribarà una 
nova edició de Firanoia, la fira 
multisectorial de la comarca 
que omplirà el passeig Ver-
daguer d’expositors i la plaça 
de Cal Font de concessiona-
ris que mostraran les darreres 
novetats en vehicles.

El 19 i 20 de maig s’organitza-
rà Aerosport, l’únic certamen 
estatal dedicat al món de l’ae-
ronàutica esportiva i lleugera 
que tornarà a comptar amb 
exhibició aèria i que té lloc a 
l’Aeròdrom Igualada-Òdena. 

Dues noves fires
Després del descans de l’estiu, 
al mes d’octubre, el 6 i 7, s’in-
corporarà una nova fira, Tas-
tanoia un aparador de la mi-
llor de la millor gastronomia 
de la comarca, que s’indepen-
ditza de FirAnoia i després de 
veure l’entitat pròpia que tenia 
amb les habituals parades a la 
Rambla. 
Unes setmanes més tard, el 
27 i 28 d’octubre serà el torn 
d’una nova edició de Nuvis 
Fest, el saló de nuvis i festes. 
I es tancarà l’any amb la tradi-
cional Fira de Nadal el 6, 7, 8, 
9, 15 i 16 de desembre. A més 
d’aquestes cites, s’incorporarà 
una nova fira: Igualada Juga, 
dedicada als jocs i a les jo-
guines, encara sense dates. 

posteriors imputacions per 
part de la mateixa Universi-
tat Autònoma de Barcelona a 
25 estudiants, un treballador 
del Personal d’Administració 
i Serveis i un professor. La 
Fiscalia demana penes d’entre 
11 i 14 anys de presó i una in-
demnització de 384.838 euros.
Després de saber-se la notícia 
de la detenció de Carles Du-
ran, la CUP Igualada i diver-
sos col·lectius van convocar 

a través de les xarxes socials 
una concentració de suport a 
davant de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra d’Iguala-
da. S’hi van poder veure re-
gidors d’ERC i del PDeCAT 
de Vilanova del Camí, com 
Meritxell Humbert i Jordi 
Baron, i de la CUP d’Igua-
lada, com Albert Mateu. El 
mateix Duran va agrair, en 
sortir de la comissaria, el su-
port de tota la gent.

Carles Duran.
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L’edició de primavera del Rec.0 
serà del 9 al 12 de maig
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Rec.017 ja té da-
tes, serà del dimecres 
9 al dissabte 12 de 

maig. Serà la divuitena edi-
ció d’un experiment de retail 
que combina la venda radical 
d’estocs en un ambient indus-
trial, acompanyada d’esdeve-
niments culturals, de gastro-
nomia i happenings de grans 
marques. Com sempre, el Rec 
Street Food oferirà la millor 
gastronomia amb alguna no-
vetat destacada. 
Hi ha oberta una convocatòria 
per marques i dissenyadors 
que estiguin interessats en 
formar part del Rec.017. Po-
den posar-se en contacte per 
correu (info@recstores.com) 
i els hi enviarem les Bases de 
Participació. La data límit és el 
31 de gener.

Rec.0 Experimental Stores, 
la concentració més gran de 
vendes especials de marques i 
dissenyadors de moda que es 
fa al sud d’Europa, s’ha con-
solidat amb nou anys com un 
nou format de retail atractiu i 
innovador per a les marques 
i els consumidors. El que va 
néixer com un experiment 
per donar a conèixer un vell 

barri amenaçat s’ha convertit 
en un gran  esdeveniment que 
va rebre, en la passada edició 
d’hivern, més de 100.000 vi-
sitants, el 70% de fora de la 
comarca de l’Anoia i on es van 
transformar uns 50 espais en 
pop up stores, amb 95 mar-
ques venent els seus estocs, 
entre dissenyadors alternatius 
i marques consolidades. 

La Fundació St. Josep renova 
l’acreditació de l’Agència de Salut Pública
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Fundació Sanitària 
Sant Josep ha rebut 
l’acreditació Amed 

2017 per promocionar l’ali-
mentació saludable a les se-
ves instal·lacions, un distintiu 
que atorga l’Agència de Salut 
Pública a aquells establiments 
que promouen l’alimentació 
mediterrània com a model 
d’alimentació saludable en 
l’entorn de la restauració col-
lectiva. De fet, es tracta d’una 
renovació del segell, ja que es 
va concedir per primer cop 
l’any 2014 i aquest any s’ha 
aconseguit la seva renovació.
Una mitjana de 245 persones 
dinen cada dia a la Fundació 
Sant Josep un menú que s’ela-
bora a la cuina de les instal·la-
cions centrals de la Fundació 
i del qual gaudeixen tant els 
usuaris com el personal.
L’Agència de Salut Pública de 
Catalunya en el marc del Pla 
Interdepartamental de Salut 
Pública (PINSAP- Salut a totes 
les polítiques) dinamitza i des-
taca el programa Amed com a 
iniciativa pionera a l’Estat, per 
promoure la salut a través de 
potenciar l’alimentació medi-
terrània amb l’objectiu de fer 
fàcils les opcions saludables.
L’objectiu de l’acreditació 
Amed és promoure, identifi-
car i fer visibles establiments 

de restauració que treballin i 
difonguin l’alimentació medi-
terrània com a patró d’alimen-
tació saludable propi del nos-
tre entorn, en especial en el 
de menú diari, ja que quasi un 
31% de la població adulta ca-

talana menja fora de casa més 
d’una vegada a la setmana. Els 
restaurants acreditats estan 
identificats amb un adhesiu 
a l’exterior que els identifica 
com a establiments Amed.
El centre sanitari Sant Josep és 
fundació des de gener de 1999, 
i compta amb més de 200 llits. 
La seva estructura està 
formada per:
Àrea Sociosanitària: Unitats 
d’Hospitalització, Hospital de 
Dia i Equip d’avaluació inte-
gral ambulatòria de transtorns 
cognitius. 
Àrea Social: Llar Verdaguer, 
Centre de Dia Montbui i Sant 
Josep Residencial.
Àrea Consultes Externes: Lo-
gopèdia, Fisioteràpia i Con-
sulta de geriatria.
     

5.000€ del “Repte Fali” a 
l’Institut d’Oncologia
REDACCIÓ / LA VEU 

E l protagonista del Rep-
te Fali, Àlex Alonso, 
ha lliurat aquest dime-

cres, 10 de gener, la recaptació 
d’aquesta iniciativa solidària a 
l’Institut Català d’Oncologia 
(ICO). Aquest igualadí va pro-
tagonitzar la passada primave-
ra un repte personal per a re-
cordar la seva esposa, la Fali, 
morta a causa d’un càncer, i 
recaptar fons per a la investi-
gació en aquest camp. 
L’Àlex Alonso va caminar 

1.265 quilòmetres entre Se-
villa, on va néixer la Fali, i la 
capital de l’Anoia, en una pro-
posta que va rebre el suport 
de diferents clubs, entitats i 
institucions com l’Ajuntament 
d’Igualada. El protagonis-
ta del repte, acompanyat del 
seu fill Alejandro, ha lliurat 
els 5.018,48 euros recollits al 
doctor Javier García del Muro 
Solans, coordinador mèdic 
de la Unitat Multidisciplinar 
de Sarcomes de l’ICO, amb la 
presència també de l’alcalde 
de la ciutat, Marc Castells.

El 25 de gener, sessió 
sobre les habilitats 
digitals dels directius
REDACCIÓ / LA VEU 

D urant el 2017, des de 
l’escola de negocis 
EADA es va dur a 

terme el II Estudi sobre el ni-
vell de maduresa dels directius 
espanyols pel que fa a habili-
tats digitals directives. 
UEA i TICAnoia juntament 
amb l’escola de negocis EADA 
organitzen el proper 25 de ge-
ner una sessió de treball a la 
seu de la Unió Empresarial de 
l’Anoia, a les 9.15 hores i gra-
tuïta prèvia inscripció, en la 
qual revisaran els principals 

resultats de l’informe corres-
ponent, i comentaran les dife-
rents habilitats i competència 
digital que els directius han de 
desenvolupar per afrontar el 
lideratge de la transformació 
digital de les seves organitza-
cions.
Uns dies abans de la sessió 
tots els participants rebran un 
enllaç per a què puguin fer un 
autodiagnòstic del seu nivell.
La sessió serà dinamitzada per 
l’igualadí Ramon Costa, pro-
fessor d’EADA i director de 
l’estudi i del Programa Execu-
tiu en Transformació Digital 
de l’escola de negocis.



El jutge d’Igualada 
deixa en llibertat la 

dona, que ja havia estat 
detinguda fa poques 

setmanes per altres 14 
robatoris

Detinguda una igualadina com autora 
de 17 intents de robatoris a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
de la Unitat d’Investi-
gació de la comissaria 

d’Igualada van detenir, el pas-
sat 2 i 3 de gener, una dona, 
de 40 anys, de nacionalitat 
espanyola, i veïna d’Igualada, 
com a presumpta autora de 17 
robatoris amb força en grau de 
temptativa de domicilis, esta-
bliments i trasters.
Tot va començar el dia 23 de 
desembre a la matinada quan 
van entrar a  robar en un es-
tabliment d’Igualada. Les cà-
meres de videovigilància de la 
botiga en van enregistrar els 
fets. I els agents d’Investigació 
en van reconèixer a l’autora.
Es tractava d’una dona que 
feia poques setmanes que ja 
havia estat detinguda per 14 
robatoris amb força a domi-
cilis i trasters.
El 2 de gener de 2018 a la 
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matinada, la Policia Local 
d’Igualada, va rebre l’avís d’un 
intent de robatori a un domi-
cili d’Igualada. Pocs metres 
del lloc, van poder-ne localit-
zar a l’autora. Resultant ser la 
mateixa dona que havia entrat 
a robar a l’establiment el dia 23 
de desembre. Motiu pel qual, 
va quedar detinguda pels dos 
fets.
Passades unes hores de la seva 
detenció, a la comissaria de 
Mossos d’Igualada, es van pre-
sentar fins a un total de cinc 
víctimes manifestat que els 
havien intentat entrar a robar 
a casa. Coincidint en tots ells 

ser del mateix carrer d’on es va 
produir la detenció.
Els investigadors, després de 
diferents gestions, van poder 
concloure que la dona detin-
guda n’era l’autora de tots ells.
Paral·lelament, a la nit d’en-
tre el 24 i 25 de desembre de 
2017, es van produir un total 
de nou temptatives de robato-
ris amb força a domicilis i un 
a traster situats tots ells en una 
zona molt concreta del muni-
cipi d’Òdena.
Els mossos en van iniciar una 
investigació on van poder 
concloure que es tractava de 
la mateixa autora que ja tenien 
detinguda del dia 2 de gener 
per altres fets.
La detinguda, amb antece-
dents, va passar el dia 4 de 
gener a disposició judicial da-
vant del jutjat d’instrucció en 
funcions de guàrdia d’Iguala-
da, el qual va decretar llibertat 
amb càrrecs.

REDACCIÓ / LA VEU 

V oleu obrir nous mer-
cats internacionals? 
Si és així, encara sou 

a temps de participar avui 
divendres al mati en una jor-
nada sobre oportunitats de 
negoci a Mèxic, a la seu de la 
Unió Empresarial de l’Ano-
ia, a partir de les 10 del matí. 
L’assistència és gratuïta.
Mèxic és el segon mercat més 
gran d’Amèrica Llatina, 114 
milions d’habitants i destaca 
especialment per les oportu-
nitats de negoci en els sectors 

de l’alimentació, el transport, 
l’automoció, la maquinària, 
el packaging, la salut i els 
equipaments mèdics. Les ex-
portacions catalanes a Mèxic 
augmenten per tercer any 
consecutiu assolint els 1.286 
milions d’euros el 2016.
És membre de la  NAF-
TA (Àrea de lliure Comerç 
d’Amèrica del Nord) i té un 
acord amb l’U.E pel que els 
aranzels d’importació són 
molt reduïts.
La proximitat geogràfica amb 
EEUU, afavoreix els negocis 
amb aquest país. Té una línia 

de crèdit concedit pel FMI i 
compta amb una important 
base industrial.
Les finances públiques estan 
sota control. El deute extern 
és reduït. Hi ha molts sectors 
industrials en expansió, com 
el de packaging o automoció.
L’acte serà presentat per Josep 
M. Campanera, Director de 
Promoció de Plametall, i per 
Carlos Fernández, delegat de 
Plametall a Mèxic. 
Ho organitza la Unió Em-
presarial de l’Anoia amb la 
col·laboració de Centre Metal-
lúrgic de Sabadell i Plametall. 

Avui, jornada a la UEA sobre 
oportunitats de negoci a Mèxic

REDACCIÓ / LA VEU 

E ndesa, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament 
d’Igualada, ha realitzat 

una reforma integral del cen-
tre de transformació que es 
troba situat a l’antic edifici de 
la Teneria, situat a la Plaça del 
Rei, el qual s’està rehabilitant 
com a nou equipament docent 
i seu de l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia. La millora beneficia, 
a més del propi edifici, a veïns 
del nucli històric de la ciutat.
Fins fa ben poc l’accés als 
transformadors ubicats a la 
Teneria, així com als seus 
equips annexos, es realitzava 
mitjançant dues portes de fus-
ta interiors que ocupaven part 
d’una sala interior de l’antiga 
universitat, vinculada a una 
activitat molt arrelada a la ca-
pital de l’Anoia, com és l’ela-
boració de la pell de qualitat. 
Ara, aprofitant les obres que 
permetran posar en marxa el 
nou Arxiu Comarcal, Endesa 
va plantejar millorar l’accés a 
les seves instal·lacions des del 
mateix carrer, habilitant una 
porta d’accés a la mateixa fa-
çana perquè els tècnics de la 
Companyia puguin entrar-hi 
i sortir-ne amb més facilitat, 
ja sigui per realitzar-hi tas-
ques de manteniment o, so-
bretot, en cas d’incidències, 
ja siguin pròpies o derivades 
d’agents externs, en què la 
velocitat d’actuació és clau 
perquè els clients puguin re-
cuperar el subministrament 
el més aviat possible.
En concret, a més d’habili-
tar un accés directe des de la 
façana prou gran per poder 
canviar els transformadors i 
altres aparells, s’ha enderro-
cat l’antic sostre i s’ha ade-
quat l’espai, en el qual s’ha 
construït un nou sostre que 
ocupa una planta superior 
per així millorar l’entrada de 
grues al recinte.
D’altra banda, la reforma del 
centre de transformació tam-
bé ha consistit en la retirada 

Endesa aprofita la reforma 
de la Teneria per millorar 
el servei al nucli antic

de dos transformadors amb 
potències disponibles de 630 
KVA i 250 KVA respectiva-
ment, els quals han estat subs-
tituïts per un nou transforma-
dor de 1.000 KVA. Ara doncs, 
l’equip pot absorbir sol la càr-
rega elèctrica que fins ara as-
sumien dos, alhora que asse-
gura una major disponibilitat 
de potència, fet que permet 
deixar les infraestructures 
més ben preparades no només 
per a suportar eventuals pun-
tes de consum, sinó capacita-
des per atendre el creixement 
vegetatiu de la ciutat i donar 
resposta a possibles subminis-
traments de futur.
La inversió, que ha comptat 
amb una inversió de 53.100 
euros aportats per Endesa i 
28.000 per part de l’Ajunta-
ment d’Igualada, assegura la 
qualitat i la continuïtat del 
subministrament a clients 
del mateix edifici que acollirà 
l’Arxiu Comarcal de l’Ano-
ia, l’Escola d’Adults i l’Escola 
Oficial d’Idiomes, així com a 
veïns del carrer de Sant Roc, 
de Sant Jaume, de Sant Barto-
meu, del Roser, de Sant Jordi, 
de Mare de Déu de la O, de 
Custiol, de Santa Maria, de la 
plaça de Sant Miquel, de la del 
Rei, de Pius XII i de la rambla 
General Vives.

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE SOCIS 
DE SILMER SOLUTIONS NETEJA DE FAÇANES 

Per la present, es convoca a tots els socis de la mercantil 
SILMER SOLUTIONS NETEJA DE FAÇANES S.L perquè 
asisteixin a la junta ordinària que se celebrarà el pròxim 
dia 5 de febrer de 2018, a les 12:00 hores, a la notaria de 
David RAMENTOL GARCÍA, situada al c/ La Pobla de Clara-
munt, 1 d’ Igualada, amb el següent ordre del dia:

1- Examen i aprovació de Comptes Anuals dels exercicis 
2014, 2015 i 2016.
2- Canvi de denominació social, que en endavant serà F. J. 
GUTIERREZ SOLUCIONES DE FACHADAS, S.L.
3. Ampliació de capital a la quantitat de 41.811,55€.
4. Redacció, lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de la 
reunió.



#latevaveu

Oriol Panadès @OriolPanades

Joan Domingo @joan_do

Joan M. Carbonell @joanmcarbonell

Josep Maria Palau @josepmariapalau

CUP Igualada @cup_igualada

CarlesD @Carlesd

Jordi Cuadras @jordicuadras

Igualada Hoquei Club @IgualadaHC

FineArt Igualada @fineartigualada

Coral Gatzara @coralgatzara

En 25 anys he vist quatre cavalcades de Reis. Bar-
celona, Madrid, Vinaròs i la d’Igualada. I sens 
dubte em segueixo quedant amb els @reisiguala-
da! #reisigualada #reisigd

Les cavalcades de reis d’Alcoi i Igualada, un motiu 
més que ens agermana com a país (i no d’absurda 
competició) #reisigd #igdfesteja

La tradició del patge Faruk visita @Hospitaligd i 
provoca molts somriures i alguna llàgrima. Reco-
neixement a les nostres professionals que estan do-
nant lo millor en aquests dies de tanta feina, però q 
han trobat un moment per acompanyar els patges.

Un dels innovadors igualadins que ens ha 
ensenyat les claus sobre com transformar 
i enfortir nostre teixit de petites i mitjanes 
empreses. Descansi en pau Joan Rojas.

A #Igualada donem suport als docents de l’#Es-
colaCatalana i a la #República Defensem la lli-
bertat, la democràcia i el respecte que els nostres 
docents imparteixen!

Haurem d’explicar als @mossos que la meva 
mare s’ha quedat clavada de l’esquena de la 
tensió de veure al seu fill detingut per defensar 
l’educació publica. La repressió té conseqüències 
a tots els àmbits de la vida. #Som27iMes

Estadístiques per sentir-nos orgullosos!  El 2017, 
el millor de tota la dècada amb 52 punts en un any 
natural! #oklliga #somhigualada #caminemsem-
prendavant

Ja tenim la imatge d’aquesta edició! Una veritable 
invasió fotogràfica que arriba de la mà de Quartada 
estudi! No us sembla una passada?!!

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

“Igualada i la comarca de 
l’Anoia penso que són les grans 
desconegudes. 
M’agradaria veure com es reco-
neix el seu valor en el desenvo-
lupament i creixement indus-
trial amb la pell  i el tèxtil que 
això en fes arribar turisme que 
revitalitzi el comerç i la bona 
restauració que des de fa uns 
anys tenim a la ciutat i comar-
ca. A la vegada que això fes que 
es pugui admirar la resta de la 
comarca que té molt per oferir 
cultural i paisatgísticament. 
I que els anoiencs deixem de 
passar desapercebuts i ens fem 
visibles a la resta de Catalunya. 
Ja no som una comarca de pas. 
Sinó de parada i fonda.”

Aquest cap de setmana es va disputar la 
6a edició de la #ReisRace.
Hi van participar més de 500 persones.
Els guanyadors van ser Xavi Tomasa i 
Jackeline Gómez.
És una cursa organitzada pels 
@moixiganguers

#Igualada #Anoia #igersigualada 
#igersanoia #reisrace #reisigualada     
#cursa #moixiganguers

Humans de l’Anoia        @humansanoia

Instants de La Veu             @veuanoia

#6 Pilar Queralt, guia turístic

L’ANY QUE VE LA CORAL FA 50 ANYS! 
Per això et necessitem a tu, a tots els pares i ma-
res motivats, ex-cantaires, ex-monitors, i tothom 
qui vulgui ajudar-nos! Farem una reunió infor-
mativa el dia 27 de gener al Espai Cívic Centre 
per tal de que pugueu aportar les vostres idees!

FOTO: Cesc Sales

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Un individu va arrencar al-
gunes de les teles grogues 
que recobrien alguns monu-
ments d’Igualada.

El dia de Reis al matí Igua-
lada es va llevar vestida de 
groc per rebre els patges. La 
plaça del Rei, la Rambla Sant 
Isidre i diverses fonts van 
quedar grogues.

L’empresari i fundador de 
l’empresa Buff, l’igualadí 
Joan Rojas, va morir aquest 
dilluns a conseqüència d’un 
càncer a l’edat de 72 anys.
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Tous s’està convertint en el poble cultural de la 
comarca: sala de cinema, Casa del @TeatreNu, 
Festival de Llegendes, escola de música, de dansa 
i ara nova escola de dibuix i pintura. I amb 1.000 
habitants. Exemplar.



els mitjans i del que s’inocula des de les altes esferes del poder. Ara ja posen els 
catalans com el boc expiatori a qui donar les culpes del que veuen que s’acosta. 
Repeteixen el desastre de  les 3.200 empreses que han marxat de Catalunya, quan 
això només haurien d’afectar el PIB català, perquè no s’han mogut d’Espanya ni 
afecten el conjunt. Cerquen excitar les emocions en lloc de raonar els problemes.

Els indicis econòmics són preocupants. Va desapareixent la contenció de tarifes 
que hi ha hagut en els darrers anys. Alguns serveis essencials es disparen molt 
per sobre del que marca l’IPC. Augmenta el 11,88% en la tarifa en alta de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (decisió del govern intervingut, per gravar el subminis-
trament des de les conques dels rius als dipòsits municipals). Puja el transport 
metropolità (entre el 2% i el 2,5% en funció del títol). Els peatges (tant els que 
depenen de la Generalitat com els que depenen directament de l’Estat). El gas 
(un 6,2% de mitjana). La factura de la llum (el 2017 s’ha incrementat 10,8% se-
gons els càlculs fets per Facua), Correus (10%)... 

I continuen tenint l’atur més important de l’Europa desenvolupada. I molta ocu-
pació a precari. Els salaris només pugen el mínim interprofessional.  L’increment 
de les pensions aprovat en el darrer Consell de Ministres serà del 0,25%. La ma-
joria de la població veurà de nou debilitada la seva capacitat adquisitiva, perquè 
la inflació, si bé s’ha moderat en la recta final de l’any, era el novembre del 1,2% 
al conjunt de l’Estat i de l’1,9% interanual a Catalunya. I si el consum, que ha 
estat el motor dels darrers anys, no pot seguir tibant, aviat es parlarà de greus 
problemes. Alguns experts ja parlen d’un estiu calent. I no només pel canvi 
climàtic. I no serà per culpa dels catalans, encara que alguns ho continuïn 
pregonant. Només ho seria si Catalunya assolís la independència. Aleshores 
el panorama per a tots ja seria un altre...    

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

PERE PRAT
Empresari
@pere_prat
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

L’atur s’ha reduït a Catalunya, en mitjana anual el 2017, un 
11,1% (9,3% a Espanya).  El 2017 acaba amb la menor xifra 
d’atur dels últims 10 anys

Aquest serà un any difícil. Els preus s’enfilen i enguany la pujada de ge-
ner tornarà a ser especialment dura. El president Rajoy diu que “amb 
estabilitat, confiança i normalitat a Catalunya, 2018 serà un bon any 
pel creixement i l’ocupació”. El ministre Luis de Guindos, frívolament 

diu que el procés català haurà costat com a poc mil milions d’euros, sense mirar 
la despesa i només avaluant la reducció del PIB català. Per ser persones amb 
responsabilitat, aquestes declaracions només es poden entendre políticament. 

No parlen de despesa. Ni de les partides “opaques” de les que no es vol donar 
compte. Ni de l’impacte que tindrà en els comptes l’encariment de l’energia, fins 
ara artificialment baixa. Ni del que comportarà que el BCE doni per acabades 
moltes de les ajudes de les que Espanya ha gaudit abastament. Ni de que l’en-
cariment del diner. Ni de que una economia tan endeutada com la nostra sigui 
difícilment sostenible. No, d’aquestes xifres mesurables i preocupants no en par-
len. Presumeixen de l’eficàcia del govern en la creació de llocs de treball (però a 
finals del 2017 hi ha 3.412.781 aturats). Diuen ser un exemple d’Europa pel que 
fa al PIB (hi ha hagut una millora percentual, però l’espanyol és la meitat dels 
grans d’Europa). Callen que els beneficis de la “recuperació econòmica” no s’han 
distribuït d’igual manera a tothom. També que s’ha fet molt poc per restablir els 
bàsics per sustentar l’economia de l’estat. O que gran part de les actuacions han 
estat cara a la galeria o per afavorir estaments ben concrets, la majoria de propers 
al poder. 

Estem en època de “creativitat”. D’explicar realitats que no ho són. Pocs són els 
que denuncien les notícies econòmiques falses que s’han propagat interessa-
dament des de l’Estat. Per això, a força d’escoltar-les tan repetidament, acaben 
convertint-se en credo social. Són massa qui només s’informa pel que surt en 

Indefensió del consumidor davant el sector elèctric.
En els últims 10 anys, la factura per consum elèctric 
s’ha encarit un 70%, molt més que la mitjana europea

2018 ANY DE REPTES

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

                       and Professor of Economics at Columbia University.

Catalunya suspèn cautelarment la pertanyença a Espan-
ya mentre analitza si militants del PP disfressats de jutge 
poden decidir per nosaltres.

En un entorn VUCA( Volàtil- Incert- Canviant- Ambigu), global, digital i 
marcat per la incorporació al mercat dels Millenials i la sortida dels Babybo-
omers, el repte de qualsevol empresa, gran o petita, és seguir sent competi-
tiva en un mercat en permanent transformació. La clau de la competitivitat 
empresarial és, d’una banda, comptar amb el talent adequat i, d’una altra, 
tenir la capacitat de crear un entorn que fomenti i pugui donar suport a les 
conductes necessàries que guiïn a aquest talent a aconseguir l’èxit comercial. 
Parlar de cultura corporativa implica parlar de l’entorn que defineix com 
pensen i actuen les persones en una empresa o organització, amb l’objectiu 
d’assegurar l’eficàcia i funcionalitat en quant a la consecució d’uns objectius 
comercials concrets, definits per l’estratègia de negoci. La cultura, en conse-
qüència, ens ajuda a ser més competitius perquè alinea a les persones amb 
l’estratègia de la companyia, proporcionant-nos les eines per adaptar-nos al 
context i la incorporació de nous models de treball que compleixin amb les 
expectatives dels empleats, actuals i futurs.  Per aquest motiu, el nostre major 
repte com a empresa al mercat consisteix a generar aquesta alineació.  Te-
nim cultura corporativa; Tenim estratègia empresarial; Tenim talent. Com 
assemblar les tres peces per generar aquesta alineació? Per aconseguir-ho, 
hem d’actuar a dos nivells:

1- Definir la nostra estratègia;
Hem de donar resposta a les preguntes: qui/ com som?; què fem?; on estem?; 
on volem arribar?
Aquestes preguntes ens ajuden a definir la direcció a seguir, a donar un sentit 
als nostres esforços i  a definir la nostra Missió/ Visió/ Valors.
La missió defineix què fem. La visió defineix on volem arribar.
Els valors defineixen com fem les coses  (respecte a nosaltres mateixos i a la 

competència)
En paral·lel, hem de preguntar-nos en què es basa la nostra estratègia, a tra-
vés de la qual ens posicionem:
• Innovar- “Innovators”
• Seguir/Replicar als innovadors- “Analysers”
• Satisfer a un nínxol- “Differenciate Defenders”
• Preu baix-“Lowcost”
• “No tenir estratègia”, reacció en funció del mercat-“Reactors”.

Cap estratègia és millor que una altra; el que sí condiciona és el sistema cul-
tural que la defineix, a través del com definim el talent i l’entorn necessaris 
per poder dur-la a terme.

• Quins són els valors, creences, celebracions, coneixement i històries que 
sustenten la meva estratègia? Quin és el llenguatge que la meva empresa: 
imatge, espai, vestuari, hauria de parlar per mostrar alineació amb l’estratè-
gia?

• Quin és l’estil de lideratge que millor m’ajuda a assolir la consecució dels 
meus objectius? Com haurien de ser els meus líders per afavorir l’alineació 
amb l’estratègia? Quin tipus de relacions personals m’ajuden en la seva con-
secució?

• Quin tipus de talent m’ajudarà en la consecució dels meus objectius? Qui-
na és la millor forma d’atreure, desenvolupar, motivar i reemplaçar a aquest 
talent, d’acord a la meva estratègia? Decidim-nos a ser competitius!
Desenvolupem i transformem les nostres cultures corporatives! 

ESTER HIDALGO (PIME al dia)
TALENTGAGER at eh! Experiencias de compra que no pasan inadvertidas. Retail Experience Designer, Coach Organizacional & Bussiness Strategy.

CULTURA CORPORATIVA COM A CLAU DE LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL



MANEL MATEU  
Doctor. 

AURORA GARRIGA
Doctora. 

Pioner de la medicina homeo-
pàtica a l’estat. Té una consulta a 
Igualada que porta el seu nom.

Directora del CAP Nord 
d’Igualada i metgessa de família.

MIRA TOTA L’ENTREVISTA A:

Amb la col·laboració 

C/ la Torre, 7 - Igualada

d’ 
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Avui parlem amb el Dr. Manel Mateu, doc-
tor pioner en la medicina homeopàtica, ja 
fa més de 30 anys que utilitza aquesta terà-
pia, i la Dra. Aurora Garriga, directora del 
CAP Nord d’Igualada i metgessa de família, 
consolidada doncs en el camp de la medici-
na convencional.

Per començar, Dr. Mateu, ens pots fer 
una breu definició de què és la medicina 
homeopàtica?

Manel Mateu: És una medicina que estimu-
la la capacitat de curar a persones malaltes 
a través de remeis amb dosis molt petites 
que fan una reacció tipus vacuna. Aquesta 
reacció necessita que el remei sigui el més 
adequat possible a la manera de ser del pa-
cient. Això implica una investigació bastant 
curosa, però aconsegueix desactivar els 
processos que porten la malaltia. 

Hi ha estudis que acreditin que sigui 
eficaç?

M.M.: N’hi ha molts. Un dels problemes 
que ens trobem és que quan presentem 
aquest tipus de treballs, els hi posen un èm-
fasi molt especial en les parts negatives. Els 
estudis demostren que l’aplicació de l’ho-
meopatia és útil i funciona. 

Quina visió en teniu des dels CAPs 
d’aquesta medicina?

Aurora Garriga: Nosaltres la medicina que 
practiquem és l’aŀlopàtica. És una medici-
na que té moltes coses en comú però que 
es basa en tota la cura des del punt de vista 
físic i psicològic de la persona. Utilitza un 
tipus de fàrmacs diferents. Es basa en l’em-
pirisme, en l’observació i la capacitat d’apre-
nentatge, i el metge al llarg dels anys ha anat 
deduint a través d’una sèrie de símptomes, 
que tot i ser diferents en les persones tenen 
molt en comú, i aquesta part comuna s’aca-
ba convertint en malalties diverses. Llavors, 
es van anar trobant fàrmacs -que molts 
venen de la natura, de plantes- per a cada 
malaltia. 

Des del nostre centre vam convidar al Dr. 
Mateu, perquè la gent vol saber de quina 
manera pot millorar la seva salut. En els úl-
tims anys la població és més activa i busca 
més remeis. Busquen quina és la millor te-
ràpia per a ells, i generalment no posen una 
medicina per damunt de l’altra. 

Com va anar la xerrada Dr. Mateu?

M.M.: Va ser una satisfacció molt gran tor-
nar a un CAP i tenir contacte amb els pro-
fessionals d’allà. Ells estan molt més en con-
tacte amb la realitat de la patologia. Per mi 
va ser molt útil, em vaig adonar que tots els 
professionals que hi ha allà tenen una men-
talitat oberta i amb moltes ganes de respon-

dre la pregunta que fa la gent: quines coses 
em poden ajudar a millorar la meva salut? 
Tots treballem en la mateixa direcció. 

No hi ha barreres doncs? Alguns podem 
pensar que hi ha una mena d’enfrontament 
entre les dues medicines.

A.G.: De primeres, a la gent li costa dir que 
està prenent un remei fora de la medicina 
convencional, per això que tu dius. Però per 
nosaltres és molt important, si jo sé què es-
tàs prenent nosaltres anirem molt més se-
gurs en els efectes d’aquests productes. Tot 
i així, també hi ha productes que poden in-
terferir i donar problemes de salut.

Creieu que d’aquí a uns anys jo puc anar al 
CAP i m’acabin donant un tractament de 
medicina homeopàtica?

M.M.: Això seria desitjable i crec que se-
ria un benefici per a la població. També 
com si al CAP et recomanessin que fessis 
acupuntura o osteopatia. L’homeopatia és 
una medicina que utilitza els medicaments 
d’una altra manera però amb la direcció per 
buscar la salut. Els medicaments conven-
cionals utilitzen unes dosis per pal·liar els 
símptomes des d’un altre punt de vista. El 
metge que sap el que fa servir, és el que té 
èxit. Jo també faig servir medicaments con-
vencionals, i els recomano quan cal. Abans 
que res soc metge i per tant aquesta és la 
meva missió. Em sento molt a gust amb els 
metges que fan la medicina convencional.

Com ho veu això la Dra. Garriga?

A.G.: Està una mica fora de les nostres 
mans. Però sí que hi ha països que aquest 
altre tipus de medicina està més a l’abast. 
Jo animaria al sector professional a tenir 

aquesta ment oberta, pensant que la millora 
del pacient és el nostre objectiu. Per tant, 
cal utilitzar les eines que siguin necessàries, 
sempre basades amb uns estudis i evidència 
científica darrere. Qualsevol teràpia que es 
demostri que pot anar bé per la nostra salut 
s’hauria d’incloure en els nostres serveis. 

Per tant, pel que dieu, les dues medicines 
poden ser complementàries. 

M.M.: Totalment, i és molt interessant co-
nèixer-les perquè dones més possibilitats 
d’èxit amb el pacient. Jo faig servir les dues 
medicines gairebé contínuament, a la con-
sulta rebem gent que està fent un tracta-
ment convencional, per tant, sabem com 
hem de jugar-hi. 

A.G.: Per respondre’t et poso un exemple. 
Una senyora que tenia una malaltia i un 
trastorn de demència, això feia que ella no 
pogués saber exactament tot el que prenia. 
El medicament que havia de prendre li pro-
vocaven al·lucinacions i deliris, i si li dona-
va un medicament per contrarestar això, la 
malaltia empitjorava. Havíem de buscar al-
guna cosa fora de la medicina convencional 
i quan li vam donar una dosi d’homeopatia 
les al·lucinacions i deliris van baixar mol-
tíssim.

Fa unes setmanes a La Veu de l’Anoia vam 
parlar de l’abús dels tranquil·litzants. 
Creieu que s’ha de replantejar des dels 
CAPs l’ús dels fàrmacs?

A.G.: És veritat, i les dones encara en pre-
nen més que els homes. Pot ser que la dona 
expressi els seus símptomes d’una manera 
diferent, i quan els símptomes no ens lli-
guen, crec que no afinem prou bé i donem 
solucions farmacològiques amb sedants en 
situacions que poden ser quotidianes.

Medicina convencional 
i homeopàtica: són 
complementàries?

per Ton Casellas

“Qualsevol teràpia que 
es demostri que pot anar 

bé per a la nostra salut 
s’hauria d’incloure en els 
serveis de salut públics”

“L’homeopatia és una 
medicina que utilitza els 
medicaments d’una altra 

manera, però amb el 
mateix objectiu que la 

medicina convencional”
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Hauríem de ser més curosos, tenir més 
temps per escoltar, per poder evitar-li el 
fàrmac. 

M.M.: Parlant amb una noia que té fibro-
miàlgia veus que ha passat per moments de 
sofriment, de tensió, que moltes vegades 
la gent gairebé ni se n’adona però ho porta 
carregant. El que deies de la diferència en-
tre dones i homes, la fibromiàlgia es dona 
gairebé el 90% dels casos en dones. La meva 
impressió és que la dona carrega dins de la 
societat i de la vida familiar molt més que 
l’home, i això es manifesta en forma de do-
lors o ansietat. La manera de portar-ho és 
a mode d’ansiolítics. El que diu l’Aurora és 
importantíssim, tenir temps per poder par-
lar amb els pacients estalviaria molts fàr-
macs d’aquest tipus. 

Clar aquí ens trobem amb aquestes visites 
programades i ràpides, si l’atenció pogu-
és ser més especialitzada i calmada, seria 
molt millor. 

M.M.: És que el temps és una de les riqueses 
més importants de la vida. Quan eixamples 
al màxim aquest temps els pacients estan 
contents i se’n treu benefici, que no pas si 
vols liquidar el pacient amb una recepta. 

A.G.: El temps de visita és poc, però per 
sort tenim contacte sovint amb els pacients. 
A nivell social, el coneixement de la salut ha 
augmentat molt però també les seves preo-
cupacions, ara ens pregunten molt més.

Hi havia un màster a la UB d’Homeopatia 
que el 2016 van retirar. Què passa aquí? 
Qui posa aquestes barreres?

M.M.: Hi va haver moltes pressions al 
rector de la Universitat de Barcelona amb 
l’excusa que no hi havia evidències científi-
ques. Hi ha uns interessos molt poderosos 
al darrere, això va fer mal a la universitat 
com a institució. Hi ha hagut una campanya 
molt important en contra, al veure que l’ho-
meopatia començava a despuntar, superava 
el 25% de la població que la feia servir. Jo 
crec que si se segueix treballant s’hauria de 
recuperar el màster en benefici d’una bona 
formació dels metges. 

Ara amb l’internet molta gent busca els 
seus símptomes en pàgines webs. Això és 
un benefici o acaba sent perillós?

“La Meva Salut”. Aquí pots veure-hi el teu 
historial clínic i també hi ha una opció per 
contactar per correu amb el teu metge. Si 
augmentem aquestes visites virtuals, no cal-
drà que vinguin al centre per un petit dubte.

M.M.: Aquí hi ha dos temes; la comunicació 
metge-pacient a través del web, que això pot 
acabar sent una càrrega per als metges; i la 

gent que consulta a Internet, això és inevita-
ble i ho fa tothom. Si no tens coneixement i 
busques als webs, el pitjor que pots trobar és 
un fòrum en el qual la gent explica els seus 
mals. La gent que busca el seu diagnòstic a 
internet, es fa un embolic de por i pateixen 
molt, perquè no tenen criteri. Jo els demano 
que mirin webs amb informacions segures i 
que a la consulta ho expliquin. S’ha de pre-
guntar als professionals, en tots els àmbits. 

Lligat encara a l’àmbit de la salut, com a 
igualadins què trobeu a faltar a Igualada 
i a l’Anoia?

A.G.: Dins el sistema públic de salut, trobo 

a faltar que es faci activitat física en grups, 
de fer-la a l’exterior, perquè això enganxa. 
Així l’activitat física és més extensa i es po-
dria gaudir dels espais naturals de la ciutat. 

M.M.: A mi m’agradaria que a l’Hospital 
d’Igualada hi pogués haver unes consultes 
externes on hi hagués professionals d’ho-
meopatia i d’altres medicines acreditades. 
Així es podria iniciar un treball en equip 
amb els professionals de l’hospital o dels 
CAPs. Això hauria de venir organitzat per 
la resta de país, és una estructura complexa. 

I deixant de banda el camp de la salut?

M.M.: M’agradaria poder anar a Barcelona 
amb tren amb menys d’una hora. És una 
llàstima que s’hagin dedicat tants diners 
en altres coses i no amb la millora del tren. 
Podrien venir molts professionals aquí a 

intercanviar coneixement, si has de fer un 
trajecte de gairebé dues hores la gent no ve. 

A.G.: Jo vaig cap al camp social. Hi va haver 
un grup de voluntaris que es va organitzar 
a tot Catalunya i després ho van deixar de 
fer. Eren voluntaris que acompanyaven a 
les persones que estaven soles als serveis de 
salut. M’agradaria recuperar-ho i que s’anés 
més enllà, que es fes una supervisió de fàr-
macs, unes hores de conversa, de tenir tacte. 
Hi ha molta població que això ho necessita. 

M.M.: Estic molt d’acord amb això, és una 
de les coses que dona qualitat social a la 
medicina. 

A.G.: D’entrada tot el que és coneixement 
és un benefici, però hem de filtrar-lo i aco-
rar-lo. Ja hi ha societats científiques que 
identifiquen les webs que ofereixen un co-
neixement més assenyat. De fet, a la segu-
retat social tenim una eina que és el portal 

“Si busques informació 
a internet, el pitjor que 
pots trobar és un fòrum 

on la gent explica els 
seus mals”

“La dona carrega dins 
de la societat i la vida 
familiar molt més que 
l’home, i això provoca 

dolors i ansietat”



  | 17Divendres, 12 de gener de 2018

Hauríem de ser més curosos, tenir més 
temps per escoltar, per poder evitar-li el 
fàrmac. 

M.M.: Parlant amb una noia que té fibro-
miàlgia veus que ha passat per moments de 
sofriment, de tensió, que moltes vegades 
la gent gairebé ni se n’adona però ho porta 
carregant. El que deies de la diferència en-
tre dones i homes, la fibromiàlgia es dona 
gairebé el 90% dels casos en dones. La meva 
impressió és que la dona carrega dins de la 
societat i de la vida familiar molt més que 
l’home, i això es manifesta en forma de do-
lors o ansietat. La manera de portar-ho és 
a mode d’ansiolítics. El que diu l’Aurora és 
importantíssim, tenir temps per poder par-
lar amb els pacients estalviaria molts fàr-
macs d’aquest tipus. 

Clar aquí ens trobem amb aquestes visites 
programades i ràpides, si l’atenció pogu-
és ser més especialitzada i calmada, seria 
molt millor. 

M.M.: És que el temps és una de les riqueses 
més importants de la vida. Quan eixamples 
al màxim aquest temps els pacients estan 
contents i se’n treu benefici, que no pas si 
vols liquidar el pacient amb una recepta. 

A.G.: El temps de visita és poc, però per 
sort tenim contacte sovint amb els pacients. 
A nivell social, el coneixement de la salut ha 
augmentat molt però també les seves preo-
cupacions, ara ens pregunten molt més.

Hi havia un màster a la UB d’Homeopatia 
que el 2016 van retirar. Què passa aquí? 
Qui posa aquestes barreres?

M.M.: Hi va haver moltes pressions al 
rector de la Universitat de Barcelona amb 
l’excusa que no hi havia evidències científi-
ques. Hi ha uns interessos molt poderosos 
al darrere, això va fer mal a la universitat 
com a institució. Hi ha hagut una campanya 
molt important en contra, al veure que l’ho-
meopatia començava a despuntar, superava 
el 25% de la població que la feia servir. Jo 
crec que si se segueix treballant s’hauria de 
recuperar el màster en benefici d’una bona 
formació dels metges. 

Ara amb l’internet molta gent busca els 
seus símptomes en pàgines webs. Això és 
un benefici o acaba sent perillós?

“La Meva Salut”. Aquí pots veure-hi el teu 
historial clínic i també hi ha una opció per 
contactar per correu amb el teu metge. Si 
augmentem aquestes visites virtuals, no cal-
drà que vinguin al centre per un petit dubte.

M.M.: Aquí hi ha dos temes; la comunicació 
metge-pacient a través del web, que això pot 
acabar sent una càrrega per als metges; i la 

gent que consulta a Internet, això és inevita-
ble i ho fa tothom. Si no tens coneixement i 
busques als webs, el pitjor que pots trobar és 
un fòrum en el qual la gent explica els seus 
mals. La gent que busca el seu diagnòstic a 
internet, es fa un embolic de por i pateixen 
molt, perquè no tenen criteri. Jo els demano 
que mirin webs amb informacions segures i 
que a la consulta ho expliquin. S’ha de pre-
guntar als professionals, en tots els àmbits. 

Lligat encara a l’àmbit de la salut, com a 
igualadins què trobeu a faltar a Igualada 
i a l’Anoia?

A.G.: Dins el sistema públic de salut, trobo 

a faltar que es faci activitat física en grups, 
de fer-la a l’exterior, perquè això enganxa. 
Així l’activitat física és més extensa i es po-
dria gaudir dels espais naturals de la ciutat. 

M.M.: A mi m’agradaria que a l’Hospital 
d’Igualada hi pogués haver unes consultes 
externes on hi hagués professionals d’ho-
meopatia i d’altres medicines acreditades. 
Així es podria iniciar un treball en equip 
amb els professionals de l’hospital o dels 
CAPs. Això hauria de venir organitzat per 
la resta de país, és una estructura complexa. 

I deixant de banda el camp de la salut?

M.M.: M’agradaria poder anar a Barcelona 
amb tren amb menys d’una hora. És una 
llàstima que s’hagin dedicat tants diners 
en altres coses i no amb la millora del tren. 
Podrien venir molts professionals aquí a 

intercanviar coneixement, si has de fer un 
trajecte de gairebé dues hores la gent no ve. 

A.G.: Jo vaig cap al camp social. Hi va haver 
un grup de voluntaris que es va organitzar 
a tot Catalunya i després ho van deixar de 
fer. Eren voluntaris que acompanyaven a 
les persones que estaven soles als serveis de 
salut. M’agradaria recuperar-ho i que s’anés 
més enllà, que es fes una supervisió de fàr-
macs, unes hores de conversa, de tenir tacte. 
Hi ha molta població que això ho necessita. 

M.M.: Estic molt d’acord amb això, és una 
de les coses que dona qualitat social a la 
medicina. 

A.G.: D’entrada tot el que és coneixement 
és un benefici, però hem de filtrar-lo i aco-
rar-lo. Ja hi ha societats científiques que 
identifiquen les webs que ofereixen un co-
neixement més assenyat. De fet, a la segu-
retat social tenim una eina que és el portal 

“Si busques informació 
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova del Camí serà 
aquest diumenge 14 
de desembre una vila 

medieval del segle XV. El car-
rer Major, l’antic camí reial 
que unia Barcelona i Lleida 
amb Saragossa, acollirà prop 
d’un centenar d’expositors 
entre artesans, firaires, co-
merços i entitats locals.
La Fira del Camí Ral, que 
aquest any celebra la seva 
vintena edició, és un esde-
veniment cultural, esportiu i 
comercial molt consolidat al 
municipi. El públic assistent, 
que els darrers anys ha ron-
dat els 10.000 visitants, gau-
deix de la tradicional mostra 
de productes artesans, antics 
oficis, espectacles i activitats 
infantils i familiars. I aquest 
any, com a novetat, també po-
dran conèixer la vessant his-
tòrica d’aquesta Fira. Aquesta 
ha estat una aposta del regi-
dor de Promoció Econòmica, 
Francisco Palacios que creu 
que cal explicar els orígens 
del camí reial i de com era i es 
vivia a la Vilanova medieval.  
Un altra de les novetats 
d’aquesta edició de la Fira ha 
estat concretar-la en el temps 
per tal centrar-la en una part 
concreta de la història, que 
aquest any serà la del segle 
XV. Francisco Palacios as-
segura que això ha permès 
enfocar els espectacles i 
les recreacions històriques 
i teatrals segons la vida, 
les costums i l’esdevenir 
d’aquest segle.  
Amb l’objectiu de recrear la 
Vilanova del segle XV s’han 
elaborat dos panells infor-
matius que s’ubicaran en 
diferents espais de la Fira. 
També s’han programat di-
ferents espectacles com una 
exhibició d’esgrima medieval, 
la recreació del campament 
del Rei Joan II, les actuacions 
dels ministrers de l’Aixada, 
amb músics, el malabarista i 
la ballarina; o dels germans 

Jofres, dos mercenaris medi-
evals. Un personatge típic de 
l’època, el cec de fil i canya, 
serà l’encarregat d’explicar la 
història del Camí Ral durant 
la fira.  
Aquest any s’ha programat 
novament l’espectacle de Fal-
coneria, amb sessions a les 13 
i a les 16:30 h, però s’ha can-
viat d’ubicació i es farà a la 
plaça del Mercat.
La Fira del Camí Ral s’ubi-
carà principalment al carrer 
Major i s’amplia el seu recor-
regut fins el carrer Alba, in-
corporant els comerços locals 
que van quedar-ne fora l’any 
passat, explica Francisco Pa-
lacios. Per raons de seguretat, 
afirma el regidor, el pàrquing 
municipal es mantindrà tan-
cat i des de l’Ajuntament 
s’han buscat altres aparca-
ments alternatius que estaran 
convenientment senyalitzats. 
El regidor és conscient de les 
molèsties que el tancament 
del pàrquing pot ocasionar 
sobretot als abonats però 
els demana comprensió i 
paciència ja que la Fira no 
tindria raó de ser si es can-
viés d’ubicació. 

La Fira del Camí Ral reviurà la història 
del segle XV de Vilanova del Camí

Comerços, entitats i ar-
tesans locals també se-
ran presents a la Fira del 
Camí Ral
El Camí Ral oferirà al visi-
tant el Mercadal: un espai 
amb parades d’artesania de 
Catalunya com joguines de 
fusta, treballs de cuir, cristall, 
instruments, antiquaris i bro-
canters... I també el Rebost: 
amb parades d’artesania ali-
mentària.
Els artesans locals: Mel d’An-
tany, Espina de Ferro i El 
Baúl del Capitán,  mostraran 
els seus productes en el marc 
d’aquesta Fira en la qual hi 
participen des de fa quatre 
anys i també hi participa-
ran una desena de comerços 
i  entitats locals. Està previst 
que obrin el seu establiment 
els comerços del carrer Ma-
jor i de l’entorn: Gusi Dulce, 
Model, Anforas, Joieria Díaz, 
Gonzalo, El Golafre, La Ma-
rioneta Dietètica La Bona 
Salut, Segona mà, Vilavet ve-
terinari i l’agència de viatges 
Zafiro Tours.
Altres comerços i entitats 
com Sígrid Informàtica, Swe-

et India, Cabrons de Vilano-
va, Caritas, Pulseras Candela 
i ERC –Som Vilanova, dispo-
saran d’un expositor al carrer 
per mostrar els seus produc-
tes i serveis.
La Fira es podrà visitar du-
rant tot el dia, de les 9 a les 
20 h.
 
La celebració de la Fira afec-
tarà el trànsit en diferents 
carrers del municipi 
La celebració de la Fira del 
Camí Ral, el proper diumen-
ge 14 de gener, afectarà el 
trànsit en diferents carrers 
del municipi. No es podrà 
circular pel carrer Major, en-
tre la plaça Major i el carrer 
Alba. També quedarà afectat 
el tram del carrer Santa Llúcia 
entre Mossèn Borràs i Major i 
l’avinguda Onze de Setembre, 
entre Jacint Verdaguer i el 
carrer Major. Tampoc es po-
drà accedir amb vehicles a la 
plaça Major.
La prohibició per circular 
amb vehicles motoritzats co-
mença a les 20 h de dissabte 
13 de gener i s’allargarà du-
rant tot el diumenge fins que 
es reculli la Fira.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Fidel a la cita anual, per Sant 
Hilari, Esports ja prepara ja 
32a edició de la Pujada als Di-
pòsits. Un clàssic per aquestes 
dates que aplega dues modali-
tats esportives. D’una banda la 
tradicional cursa atlètica que 
té prevista la sortida a les 10h 
del matí de la plaça Extrema-
dura. Una prova curta, de 
tan sols 3’5 km, però molt 
dura per aquells que volen 
anar contrarellotge, dona-
da la pronunciada pendent 
que hi ha des del municipi 
fins al dipòsit.
Potser per aquest motiu cada 
cop prolifera més el col·lec-
tiu de persones que opten per 
fer-la de manera no compe-
titiva, en forma de camina-
da popular. L’any passat més 
de 350 persones de totes les 
edats la van fer caminant, i en 
aquesta edició la previsió és 
molt semblant. La sortida de 
caminaires es preveu a les 9h 
10’ també de la plaça Extre-
madura.
I encara hi ha una tercera op-
ció: els més matiners opten 
per sortir a les 8h del matí del 
Restaurant Nou i anar, amb el 
col·lectiu de la Colla Excursi-
onista a fer el canvi de bande-
ra al Turó de la Guàrdia.
Tots plegats aniran a fer cap a 
la tradicional botifarrada po-
pular que l’organització pre-
para a l’arribada al Dipòsit, 
per als participants inscrits. 
Més de 600 persones es pre-
veu que conflueixin a esmor-
zar, entre les 9:30 h i les 11 h 
del matí.
Les inscripcions es poden 
anticipar fins dijous tarda al 
web municipal www.vilano-
vadelcami.cat o bé el mateix 
dia de la prova fins a esgotar 
dorsals. La recollida de dor-
sals i de tiquets es farà a la 
mateixa plaça Extremadura el 
diumenge de 8:15 h a 9:45 h.
L’activitat, organitzada per Es-
ports Vilanova compta amb 
el suport del CAI i la parti-
cipació de la Colla Excursio-
nista i el suport de Diputació 
de Barcelona.

Nova edició de la 
Pujada als Dipòsits

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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
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ÒDENA / LA VEU 

El passat mes de de-
sembre s’aprovaven els 
pressupostos del con-

sistori odenenc amb una xifra 
de 4.399.310€, el que suposa 
1.509.068€ menys que l’any 
anterior. El motiu de la bai-
xada són les inversions, ja que 
l’any passat es comptabilitza-
ven les obres de la Pl.Major, el 
C/Maians i el Centre Frater-
nal. Els dos primers projectes 
començaran aviat a execu-
tar-se i les obres del Centre 
Fraternal es preveu que acabin 
aquest any. Cal recordar que 
aquestes obres estan subven-
cionades pel Pla de Barris, el 
que suposa que el 50% del seu 
cost l’abonarà la Generalitat.
Els comptes es van aprovar en 
el ple extraordinari del 27 de 
desembre amb els vots a fa-
vor del PSC i els vots en con-
tra d’ERC i PdeCat. Pep Solé, 
regidor pel PdeCat, explicava 
que la seva negativa al pressu-
post és “perquè segueix respo-
nent al criteri de fer obres com 

el centre de dia amb la biblio-
teca, un projecte sense contin-
gut. A part, mantenir les obres 
de la Plaça Major és l’absurd 
més gran, ja que no té gens 
d’interès general i comporta 
una despesa de prop d’un mi-
lió d’euros”. Per la seva ban-
da, Carles Casanova, regidor 
d’ERC, justificava el vot con-
trari del seu grup així: “tro-
bem a faltar de nou la política 
progressista de la qual sempre 
en fa gala el PSC-Òdena. No 
la veiem per enlloc i en canvi 
si veiem l’entestament de fer 
obres i més obres faraòniques 
que hipotecaran ajuntament, 
com a mínim, durant els prò-
xims 10 anys, unes inversions 
ara innecessàries i sense equi-
tat entre els diferents territoris 
del municipi”.
La regidora de Governació i 
primera tinent d’alcalde, San-
dra Fernández, va presentar 
els comptes davant del ple i 
va explicar que “estem davant 
d’un pressupost on la seva pri-
oritat continuen sent les per-
sones, és per això que les par-

tides de joventut, gent gran, 
educació i serveis socials són 
les que més han experimentat 
un creixement en la seva do-
tació”. Així, en el cas de joven-
tut es continuarà apostant per 
seguir dinamitzant el Centre 
Cívic del Pla d’Òdena (Espai 
Jove i Ludoespai) i reforçant el 
Projecte Creix de creixement 
personal pels joves. Tam-
bé s’ha augmentat la partida 
destinada a la dinamització 
dels parcs de salut per a gent 

gran amb monitoratge per 
a fer exercicis. En educació 
s’incrementen les partides de 
l’activitat “anem al teatre” i la 
de reforç escolar perquè ha 
augmentat la demanda i el 
balanç que es fa és molt posi-
tiu. D’altra banda, es manté la 
partida en 10.000 euros desti-
nada a beques universitàries. I 
pel que fa a Serveis Socials, “és 
una partida on el compromís 
del Govern és ferm en dotar-la 
del que sigui necessari perquè 

Òdena aprova un pressupost pel 2018 de 4,4 M d’euros 

tots aquells ciutadans que ne-
cessitin Serveis Socials siguin 
atesos”- refermava la regidora 
Fernández.
Pel que fa a les inversions, cal 
destacar les obres dels vesti-
dors de la pista del Pla de la 
Masia, arranjaments al Teatre 
Centre Unió Agrícola, el mo-
biliari pel nou Centre Frater-
nal, l’adequació amb leds d’en-
llumenat públic, un columnari 
per al cementiri, un SAI infor-
màtic, entre altres.
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MONTBUI / LA VEU 

Montbui celebrarà en-
tre els dies 12 i 20 
de gener una nova 

edició de la Festa Major, en 
commemoració del patró Sant 
Maure. Com ja és habitual les 
activitats de recolliment i cul-
turals seran protagonistes du-
rant els propers dies.
Les activitats començaran avui 
divendres 12 a partir de les 
10 del matí, amb un especta-
cle infantil per als escolars de 
Montbui. Marcel Gros portarà 
el seu “Contes amagats” fins la 
sala auditori de Mont-Àgora.
També aquest divendres, però 
a partir de les 21 hores l’Ateneu 
Cultural i Recreatiu del Nucli 
Antic acollirà una nova edi-
ció de la Festa de la Botifarra, 
ja tradicional durant la Festa 
Major d’Hivern. Començarà 
amb el tradicional sopar i con-
tinuarà amb un campionat del 
joc de la botifarra, amb premis 
per als guanyadors.
Finalitzaran les activitats de 
divendres amb el 15è Concurs 
de Monòlegs, certamen que 
serà amenitzat com de costum 
per l’humorista Miguel Angel 

Marín. El concurs de monò-
legs començarà a les onze de 
la nit, i es farà a la sala d’actes 
del Centre Cívic i Cultural La 
Vinícola.
Continuaran els actes festius 
el dissabte 13 de gener. A par-
tir de les 17 hores, a la plaça de 
Catalunya del Nucli Antic s’or-
ganitzarà l’activitat “Tornem 
la figuera a la plaça”. Es rea-
litzarà una plantada popular 
d’una figuera en aquesta plaça 
i seguidament s’organitzarà un 
“Concurs de pintura ràpida de 
la figuera”, amb diferents pre-
mis segons les categories. El 
concurs està adreçat especial-
ment als infants i començarà a 
les 17.15 hores.
El mateix dissabte a partir de 
les 21.00 hores s’organitzarà a 
l’Ateneu Cultural i Recreatiu 
el tradicional Sopar d’Adults 
de Sant Maure. A continua-
ción, en aquest mateix espai 
tindrà lloc una “Nit de Swing” 
(Lindy Hop). Es realitzarà una 
clase per a tots aquells que vul-
guin endinsar-se en el món del 
swing i a partir de les 23 hores 
es durà a terme una actuació 
de música en directe amb el 
“Hop’s Trio”, en la modalitat 

de taquilla inversa (és el públic 
qui decideix en acabar l’actu-
ació el preu que vol pagar per 
l’espectacle). 
El diumenge 14 de gener a par-
tir de les 11 del matí l’església 
de Sant Maure acollirà la tradi-
cional celebració durant la qual 
es farà la tradicional ofrena del 
Ciri Votiu. La missa inclourà 
també la participación de la 
coral montbuienca Si Fa Sol.
Un dels plats forts de la Fes-
ta Major d’Hivern 2018 és 
l’espectacle de màgia fami-
liar “Abracadabra”, que esta-
rà conduït per l’il·lusionista 
Jammes Garibo. Precisament 
Garibo torna a Montbui, on 
va tenir una destacadíssima 
actuació l’any passat, amb un 
nou recital a Mont-Àgora, en 
aquesta ocasió especialmente 
adreçat al públic familiar. La 
sala Auditori de Mont-Àgora 
acollirà aquesta activitat, que 
té un preu de 3 euros (les 100 
primeres entrades) i de 4’80 
euros les restants entrades. Les 
entrades es poden adquirir a 
la taquilla de Mont-Àgora i 
també a www.reservaentra-
das.com. L’espectacle familiar 
de màgia començarà a les 12 

del migdia. 
Cal destacar que durant tot 
el matí de diumenge la jun-
ta local de l’Associació Espa-
nyola Contra el Càncer de 
Montbui posarà una paradeta 
a Mont-Àgora per vendre ob-
jectes solidaris amb l’objectiu 
de recaptar fons en la lluita 
contra la malaltia. 
També diumenge però a les 13 
hores l’Ateneu Cultural i Re-
creatiu del Nucli Antic acollirà 
la inaguració de l’”Exposició 
de tovalloles per la comunió 
dels malalts”.
A les 13.15 hores donarà inici 
una cercavila amb el Grup de 
Drac i Diables de Montbui. El 
lloc de sortida será l’església 
de Santa Margarida, mentre 
que el lloc d’arribada l’Ateneu 
Cultural i Recreatiu.
A dos quarts de dues de la tar-
da començarà el Vermut de 
Festa Major d’Hivern, també 
a l’Ateneu.
Ja a la tarda, a partir de les 
cinc de la tarda s’organitzarà 
un Campionat Femení de Dò-
mino i a partir de les sis tindrà 
lloc una activitat infantil i una 
xocolatada, al mateix Ateneu.
Dilluns 15 es celebrarà la fes-

Montbui celebrarà durant els propers dies 
la Festa Major d’hivern

tivitat del patró Sant Maure 
amb una missa solemne a les 
12 del migdia a la parroquia 
de Santa Margarida. L’activitat 
comptarà amb la participa-
ción de mossens ruandesos.
A partir de les 13 hores l’Ate-
neu Cultural i Recreatiu aco-
llirà el tradicional Vermut de 
Sant Maure.
També dilluns, però a partir 
de les quatre de la tarda, la 
Sala Auditori de Mont-Àgora 
acollirà la projecció de la pel-
lícula “La vida es bella”, en el 
marc d’una tarda de cinema 
que finalitzarà amb un obse-
qui per a les persones majors 
de 65 anys i que viuen soles 
del municipi. La projecció és 
oberta a tothom, amb entrada 
lliure i gratuïta.
Les activitats de la Festa Ma-
jor d’Hivern montbuienca fi-
nalitzaran el proper dissabte 
20 de gener amb una sessió 
especial de “L’hora del Conte” 
a la Biblioteca Mont-Àgora. Es 
podrà gaudir amb l’explicació 
“Contes i emocions”, a càrrec 
de “La Tribu juganera”. Activi-
tat especialmente adreçada als 
més menuts, i que començarà 
a les 12 del migdia.

MONTBUI / LA VEU 

Divendres passat va 
tenir lloc la tradici-
onal arribada de Ses 

Majestats els Reis de l’Orient 
Melcior, Gaspar i Baltasar a 
Montbui. Enguany, amb una 
ambient temperat i gens pro-
pi del mes de gener.
Com és costum, Ses Majes-
tats van arribar en globus per 
presidir la nit més màgica de 
l’any. La Plaça de La Vinícola 
es va omplir de gom a gom, 
en un acte que va començar 
amb un grup de percussió, va 
continuar amb l’aterratge es-
pectacular del globus al mig 
de la Plaça, i va continuar 
amb els discursos de l’Alcalde 
Teo Romero i del rei Baltasar, 
que va fer de portaveu de Ses 
Majestats. 
Durant el seu parlament l’Al-
calde montbuienc Teo Rome-
ro va posar èmfasi en la neces-
sitat de “treballar ara més que 
mai per construir un clima 
de convivència. En el nostre 

municipi hi ha persones que 
pensen molt diferent, amb 
procedències diverses, taran-
nàs diversos, i hem d’insistir 
que la convivència ha de ser 
un element de civisme i una 
garantia per tal que el nostre 
municipi continuï avançant 
tal i com es mereix” . Romero 
va recordar que “avui és una 
màgica nit per a tots els ciu-
tadans de Montbui, una festa 

de la qual podem gaudir totes 
i tots, però especialment els 
més menuts” .
De la seva banda, el rei Bal-
tasar, en nom de Ses Majes-
tats, va remarcar el “clima de 
confrontament i de creació 
de conflictes que hi ha actu-
alment arreu del món” i va 
destacar que cal apostar pels 
“valors positius, per la so-
lidaritat, per la convivència 

i el treball en positiu de les 
persones”. Els reis de l’Orient 
van arribar a Montbui car-
regats de regals i d’il·lusió, i 
van mostrar els seus millors 
desitjos perquè l’any 2018 si-
gui excel·lent en matèria de 
prosperitat, salut i feina per 
als veïns i veïnes de Montbui.
Un cop finalitzats els parla-
ments va donar inici la tradi-
cional Cavalcada per alguns 
dels carrers més cèntrics de 
Montbui. La cavalcada va 
tenir un seguiment massiu, i 
una pluja de caramels va re-
gar els carrers del municipi 
i va provocar les corredisses 
dels més menuts per a acon-
seguir-los. Una de les nove-
tats d’enguany va ser que el 
recorregut va ser, per primer 
cop, lineal, i no pas circular 
com succeïa en anterios edi-
cions. Va cloure al Passeig 
d’Espanya, al barri de Vista 
Alegre, després d’haver cre-
uat el Bulevard montbuienc 
primer en sentit ascendent i 
després en sentit descendent.

Més de 3000 persones participen a la màgica nit de Reis
Quan va finalitzar la cavalcada 
els patges reials van començar 
a portar, casa per casa, els re-
gals demanats pels infants 
montbuiencs.

Lliurament de joguines al 
Centre de Dia
El passat divendres a la tarda 
també es va celebrar la festa 
de la il·lusió al Centre de Dia 
Montbui del Nucli Antic, on 
les autoritats del municipi en-
capçalades per l’Alcalde Teo 
Romero van presidir el lliu-
rament de joguines als avis 
i àvies del municipi usuaris 
d’aquest centre.

Clouen les activitats na-
dalenques amb una matinal 
infantil a Mont-Àgora
Diumenge passat va tenir lloc 
a Mont-Àgora una matinal 
infantil a càrrec del grup “Ar-
replegats Animació”. Els més 
menuts del municipi van po-
der gaudir amb diferents ac-
tivitats com globus gegants, 
danses i cançons tradicionals.



COMARCA  |  21Divendres, 12 de gener de 2018

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Enguany, l’arribada dels 
Reis d’Orient a la Pobla 
de Claramunt va tenir 

una sorpresa. I és que Ses Ma-
jestats i el pregoner van estrenar 
vestits, confeccionats per la bo-
tiga igualadina Un Fil Vermell, 
i diverses millores en la deco-
ració de les carrosses. Com en 
altres ocasions, la Comissió de 
Reis i la regidoria de Cultura 
van organitzar aquesta festa que 
omple de màgia i il·lusió petits 
i grans.
Quan passaven pocs minuts de 
2/4 de 7 de la tarda, el pregoner, 
acompanyat d’una seixantena 
de patges, va arribar en tren a 
l’estació. Allà els esperaven un 
bon nombre de poblatans i po-
blatanes, i els nens i nenes els 
van rebre amb fanalets. El pre-
goner va donar la benvinguda 
als Tres Reis, que van pujar pel 
pont de l’estació.
En arribar, la quitxalla es va 
poder fer fotos amb Melcior, 
Gaspar i Baltasar dalt de les car-
rosses. A continuació, la comiti-
va reial va enfilar el recorregut 
per diversos carrers del poble. 
L’itinerari que es va fer va ser: 
l’avinguda de Gumersind Bis-
bal, els carrers de García Lorca, 
Soldevila, Pare Anton Soteras, 
l’avinguda de Catalunya i la pla-
ça de l’Ajuntament.
Quan els Tres Reis i el prego-
ner van arribar al centre del 
poble es van dirigir a l’esglé-
sia de Santa Maria a adorar la 
imatge del Nen Jesús, tradició 
que es va recuperar des de 
l’any passat. Allà els va rebre 
el mossèn i els va acompa-
nyar l’alcalde, Santi Broch. A 
continuació, es van adreçar a 
l’Ajuntament on, des del balcó, 
van dirigir unes paraules a la 
gent que omplia la plaça.
L’alcalde, Santi Broch, va donar 

la benvinguda a Ses Majestats al 
poble i va demanar “pau, amor 
i molta salut per a les persones 
que estan vivint una situació 
complicada a causa de l’atur, la 
fam, les guerres o les malalti-
es, que puguin tenir una llum 
d’esperança”. Per al municipi va 
demanar que “el 2018 sigui un 
any en què es puguin tirar en-
davant els projectes previstos i 
que la gent visqui en pau social 
i harmonia”.
Santi Broch també va tenir unes 
paraules de record per Catalu-
nya, un país que “té gent que 
per defensar-lo va iniciar un 
procés d’emancipació que ha 
portat molts polítics i càrrecs 
electes a la presó”. “Aquesta Ca-
talunya - va afegir- espera un 
futur millor, i l’aconseguirem”. 
A continuació, va intervenir 
Melcior que va adreçar unes 
paraules d’agraïment a les per-
sones que treballen “perquè la 
festa de Reis sigui un dels mis-
teris més bonics de l’any”. Tot 
seguit, va parlar Gaspar que es 
va dirigir als més menuts i els va 
dir que han d’aprendre a com-
partir les joguines i a escoltar els 

Els Reis d’Orient estrenen vestits 
i omplen d’il·lusió les llars de la Pobla

pares i els mestres. 
I el darrer a adreçar unes parau-
les als presents va ser Baltasar 
que va parlar “d’esperança. L’es-
perança d’un demà millor en 
què la solidaritat, el diàleg i el 
seny parlin de la nostra mane-
ra de ser”. “No podem , ni vo-
lem oblidar - va continuar- cap 
dels qui, lluny de la terra, avui 
no viuran la cavalcada. A ells, 
les seves famílies i tots els qui 
creieu en un demà millor us 
portem en el cor en aquesta nit 
màgica”.
Un cop finalitzats els parla-
ments, els patges van repartir 
coca i moscatell entre el gran 
nombre de gent que es va aple-
gar a la plaça de l’Ajuntament. 
Després de fer la foto de grup, 
els Tres Reis, el pregoner i els 
patges van anar a repartir els 
regals a les llars poblatanes. En-
guany, hi havia uns 230 paquets 
i es van llençar uns 300 quilos 
de caramels. 
Des de l’Ajuntament es vol 
agrair la gran feina que es fa 
cada any des de la Comissió 
de Reis per tirar endavant 
aquesta festa.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La poblatana Mireia P. Mar-
tos presenta, del 14 al 28 de 
gener, a la Sala Municipal 
una col·lecció de fotografies 
de la fauna local. La mostra 
porta per títol “Fotografies: 
treball de camp espècies en 
l’hàbitat de la Pobla” i s’in-
augurarà el diumenge 14 de 
gener, a la 1 del migdia.
En la presentació del pro-
grama de mà de l’exposició, 
Anna Gavarró explica que les 
fotografies que es recullen 
“no són el resultat d’un cop 
de sort, sinó de molt temps 
d’observació i estudi de la 
naturalesa. (...) És una opor-
tunitat per a la gent de la Po-

bla i, sobretot, per als nens, 
de conèixer els animals que 
ens acompanyen i que sovint 
passen desapercebuts”. 
L’horari de visites d’aques-
ta col·lecció és de dimarts 
a dissabte, de 2/4 de 6 de la 
tarda a 2/4 de 8 del vespre. 
La mostra s’organitza des de 
la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament. 

Exposició de fotografies 
de la fauna poblatana, a 
la Sala Municipal

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La màgia i la il·lusió de 
la quitxalla van regnar 
la nit de Reis a Vilano-

va del Camí. Una trentena de 
nens i nenes van ser els en-
carregats enguany de donar la 
benvinguda als Reis de l’Ori-
ent als que van llegir-los una 
carta molt emotiva plena de 
bons desitjos pel 2018.
La comitiva de nens i nenes 
van reivindicar que la nit de 
Reis, fos una festa per a la in-
fància i per això van demanar 
que les seves paraules fossin 
escoltades i presses amb tota 
serietat. La quitxalla van de-
manar als Reis pels seus pares, 
perquè els continuïn abraçant 
cada dia, perquè els llegeixin 

un conte abans d’anar a dor-
mir, perquè els facin pessigo-
lles, o perquè els acompanyin 
en les descobertes del món. 
Els menuts també van apro-
fitar el moment per agrair al 
pare i la mare tot el que fan 
per a ells, per portar-los a l’es-
cola, per cuinar-los, per recor-
dar-los què cal fer i què no... 
Els nens i nenes van agrair a 
Ses Majestats el viatge llarg i 
dur que fan cada any per por-
tar-los els regals, i van obse-
quiar-los amb els dolços típics 
de Vilanova del Camí, Bienve-
nidos i Puigdaquí, i cava de la 
zona. Un altre dels  regals que 
els nens van fer a Ses Majestats 
van ser les claus que obrien les 
portes de totes les cases de Vi-
lanova del Camí.

Una trentena d’infants 
protagonistes de la 
recepció als Reis Mags
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CAPELLADES / LA VEU 

Del 28 de desembre al 4 
de gener s’ha fet una 
nova edició del Saló 

de la Infància al Pavelló Po-
liesportiu de Capellades, amb 
7 sessions plenes d’activitats i 
propostes variades.
Enguany ha estat coorganitzat 
per l’Ajuntament de Capella-
des, en conveni amb l’esplai 
Aliret, que s’ha encarregat de 
l’elecció de les activitats i de la 
coordinació del monitoratge, 
amb molt bon resultat. Aquest 
any s’ha dedicat al món del 
circ, cosa que ha tingut molt 
bona acollida, tant per l‘oferta 
d’activitat, com per l’ambienta-
ció de l’espai.
Es va obrir el dijous 28 de de-
sembre a la tarda, amb un ta-
ller de circ a càrrec de l’Escola 
de Circ Rogelio Rivel, que va 
agradar molt als nens i nenes. 
La resta de la tarda, mentre es 
feia la passejada inaugural amb 
els regidors de l’Ajuntament i 
Capellades Comerç, es va po-

der participar dels diferents 
estands i inflables preparats 
per a totes les edats. Han tin-
gut molt èxit les propostes de 
circ i també el laberint, l’estand 
de jocs digitals i el taller de 
cuina on s’ha anat combinant 
les piruletes, els croissants i 
les pizzes. Però, com és lògic, 
han tingut una gran rebuda els 
patges reials que van visitar el 
saló i també el Tió, que abans 
de marxar a la muntanya va fer 
parada al Saló, on es va omplir 
amb els desitjos positius que 
els nens li van enganxar.
De mitjana, cada sessió ha 
comptat amb 260 nens i nenes, 
acompanyats per un centenar 
de pares i mares. Sumant les 
set sessions, es pot destacar 
que aquest any el Saló de la In-
fància ha tingut més de 2500 
participants.
Parlant encara de números 
també cal dir que ha estat una 
edició amb un alt nombre de 
monitors voluntaris. Excepte el 
31 que es va obrir al matí amb 
activitats exteriors, la resta de 

Bona participació al Saló 
de la Infància de Capellades

dies s’ha obert només a les tar-
des, cosa que ha contribuït a 
tenir un personal animat i mo-
tivat durant totes les sessions.
Cal agrair també la col·labo-
ració desinteressada de moltes 
entitats de la vila, que han ofert 
un tastet de les seves activitats 
habituals.
Aquest any també s’ha po-
gut bescanviar les entrades 
pels vals de compra de Ca-
pellades Comerç, sistema 
que ha estat molt utilitzat 
pels usuaris del Saló.

CAPELLADES / LA VEU 

La Cavalcada de Ses Ma-
jestats els Reis d’Orient 
és pràcticament l’últim 

acte de les festes de Nadal. 
Darrera només queda l’entre-
ga de premis del Concurs de 
Pessebres, que es va fer aquest 
diumenge 7 de gener al migdia 
i la darrera representació dels 
Pastorets, que amb un ple total 
es va fer a la tarda.
Ara, aquest proper dissabte 13 
de gener Capellades Comerç 
farà el sorteig de Reis amb to-
tes les butlletes que durant les 
festes s’han anat omplint amb 
les compres als establiments 
associats. El sorteig repartirà 3 
premis, un de 1.000 euros, un 
segon de 500 i un tercer de 250. 
 El Patge Kama-lú va arribar 
a Capellades el dia 1 de gener, 
a les 6 de la tarda, per recollir 
les cartes dels nens i nenes. Va 
venir acompanyat d’un espec-
tacular seguici, amb coreogra-
fies i balls, palmeres i músics 
per animar a totes les famílies 
que els esperaven pacientment 
a la plaça Verdaguer. Una de 
les novetats d’aquesta edició és 

que s’ha incorporat a la comi-
tiva les nenes del Club de Rít-
mica i els alumnes de l’Escola 
Dance&Fun. Dins l’església es 
va anar fent l’entrega de les car-
tes i les habituals fotografies.
El dia 5, el Patge Kama-lú va 
tornar a Capellades amb Ses 
Majestats els Reis d’Orient i 
tota una comitiva de patges. 
A la plaça Verdaguer, després 
d’entrar a l’església a adorar el 
nen Jesús, els va rebre l’Alcalde, 
Aleix Auber, qui els va trans-
metre la il·lusió dels nens i ne-
nes per la seva arribada.  Auber 
també va voler recordar les fa-
mílies que aquestes festes no 
han pogut viure un bon Nadal. 
Seguidament va intervenir el 
Patge Kama-lú qui va recordar 
als infants que s’han de portar 
bé per rebre regals, però sobre-
tot cal que entre tots treballem 
per fer un món millor i enca-
rem la vida, en el dia a dia, amb 
esforç i amb la mateixa il·lusió 
que durant les festes.
A continuació va continuar la 
Cavalcada amb les carrosses i 
les furgonetes dels regals, amb 
els patges repartint caramels 
als menuts.

Els Reis posen el punt i 
final a les festes de Nadal

CAPELLADES / LA VEU 

A Capellades aquestes festes 
s’ha celebrat la segona edició del 
Mercat d’Art. 
A nivell de participants, cal re-
marcar com s’ha ampliat l’ofer-
ta amb 12 artistes capelladins 
oferint els seus treballs. S’ha 
pogut escollir objectes de petit 
format de gairebé totes les disci-
plines artístiques i en materials 
ben diversos: fotografia, dibuix, 
pintura, en fusta, vitrall, joies de 
ceràmica esmaltada...
Aquest any s’ha obert menys 
dies però s’ha concentrat més 
al voltant de les festes na-
dalenques, amb uns resultats 

de visites i vendes similars a 
l’anterior edició.
Aquesta és una proposta que 
serveix d’una banda per mos-
trar l’ampli ventall d’artistes i 
de les diferents tècniques que es 
treballen a Capellades i de l’altra 
per oferir a aquests creadors un 
espai de sortida de les seves 
obres de petit format. Una de 
les condicions d’aquest mer-
cat ha estat que els preus de 
les peces no superessin un 
llindar màxim.
De cara a l’any vinent es preveu 
repetir aquesta proposta que ha 
satisfet als participants i també 
al públic que ha anat passant 
per Casa Bas.

2a edició del Mercat d’Art

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

L ’Ajuntament dels Hos-
talets de Pierola activa 
la identificació genè-

tica dels animals de compa-
nyia per lluitar contra l’inci-
visme. Es preveuen sancions 
fins a 60 €.
Durant l’any 2017, l’Ajunta-
ment dels Hostalets de Pie-
rola va presentar el programa 
d’identificació genètica dels 
animals de companyia i es va 
establir la base de dades de 
l’ADN dels animals censats 
al municipi. A partir d’aquest 

mes de gener s’iniciarà la re-
collida i anàlisi de mostres a la 
via pública.
El programa, mitjançant  una 
recollida de mostres i anàlisi 
posterior d’ADN de les defeca-
cions,  permet  la identificació 
de l’animal i del seu propietari. 
Aquest sistema, que funciona 
amb un codi QR identificant 
per a cada animal, a més de 
sancionar les femtes deixades 
a la via pública, també permet 
la localització de l’animal 
en cas de pèrdua i facilita 
la localització dels propi-
etaris en cas d’abandona-

S’activa la identificació d’excrements 
d’animals de companyia a la via 
pública als Hostalets de Pierola

ment o maltractament.

Com es detecten els propie-
taris incívics?
• Es recullen les mostres (en 
presència de la guàrdia muni-
cipal) de les femtes deixades a 
la via pública.
• Es transporten les mostres i 
s’analitzen en el laboratori de 
referència.
• Es compara el perfil genètic 
de la femta amb la base de da-
des i s’identifica l’animal i el 
propietari.
• El propietari rep la sanció 
corresponent.
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CARME / LA VEU 

Carme ha viscut les 
festes de Nadal amb 
moltes activitats, al-

gunes organitzades pel ma-
teix Ajuntament i d’altres per 
entitats del poble i  totes han 
tingut una alta participació. 
Just abans de festes, l’AMPA 
Serra de Collbàs organit-
zà tres activitats: la Festa de 
l’AMPA, “Balla per la Mara-
tó” i seguit del tercer Mercat 
de Nadal. 
L’escola Serra de Collbàs i 
l’escola bressol municipal 
organitzaren la cantada de 
nadales, la festa de Nadal 
respectivament. També la di-
namització de gent gran va 
fer l’amic invisible. 
A la Missa del Gall i com es 
tradició es va fer  la repre-
sentació del “Petit Vailet”, 
obra teatralitzada per nens i 
nenes de Carme. 
El Patge Faruk, i enguany 
acompanyat de la patgesa 
Fadila i ajudats per 5 patges, 
van fer acte de presència el 
26 de desembre al migdia. 

Tant el patge com la patgesa 
van adreçar unes paraules 
a tots els presents al recinte 
i van rebre un a un la mai-
nada. Cadascú amb les seves 
demandes, però amb la il·lu-
sió de poder parlar amb els 
dos personatges i esperant 
la nit màgica de Reis que els 
seus desitjos es facin realitat
Els dies 28 i 29 de desembre 
per la tarda, el Casal de Car-
me i el Centre recreatiu i cul-

tural, van acollir una nova 
edició del Saló de la Infància. 
Ha sigut un èxit de participa-
ció i tots els participants ho 
van passar d’allò mes bé.
Finalment la nit del 5 de 
gener arribar la nit màgica, 
aparegueren a peu quasi una 
trentena de patges i patges-
ses que custodiaven els cinc 
tractors plens de paquets per 
a petits i grans. Al seu dar-
rera, la carrossa  seguida per 

Carme ha viscut unes festes de Nadal molt intenses

la del Patge Faruk i la patges-
sa Fadila i finalment la més 
gran amb els Reis d’Orient. 
Aquest any hi hagut una pe-
tita remodelació de les car-
rosses que la comissió de reis  
ho ha fet possible amb el seu 
generós esforç perquè lloes-
sin lo millor  possible per ho-
norar  a  els reis d’Orient. Nit 
màgica per a petits i grans.
Afegir  un record especial a 
les quatre persones que estan 

empresonades (els Jordis, 
Oriol Junqueras i Joaquim 
Forn) i que  no han pogut  
gaudir d’aquesta nit màgica 
ni amb els seus familiars ni 
amb els seus fills.
Cal només felicitar a totes les 
entitats i a totes les persones 
que treballen desinteressada-
ment  i que  fan que les festes 
nadalenques i la nit màgica 
de Reis  a Carme  siguin una 
realitat any rere any.
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PIERA / LA VEU 

Piera es va engalanar el 
passat dia 5 de gener 
per rebre a Ses Majes-

tats els Reis d’Orient. Mel-
cior, Gaspar i Baltasar van 
arribar a les sis de la tarda 
per la carretera dels Hostalets 
de Pierola i van recórrer els 
principals carrers de la vila 
acompanyats de petits i grans 
que els van guiar durant tot el 
recorregut.
La Cavalcada, que arriba-
va aquest any a la seva 71a 
edició, va incloure els parla-
ments dels tres Reis d’Orient 
des del balcó de l’Ajuntament. 
En aquesta ocasió, la plaça es 
va guarnir amb llaços i regals 
de color groc, en record al 
vicepresident de la Genera-
litat de Catalunya i al conse-

ller cessat, així com als pre-
sidents de les entitats ANC i 
Òmnium que continuen, tots 
ells, empresonats. La celebra-
ció va incloure l’adoració del 
nen Jesús al pessebre vivent a 

La Cavalcada omple els carrers de Piera

la plaça del Tricentenari.
Ses Majestats van acabar la 
seva visita a Piera amb el re-
partiment de regals en la que 
va tornar a ser, per a tots, 
una nit màgica.

PIERA / LA VEU 

Els dies 12 i 19 de gener 
es faran dues noves tro-
bades obertes a tots els 

joves del municipi per opinar i 
decidir sobre les futures políti-
ques públiques
En el marc de l’elaboració d’un 
nou Pla Local de Joventut, el 
Departament de Joventut de 
Piera ha preparat dues noves 
sessions participatives obertes 
a tot el jovent del municipi, per 
parlar, opinar i decidir sobre 
les prioritats i els temes que 
afecten aquest col·lectiu. Els 
joves que vulguin participar i 
que tinguin edats compreses 
entre els 12 i els 29 anys es po-
den apropar els divendres 12 i 
19 de gener, a les 18.30 hores, 

al Teatre Foment. Els dos ta-
llers participatius es faran a la 
primera planta del teatre, situat 
al carrer de la Plaça, número 
16. Al final de les dues jorna-
des, està previst servir un petit 
refrigeri per a tots els partici-
pants.  
L’Ajuntament ha organitzat 
aquestes trobades disteses, 
dinàmiques i plurals per po-
der escoltar la veu dels veïns 
i les veïnes més joves, i poder 
elaborar així un Pla Local de 
Joventut totalment vinculat a 
les necessitats i les demandes 
d’aquest col·lectiu.
Per poder participar en les ses-
sions, cal confirmar assistència 
al correu electrònic  piera.es-
paijove@ajpiera.cat  o bé al te-
lèfon 93 778 82 00 ext. 174.

Nous tallers per elaborar 
el Pla Local de Joventut

PIERA / LA VEU 

El passat dissabte 23 de 
desembre es va inaugu-
rar el parc infantil Mar 

i Cel. Durant unes setmanes 
aquest espai havia estat tan-
cat al públic per realitzar-hi 
uns treballs de millora que ha 
consistit en instal·lar un terra 
de cautxú continu i de color 
que vol garantir la seguretat 
dels infants minimitzant els 
danys ocasionats per les cai-
gudes. Les obres han inclòs 
el canvi dels elements de joc 
infantil. 
L’acte d’inauguració va comp-
tar amb la presència de l’al-

calde, Josep Llopart, el pri-
mer tinent d’alcalde, Jordi 
Madrid, i amb la participació 
de membres del pubillatge de 
Piera. Moltes famílies s’hi van 

Obert al públic el parc infantil Mar i Cel

apropar per a veure el resul-
tat dels treballs i que els més 
petits poguessin gaudir nova-
ment d’aquest espai infantil.

PIERA / LA VEU 

Amb la intenció de celebrar 
les festes de Nadal amb els 
usuaris del centre de dia Mar 
i Cel, el grup de dansa de la 
Piscina de Piera va visitar 
l’equipament. Les alumnes 
de l’escola de ball van oferir 
als assistents coreografies 
que havien preparat amb la 
ballarina Anna Molla i ani-
macions diverses per fer 
ballar tant els usuaris com 
els treballadors del centre. 
Posteriorment, han estat les 
mateixes ballarines les que 
han lliurat als avis i àvies els 
regals de Reis.
Des del centre han valorat de 

forma molt positiva aquesta 
iniciativa que els mateixos 

Regal de Reis per als usuaris del centre de dia

usuaris han demanat que es 
repeteixi l’any vinent. 

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Des de l’Institut de Vallbo-
na d’Anoia i les regidories de 
joventut i benestar social de 
Vallbona es posen en marxa 
dos projectes d’aprenentatge 
- servei aquest mes de gener i 
febrer. Es tracta d’un projecte 
intergeneracional i un de re-
cerca.
Així, d’una banda s’inicia el 
projecte dirigit a la gent gran 
del municipi amb la finalitat 
que els joves puguin transme-
tre els seus coneixements so-
bre les TIC a aquest col·lectiu. 
Es tracta d’apropar a la gent 
gran i de manera pràctica al 
funcionament dels mòbils, 
tauletes, ordinadors, entre 
d’altres.
Tots els interessats en aquesta 
formació, el dijous 11 de gener 

a les 18 h es realitzarà una tro-
bada al Casal dels avis.
L’altre projecte que s’inicia 
està relacionat amb la recerca 
històrica sobre Ana Gavin, la 
primera mestra a aplicar el 
mètode pedagògic de Freinet 
-relacionat amb l’Escola 
Nova- a Catalunya, professora 
de l’Escola Nacional de noies 
del 1930 al 1936 i també d’un 
altre mestre emblemàtic i fill 
de Vallbona, Florenci Ollé.
Per poder avançar en la recer-
ca històrica d’aquests mestres, 
es fa una crida a totes les fa-
mílies que tinguin informació 
de Gavin i Ollé, i vulguin col-
laborar aportant documents 
i testimoni oral. En el cas 
de disposar d’alguna infor-
mació podeu fer-la arribar 
a espaijove@gmail.com o via 
whatsapp a 679964665

Vallbona inicia 2 
projectes de treball 
comunitari amb els joves

PIERA / LA VEU 

L’objectiu de la campanya és 
evitar que els arbres de Nadal 
es converteixin en residus, i 
per aquest motiu es recolli-
ran i serviran per a fer-ne 
compost. La intenció és fer el 
mateix amb els avets instal·lats 

a la plaça Jove, al carrer Sant 
Cristòfol i a la plaça del Peix. 
Així doncs, del 7 al 15 de ge-
ner, la ciutadania podrà por-
tar als punts de recollida els 
arbres naturals. Aquests punts 
estaran ubicats a la plaça Jove, 
al carrer de la Plaça i a l’apar-
cament del Gall Mullat.

Campanya de recollida 
d’arbres de Nadal
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CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
ha signat un conveni 
amb l’empresa Ekipolis 

per tal de gestionar el reciclat-
ge d’oli usat de cuina. Aquest 
servei consisteix en la ubica-
ció i manteniment de quatre 
contenidors dins del municipi 
i el transport, reciclatge i trac-
tament de l’oli. Els contenidors 
estan ubicats a l’interior de la 
deixalleria, davant la casa Ber-
tran (Pg. Santa Calamanda, 
6), davant l’Escola Alta Segar-
ra (c/ Mestre Manel Giralt, 13) 
i al carrer del Progrès canto-
nada amb carrer Viena

Quins olis es poden reciclar 
al contenidor taronja i com? 
Es pot reciclar qualsevol oli 
d’origen vegetal, com l’oli d’oli-
va, de gira-sol, de soja, etc. 
utilitzat per cuinar. Però no, 
els olis minerals de cotxes, 
màquines o olis i greixos ani-
mals.
Per començar a reciclar l’oli 
només caldrà omplir una am-
polla de plàstic buida (com la 
de refresc o d’aigua) i cada cop 
que aquesta estigui plena abo-
car-la al nou contenidor que 
quedi més a prop de casa. 

Com més reciclem, més be-
neficis tindrem! 
Tot i que el servei és 100% 

gratuït  l’empresa que gestio-
na el reciclatge si que rep uns 
ingressos per aquest tracta-
ment. Per això, un 1% de be-
neficis els retornaran al poble 
i l’Ajuntament els destinarà a 
projectes ambientals i socials. 
D’altra banda, l’oli que es llen-
ça per l’aigüera és molt conta-
minant i el seu tractament és 
complex i encareix el procés 
de depuració. Així doncs, si 
es recicla també hi haurà un 
estalvi en avaries en depura-
dores. A més, es contribuirà a 
beneficis per la natura ja que 
només 1L d’oli contamina 100 
litres d’aigua i si es recicla, es 
pot transformar en combusti-
ble biològic, que contribueix a 
reduir la contaminació atmos-
fèrica i a disminuir el consum 

Calaf instal·la contenidors per reciclar 
l’oli domèstic residual

de combustibles fòssils. 
L’Ajuntament de Calaf preveu 
fer arribar un tríptic infor-
matiu a totes les cases i tam-
bé facilitarà als ciutadans un 
embut per fer més còmoda la 
tasca d’emplenar les ampolles 
de plàstic al domicili. Aquest 
es podrà passar a recollir gra-
tuïtament a l’Ajuntament a 
principis de febrer aproxima-
dament. 

2018, Calaf una vila més 
verda 
Aquesta primera acció 
s’emmarca en la campanya 
2018, Calaf vila verda que 
preveu realitzar diferents 
accions al llarg de l’any vin-
culades amb el medi ambi-
ent i la sostenibilitat.

CALAF / LA VEU 

El Samer i la seva família 
es van instal·lar a Calaf 
el mes de setembre per 

tal d’iniciar un procés d’adap-
tació amb el municipi. Se’ls 
va oferir un curs de català, un 
habitatge de protecció ofici-
al - del que hauran de pagar 
un lloguer social, les taxes 
i els consums - i els fills van 
començar a l’escola CEIP Alta 
Segarra.
Per la seva experiència labo-
ral, es va veure la possibilitat 
de donar a Samer una feina 
a la Brigada Municipal i per 
això, es van començar a tra-
mitar els papers necessaris. 
El procés per aconseguir la 
documentació ha estat llarg 

i pesat - fins a cinc viatges 
a l’Oficina d’Estrangeria de 
Barcelona per renovar les 
targetes vermelles, cita i hora 
per aconseguir els NIE, cita i 
hora per la Seguretat Social, 
etc. -  Des dels Serveis Soci-
als de l’Ajuntament se’ls ha 
acompanyat en tot, per això 
l’alcalde Jordi Badia lamenta 
que sigui tant complicat un 
tràmit així ja que “per poder 
acollir amb els compromisos 
que ens vam marcar com a 
país, hauríem de posar més 
facilitats a aquest tipus de 
gestions”. 
Des que van arribar, Samer 
i la seva família han estat 
molt partícips de les activi-
tats organitzades pel muni-
cipi. A més, diferents veïns 

Samer, el refugiat kurd que acull Calaf, 
s’incorpora a la Brigada Municipal

han mostrat el seu interès en 
ajudar-los: donant mobles, 
fent classes de repàs, oferint 
acompanyament, etc. 
Samer declara sentir-se “molt 
agraït i amb ganes de comen-
çar a treballar tal i com feia 
abans d’haver de deixar el seu 
país ”.
Calaf va aprovar per Ple fa 
més d’un any acollir-se a la 
campanya “Casa nostra es 
casa vostra”. A partir d’aquí,  
es va inscriure a l’inventa-
ri per a persones refugiades 
del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies per 
a ser municipi acollidor i, a 
través de l’entitat Apip Acam, 
des del setembre de 2017 que 
acull  la família del Samer,  re-
fugiats del Kurdistan sirià.

CALAF / LA VEU 

L’historiador, professor i 
activista cultural calafí, 
Josep Maria Solà, ha do-

nat la seva obra a l’arxiu muni-
cipal de Calaf.
Entre el seu fons hi trobem la 
seva primera novel·la que va 
publicar l’any 1997 “Llibre de 
les quatre metamorfosis”, gua-
nyadora de la primera edició 
del premi Pere Calders l’any 
1995; el seu segon llibre, “El 
somni de Grècia”, de l’any 2006, 
un assaig que recull les recer-
ques sobre com s’ha produït la 
recepció de la tradició clàssica, 
sobretot la grega, en la cultura 
i la literatura catalana; “Histò-
ries de Calaf” publicat el 2008 
basat en visions, tradicions i 

personatges calafins i “Un salt 
al blau” la seva darrera novel-
la, un homenatge als mestres 
que ens han precedit i han go-
sat assenyalar-nos el camí.
A més, a aquests quatre exem-
plars també s’hi incorporaran 
els dos llibres de contes en els 
que ha col·laborat conjunta-
ment amb d’altres escriptors.
La cessió s’ha realitzat amb 
una trobada amb l’alcalde de 
Calaf, Jordi Badia i el regidor 
de Cultura i Festes, Jordi Fitó 
i s’afegeix a les obres que altres 
escriptors reconeguts de Calaf 
han fet a l’arxiu municipal com 
Celdoni Fonoll o Josep Vilase-
ca.
L’arxiu és obert al públic amb la 
voluntat que qui vulgui el pu-
gui consultar.

L’escriptor Josep Maria 
Solà cedeix la seva obra a 
l’Arxiu Municipal

CALAF / LA VEU 

Els Pastorets de Calaf en-
caren la  recta final amb 
les últimes tres repre-

sentacions els dies 14, 21 i 28 
de gener. Des de la primera 
representació el 1925, Calaf re-
presenta el text de Josep 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, milers de per-
sones han gaudit d’uns d’Els 
Pastorets més espectaculars i 
tradicionals de Catalunya que 
compten amb més de 100 in-
tèrprets i una cinquantena de 
decorats i que es representen, 
un any més, al Casal de Calaf. 
La proposta compta amb una 
posada en escena cuidada 
fina a l’últim detall. La músi-
ca, component imprescindible 
d’Els Pastorets, és una versió 

revisada i adaptada de la par-
titura original escrita pel com-
positor Mossèn Valentí Mise-
rachs i Grau que, amb el motiu 
del 90è aniversari, van revisar, 
adaptar i interpretar la Cobla 
Sant Jordi – Ciutat de Barce-
lona i el Cor ARSinNova. A 
més, Els Pastorets compten 
amb una il·luminació, vestuari 
i sonorització cuidades al de-
tall, fent que siguin una de les 
propostes més destacades de 
Catalunya.
Els Pastorets de Calaf son fruit 
d’una llarga tradició arrelada 
al poble de Calaf des de fa més 
de 90 anys. Una tradició que 
ha esdevingut espectacle gràci-
es a la col·laboració incansable 
de centenars de vilatans que al 
llarg dels anys i amb els seu es-
forç i dedicació, han aconseguit 
que un text escrit per Josep Ma 
Folch i Torres fa més d’un segle 
sobre l’Adveniment de l’Infant.

Els Pastorets de Calaf 
encaren la recta final



L’Igualada HC comença l’any amb una victòria a Lloret 
que el posa 5è a l’OK Lliga
HOQUEI / LA VEU 

El club igualadí ha fet 
un gran regal de Reis 
a la seva afició amb un 

triomf a la pista del Lloret, on 
ha guanyat per 0 a 3. El porter 
i capità Elagi Deitg ha man-
tingut la porteria a zero per 
primer cop a la temporada, 
confirmant el seu gran estat 
de forma. L’equip ha fet un 
joc intel·ligent i ha superat els 
locals en tot moment. Un do-
blet d’Oriol Vives i un gol de 
Sergi Pla han certificat el bon 
partit de l’Igualada, que acaba 
la primera volta com a cinquè 
classificat i ja encadena tres 
victòries consecutives. 
El matx ha començat de la 
millor manera possible pels 
arlequinats, que al minut 5 ja 
guanyava per 0 a 1 gràcies al 
primer gol d’Oriol Vives. El 
Lloret ha pogut empatar un 
minut després des del punt 
de penal, però Elagi Deitg ha 
aturat la pena màxima. Sergi 
Pla també ha errat un tir des 
del punt de penal pocs mi-
nuts després, que ha desviat 
Ferran Serra.
El partit no era un atac a gol, 
però els homes de Ferran 
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López, que controlaven el 
ritme del joc, portaven més 
perill a l’àrea contrària que 
no pas els locals. En defensa, 
el Lloret s’ha trobat un equip 
ben col·locat i avui, inexpug-
nable. Elagi Deitg i els juga-
dors de pista han aturat les 
intencions del Lloret, tallant 
contraatacs claus i més d’un 
perillós u contra u al llarg de 
tot el partit.
A la mitja part, el resultat ha 
estat de 0 a 1. L’Igualada però, 
havia buscat el segon gol i així 

ho ha demostrat a l’inici de la 
represa. Passava poc més d’un 
minut de la segona part, però 
Oriol Vives ha tornat a aparèi-
xer i ha anotat el segon gol de 
l’equip, que també significa-
va el seu segon gol. Tot i que 
l’Igualada no havia jugat amb 
cap signe d’angoixa pel resul-
tat, dos gols posaven una dis-
tància merescuda. 
El guió de la segona meitat ha 
estat molt similar al de la pri-
mera. Un Igualada superior i 
desenvolupant un joc intel·li-

El partit a Les Comes va acabar 4 a 3. / JOAN GUASCH

gent i segur davant d’un dels 
equips més rocosos de la ca-
tegoria. El Lloret ha buscat el 
primer gol, en alguns trams de 
manera, precipitada, però s’ha 
trobat amb una més que con-
centrada defensa. L’Igualada 
ha sabut mantenir aquest rit-
me tot el partit, clau per acon-
seguir els tres punts.
La cirereta final ha arribat als 
últims cinc minuts, amb el 0 
a 3 de Sergi Pla. Amb aquest 
gol, el de Vic manté una mit-
ja de gol per partit en aquesta 

El club demana a l’afició 
suport a Lleida

HOQUEI / LA VEU 

El club igualadí ha orga-
nitzat un autobús perquè 
els socis i tots aquells 

aficionats que vulguin puguin 
desplaçar-se a Lleida a animar 
l’equip, en el partit de tornada 
dels vuitens final de la Copa de 
la CERS que es jugarà al Pavelló 
Onze de Setembre del conjunt 
llistat el proper 13 de gener a les 
20:00 hores del vespre.
El preu, que inclou els viatges 

OK Lliga

Jornada 15 
Vendrell  4 · 6  Girona
CE Arenys  3 · 2  Palafrugell
FC Barcelona  2 · 2  Noia
HC Liceo  2 · 3  CP Voltregà
Reus  3 · 1  Lleida
PAS Alcoy  5 · 1  Vic
CH Lloret  0 · 3  Igualada
CH Caldes  3 · 1  AsturHockey 

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

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  HC Liceo 39 15 13 0 2 70 25 45
2  FC Barcelona 38 15 12 2 1 52 16 36
3  Reus 33 15 11 0 4 59 40 19
4  Noia 29 15 8 5 2 44 32 12
5  Igualada 26 15 8 2 5 40 28 12
6  Girona 24 15 7 3 5 42 33 9
7  Lleida 24 15 7 3 5 51 47 4
8  Vendrell 21 15 6 3 6 36 41 -5
9  PAS Alcoy 20 15 6 2 7 39 43 -4
10  CH Caldes 19 15 5 4 6 35 38 -3
11  CP Voltregà 19 15 5 4 6 38 42 -4
12  CH Lloret 13 15 4 1 10 25 40 -15
13  Vic 13 15 3 4 8 29 45 -16
14  Arenys M. 10 15 3 1 11 23 50 -27
15  Palafrugell 8 15 2 2 11 28 48 -20
16  AsturHockey 5 15 1 2 12 33 76 -43

OK Lliga. El Llevant ha comès 
la desena falta poc després del 
gol, però Met Molas no ha po-
gut transformar-la. 
El tècnic de l’Igualada, Fer-
ran López, ha dit que “hem 
estat un equip intel·ligent i 
hem sabut competir. Acabar la 
primera volta com a cinquens 
classificats és un èxit. Darre-
re hi ha treball i il·lusió. Hem 
d’estar orgullosos d’aquests ju-
gadors”, concloïa.

en autobús i l’entrada del par-
tit, és de 8 euros pels socis del 
club i de 10 euros pels no socis. 
Els menors de 14 anys podran 
anar-hi de manera gratuïta, 
però només pot anar-hi un 
menor per adult que viat-
ja, a excepció d’aquells que 
siguin germans. Per la seva 
banda, els socis de l’Iguala-
da podran retirar un màxim 
de dues entrades.

HOQUEI / LA VEU 

L’hoquei torna amb for-
ça aquest nou 2018. I 
és que per segon cap 

de setmana, des del comença-
ment de la temporada, tots els 
nostres equips tenen partits 
programats. Des del Nacional 
Catalana fins el de categoria 
Prebenjamí Comarcal.
Estrena l’any el primer equip 
contra un fort rival, el CP Vol-
tregà  a casa seva. Això serà 
aquest dissabte 13 de gener a 
les 17:15. Inicialment aquest 
partit estava previst dispu-
tar-lo a Les Comes, però la 
manca de porteres de l’equip 
osonenc ha provocat aquesta 
permuta. Aquest serà el pri-
mer partit d’aquesta segona 
fase on les igualadines es-
tan “obligades” a puntuar al 
màxim de partits possibles 
per mantenir-se en el grup 
de favorits.
A les 19:55 h del mateix dis-
sabte, el FEM16 jugarà a Les 
Comes contra l’SFERIC de 

Terrassa i s’estrenaran en la 
fase Preferent.
A les 20:45 el FEM14 “A” ju-
garà a la pista del Vilassar HC 
per intentar sumar tres punts 
importants i escalar posicions 
a la taula classificatòria del 
grup Preferent.
Ja al diumenge, a Les Comes 
a les 10:15, el FEM12 s’en-
frontarà al potent CP Vic. 
Un partit força complicat 
però que serà molt disputat 
per part de les igualadines, 
que volen fer un bon paper a 
la fase Preferent.
Tot seguit, a la mateixa pista 
de Les Comes, a les 11:30 h, 
l’equip Minifem jugarà contra 
el Caldes. Un partit apassio-
nant atenent a que s’enfron-
taran, entre ells, dos dels tres 

equips que lideren la classifi-
cació d’aquest grup.
Una hora més tard, el Preben-
jamí Comarcal, jugarà a la 
pista igualadina contra el CP 
Riudebitlles. Un partit ben 
simpàtic per seguir aprenent.
El darrer partit de la jornada 
el disputarà el FEM14 “B” a 
la pista del Reus Deportiu a 
les 15:00 h. Un altre partit vi-
brant no apte per a persones 
delicades de salut. L’equip 
reusenc és a tres punts de 
les igualadines que sortiran 
a totes per fer-se amb el se-
gon lloc de la taula d’aquest 
grup de Preferent. Si més 
no, ho intentaran.
L’agenda és amplia i comptem 
amb el vostre suport. Ens ve-
iem a Les Comes!!

Intens cap de setmana el que li espera 
a l’Igualada Femení HC



El CF Igualada supera al Tortosa en la tercera victòria 
consecutiva i se situa a cinc punts de la promoció

El CF Igualada segueix donant alegries. A sota, el femení en el seu partit a Mallorca.

PERE SANTANO / LA VEU 

E ls blaus tornaven de va-
cances amb la intenció 
d’aconseguir la tercera 

victòria consecutiva, davant el 
Tortosa. I ho van aconseguir.
El partit va començar de la 
millor manera, quan Fran, al 
minut 5, va “caçar” una pilota 
morta dins l’àrea per a inaugu-
rar el marcador.
Però el gol, lluny d’encendre 
el partit, el va adormir. Molts 
minuts on la pilota es concen-
trava al mig del camp i els por-
ters tenien poca feina. Anaven 
passant els minuts i, tan sols 
en una juga aïllada, el Torto-
sa va poder fer un pal, després 
d’una gran aturada de Dani 
Lledó . La sort i l’encert estava 
de cara dels blaus i el partit va 
anar al descans amb l’1-0.
A la represa, el matx va seguir 
la mateixa tendència, però 
amb molta més intensitat per 
part dels dos equips. El con-
junt que fallés, podria rebre 
un bon càstig. En aquesta situ-
ació, Fran va desaprofitar una 
gran ocasió per a sentenciar el 
partit, quan anava sol a por-
teria acompanyat de Seydou.
Amb el pas dels minuts qual-
sevol jugada podia marcar el 
partit. Seydou va tenir un mà 
a mà amb el porter visitant, 
que el mateix arquer va aturar 
molt correctament.
Entrant als minuts finals de 
partit, el Tortosa va tenir una 
gran ocasió per a igualar el 
partit: cop de cap que s’estave-
llà al travesser. No obstant, al 
minut 78, Doblas ha aprofitat 
un refús del porter del Torto-
sa per deixar l’enfrontament 
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futbol 3A CATALANA G7
Jornada 16
Ignasi Puig ajr.   UD Calaf
CF Santpedor 0 · 5  CF Cardona
CE Puigreig 1 · 2  Juan XIII
CE Navás 1 · 1  CE Marganell
UE Aviá B 5 · 1  CE Moiá
CE Manresa B 4 · 1  CCF Puigcerdá
FC Fruitosenc 3 · 4  Sant Pere Nord
Can Parellada ajr.    CE Suria 
FC Pirinaica 2 · 3  Viladecavalls

Jornada 17
UD Calaf - FC Pirinaica
CF Cardona - Ignasi Puig
Juan XIII - CF Santpedor
CE Marganell - CE Puigreig
CE Moiá - CE Navás
CCF Puigcerdá - UE Aviá B
Sant Pere Nord - CE Manresa B
CE Suria - FC Fruitosenc
Viladecavalls  - Can Parellada

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 16
SV Horts 2 · 4  Sant Andreu B
Castelldefels B 1 · 1  Can Roca 74
Sant Esteve 2 · 3  CF Corbera
CF Pallejá 2 · 1  Martorell CF
CF Olesa 3 · 2  PR Sant Feliu
Levante Planas 2 · 1  UD San Mauro B
CD Cervelló 1 · 2  Viladecans UD B
AE Abrera 1 · 5  UD Málaga
Vallirana CF 0 · 4  UE Torrelles

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 16
UE Sants 2 · 1  CE Efac Almacelles
Viladecans UD 1 · 1  CF Balaguer
Vista Alegre 1 · 0  FC Martinenc
Valls UE 0 · 2  San Cristóbal
Sant Ildefons 3 · 0  U. Bellvitge
UE Rapitenca 1 · 3  Vilaseca CF
CF Igualada 2 · 0  CD Tortosa
FC Andorra 2 · 0  Lleida ECF B
B Blanques 5 · 2  AC Alpicat

Jornada 17
Efac Almacelles - B Blanques
CF Balaguer - UE Sants
FC Martinenc - Viladecans UD
San Cristóbal - Vista Alegre
U. Bellvitge - Valls UE
Vilaseca CF - Sant Ildefons
CD Tortosa - UE Rapitenca
Lleida ECF B - CF Igualada
AC Alpicat - FC Andorra

Jornada 17
Sant Andreu B - Vallirana CF
Can Roca 74 - SV Horts
CF Corbera - Castelldefels B
Martorell CF - Sant Esteve
PR Sant Feliu - CF Pallejá
San Mauro B - CF Olesa
Viladecans B - Levante Planas
UD Málaga - CD Cervelló
UE Torrelles - AE Abrera

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 16
CF Mediona 5 · 2  Sant Pere
CE Anoia 3 · 1  CD Ribes
UD San Mauro 4 · 0  CE Olivella
AE Munia 1 · 6  AE Moja
Martinenca 2 · 2  CF La Pobla
CE Ódena 1 · 2  J Ribetana
AE Piera 2 · 3  FC Hortonenc
Riudebitlles 1 · 0  CF Cubelles
Montserrat 1 · 4  UE Sitges

Jornada 17
Sant Pere - UDM Igualada
CD Ribes - CF Mediona
CE Olivella - CE Anoia
AE Moja - UD San Mauro
CF La Pobla - AE Munia
J Ribetana   - UE Martinenca
FC Hortonenc - CE Ódena
CF Cubelles - AE Piera
UE Sitges - Riudebitlles

   PT. j g e p gf gc df
1  Espanyol B 33 14 10 3 1 27 8 19
2  UD Collerense 31 14 10 1 3 37 13 24
3  CE Seagull 30 14 9 3 2 39 9 30
4  FC Barcelona B 30 14 9 3 2 37 11 26
5  SE AEM 29 14 9 2 3 32 11 21
6  Son Sardina 23 14 6 5 3 21 20 1
7  CE Europa 22 14 6 4 4 29 24 5
8  CF Igualada 14 14 4 2 8 17 31 -14
9  CF Pallejá 13 14 4 1 9 22 36 -14
10  Pardinyes CF 13 14 3 4 7 16 31 -15
11  Sant Gabriel 12 14 3 3 8 23 24 -1
12  Levante Planas 9 14 1 6 7 13 39 -26
13  P Ferranca 7 14 2 1 11 20 45 -25
14  Sp Mahón 7 14 1 4 9 7 38 -31

futbol 2A NACIONAL F.

Jornada 14  
Sant Gabriel  1 · 3  RCD Espanyol B
CE Seagull  1 · 0  FC Barcelona B
UD Collerense  3 · 0  CF Igualada
Levante Planas  0 · 2  Son Sardina
Sp Mahón  1 · 3  CF Pallejá
Pardinyes CF  0 · 4  CE Europa
AEM Lleida   2 · 0  P Ferranca

Jornada 15
P Ferranca - UD Collerense
CE Europa - SE AEM
CF Pallejá - Pardinyes CF
FC Barcelona B - Sp Mahón
Espanyol B - CE Seagull
Son Sardina - Sant Gabriel
CF Igualada - Levante Planas

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  UD San Mauro 43 16 14 1 1 67 19 48
2  CF Cubelles 40 16 13 1 2 44 13 31
3  UE Sitges 39 16 12 3 1 48 17 31
4  J Ribetana 34 16 11 1 4 44 24 20
5  CE Anoia 34 16 11 1 4 48 31 17
6  AE Moja 31 16 9 4 3 50 26 24
7  CE Ódena 27 16 8 3 5 49 30 19
8  CE Olivella 22 16 6 4 6 32 40 -8
9  CF Mediona 22 16 7 1 8 34 48 -14
10  Riudebitlles 18 16 6 0 10 28 43 -15
11  AE Piera 16 16 5 1 10 41 44 -3
12  Montserrat 14 16 4 2 10 31 40 -9
13  CD Ribes 14 16 4 2 10 21 36 -15
14  FC Hortonenc 14 16 4 2 10 31 48 -17
15  AE Munia 14 16 4 2 10 31 65 -34
16  CF La Pobla 12 16 3 3 10 27 49 -22
17  Sant Pere 12 16 3 3 10 27 49 -22
18  UE Martinenca 8 16 2 2 12 20 51 -31

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Martorell CF 34 16 10 4 2 42 13 29
2  UD Málaga 32 16 9 5 2 44 22 22
3  Levante Planas 31 16 9 4 3 29 17 12
4  SV Horts 30 16 9 3 4 39 26 13
5  CF Pallejá 30 16 10 0 6 30 22 8
6  Sant Andreu B 28 16 9 1 6 39 39 0
7  CF Corbera 27 16 8 3 5 39 29 10
8  Vallirana CF 25 16 7 4 5 29 27 2
9  Castelldefels B 24 16 6 6 4 26 22 4
10  PR Sant Feliu 22 16 6 4 6 34 27 7
11  Viladecans B 22 16 6 4 6 35 30 5
12  CF Olesa 22 16 6 4 6 29 44 -15
13  AE Abrera 15 16 4 3 9 23 31 -8
14  Can Roca 74 15 16 3 6 7 22 36 -14
15  UE Torrelles 13 16 3 4 9 17 32 -15
16  Sant Esteve 12 16 3 3 10 35 43 -8
17  San Mauro B 11 16 3 2 11 23 39 -16
18  CD Cervelló 8 16 2 2 12 18 54 -36

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Juan XIII 34 16 10 4 2 33 15 18
2  FC Pirinaica 34 16 11 1 4 36 23 13
3  Viladecavalls 33 16 10 3 3 36 20 16
4  CF Cardona 31 16 9 4 3 32 20 12
5  Can Parellada 31 15 9 4 2 31 19 12
6  CE Suria 29 15 8 5 2 30 21 9
7  UD Calaf 25 15 7 4 4 38 30 8
8  Sant Pere Nord 25 16 7 4 5 34 30 4
9  CE Manresa B 20 16 6 2 8 32 36 -4
10  CE Marganell 18 16 5 3 8 21 22 -1
11  CE Navás 18 16 5 3 8 16 29 -13
12  CE Puigreig 17 16 4 5 7 27 28 -1
13  UE Aviá B 17 16 5 2 9 26 29 -3
14  CCF Puigcerdá 14 16 4 2 10 15 32 -17
15  Ignasi Puig 13 15 1 10 4 26 29 -3
16  FC Fruitosenc 12 16 3 3 10 22 34 -12
17  CF Santpedor 11 16 2 5 9 22 43 -21
18  CE Moiá 10 16 2 4 10 19 36 -17

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  UE Sants 35 16 11 2 3 19 14 5
2  FC Martinenc 32 16 10 2 4 34 14 20
3  San Cristóbal 32 16 10 2 4 33 17 16
4  Viladecans 31 16 9 4 3 21 11 10
5  Efac  29 16 9 2 5 29 19 10
6  CF Igualada 27 16 8 3 5 22 17 5
7  FC Andorra 26 15 7 5 3 19 13 6
8  B Blanques 24 16 7 3 6 24 26 -2
9  Lleida ECF B 23 16 6 5 5 25 26 -1
10  AC Alpicat 23 16 5 8 3 16 17 -1
11  CF Balaguer 21 16 5 6 5 24 23 1
12  Sant Ildefons 18 16 5 3 8 22 19 3
13  UE Rapitenca 18 16 5 3 8 12 22 -10
14  Vista Alegre 17 16 4 5 7 21 22 -1
15  Vilaseca CF 15 15 4 3 8 14 22 -8
16  CD Tortosa 11 16 2 5 9 16 36 -20
17  U. Bellvitge 9 16 1 6 9 15 27 -12
18  Valls UE 3 16 0 3 13 14 35 -21

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 15
Cabrera CE - CE Carme
UD Rebrot - FC Masquefa
UD La Torre - CF Capellades
Host Pierola - CF Montbui
UE Tous - FC Fátima
CF La Paz - CF La Llacuna
Masquefa CE - Vilanova Camí
Ateneu - CF Vallbona

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Masquefa 37 14 12 1 1 54 10 44
2  CF Capellades 34 14 11 1 2 54 15 39
3  CE Carme 32 13 10 2 1 37 12 25
4  UD Rebrot 26 14 8 2 4 44 32 12
5  Vilanova Camí 26 14 8 2 4 35 25 10
6  UE Tous 26 13 8 2 3 31 24 7
7  Host Pierola 25 13 8 1 4 45 20 25
8  FC Fátima 20 13 6 2 5 39 22 17
9  UD La Torre 20 14 6 2 6 26 33 -7
10  Ateneu 15 13 5 0 8 21 41 -20
11  Masquefa CE 11 13 3 2 8 13 33 -20
12  CF Montbui 10 14 2 4 8 16 38 -22
13  Cabrera CE 8 14 1 5 8 25 46 -21
14  CF La Paz 8 14 2 2 10 22 46 -24
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  1 · 0  Cabrera CE
CF Montbui    1 · 0  UD La Torre
FC Fátima  ajr.    Host Pierola
CF La Llacuna  ajr.    UE Tous
CE Carme  ajr.    Ateneu
Vilanova Camí   2 · 1  CF La Paz
CF Vallbona  ajr.    Masquefa CE
CF Capellades  6 · 1  UD Rebrot

A la represa l’equip encaixava 
un gol a través d’una pilota 
aturada on Cora Coll s’avan-
çava a la sortida de Noelia, per 
avançar a les locals amb un 
cop de cap al minut 47.
L’equip a diferència dels dar-
rers enfrontaments, no bai-
xava els braços i va tenir fins 
a dues bones ocasions a les 
botes de Marina Salanova per 
poder fer l’empat.
Just després de perdonar 
aquestes bones ocasions de 
gol, el Collerense, en una pi-
lota en profunditat a la seva 
jugadora referent ‘’Pili Espa-
das’’ , aconseguia desfer-se 
de la defensa blava i picava 
per sobre de Noelia , posant 
el 2-0 al marcador al minut 
71 de partit.
En els darrers minuts de par-
tit, a la sortida d’un córner, 
l’equip encaixava el tercer gol 
amb un desajust defensiu on 
Sara marcava, lliure de marca, 
el tercer gol per les locals.

sentenciat (2-0). Amb el gol, el 
partit ja es va donar per acabat 
amb llargues possessions bla-
ves, fins al xiulet final.
El Tortosa va fer un bon en-
contre, demostrant que es 
equip per assolir més altes 
posicions. Desitjar al nou tèc-
nic del Tortosa, Dani Gimeno, 
sort i encert en aquesta nova 
etapa. Amb aquests tres punts, 
el CF Igualada segueix a la 
sisena posició amb 27 punts. 
Diumenge vinent, els blaus es 
desplacen a terra ferma, per a 
jugar contra el Lleida B, a les 
12h.
CFI: Dani; Eloi, Bernat, Juan, 
Aleix; Moragas, Solà,Güell, 
Eric; Martí i Fran. També van 
participar: Seydou, Doblas i 
Morillas.

Derrota a Mallorca 
del femení
Les blaves sortien diferent al 

terreny de joc del Collerense. 
Un equip amb molta intensi-
tat, dinamisme en atac i molta 
solvència defensiva feien que 
les locals no tinguessin la seva 

millor versió. A la vegada, les 
igualadines van generar oca-
sions de gol amb jugades de 
contraatac. La primera part 
finalitzava 0-0.



El cadet femení A del CBI jugarà a 
Preferent, el màxim nivell

BÀSQUET / LA VEU 

Després d’un gran co-
mençament de lliga 
els igualadins han de 

seguir en la mateixa línia si 
volen tenir opcions d’ascens a 
final de temporada.
Ara mateix se situen tercers 
però amb el mateix balanç de 
victòries i derrotes que el sisè. 
L’Igualada ha demostrat al 
llarg de la temporada que és 
capaç de guanyar a qualsevol 
equip i fer-ho de manera con-
tundent, veurem si aquesta 
concentració que mantenen 
els jugadors durant els partits 
són capaços de mantenir-la. 
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El primer equip reprèn 
la competició a la EBA

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

Lliga EBA

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

L’equip començarà l’any amb 
el Cerdanyola, un rival a priori 
fàcil però que havent tornat de 
les vacances cal no refiar-se.

BÀSQUET / LA VEU 

El Cadet Femení A, pa-
trocinat per l’empresa 
igualadina Comercial 

Godó, ha aconseguit classifi-
car-se per jugar a preferent A 
, màxim nivell de la categoria, 
després de fer una primera 
volta extraordinària i de gua-
nyar al Joventut de Badalona 
en el partit corresponent a la 
eliminatòria directa. A par-
tir d’ara competirà amb els 
millors equips de Catalunya i 
d’Espanya. Es tracta d’una fita 
històrica pel bàsquet femení 
del  Club, que no para de créi-
xer any rere any.

L’entrenador del CHI, Pol 
Cantero, fa Catalunya 
campiona d’Espanya

HANDBOL / LA VEU 

Aquest diumenge les 
seleccions catalanes 
d’handbol han acon-

seguit una fita històrica, en 
primer lloc disputant totes les 
finals del campionat d’Espanya 
de seleccions i en segon lloc 
aconseguint 5 títols de campi-
ons i un sots campionat.
Espectacular victòria a la final 
de l’equip infantil masculí. Els 
nois entrenats per Sergi Baguer 
i Pol Cantero perdien de qua-
tre al descans (10-14), però a la 
represa l’equip va sortir amb 
una altra cara. Això els va 
permetre fer un parcial extra-
ordinari a l’inici de la segona 
meitat passant del 10-14 al 
24-16 (20 minuts sense en-
caixar cap gol) per acabar el 
matx guanyant de vuit.
L’actual entrenador del séni-
or masculí Finques Argent C. 

Handbol Igualada, Pol Cante-
ro ha estat el nostre represen-
tant igualadí i s’ha proclamat 
campió amb la selecció infantil 
masculina. Pol Cantero fa anys 
que milita a les files de l’Hand-
bol Igualada primer com a ju-
gador i des de fa dos anys és 
l’entrenador de l’equip sènior 
masculí. Compagina aquesta 
tasca amb la de responsable 
tècnic com a segon entrenador 
de la selecció catalana infantil 
masculina i és en part l’artífex 
d’aquesta gesta.Cal destacar 
que gràcies al gran treball de 
tot l’equip sènior masculí di-
rigit per Pol Cantero actual-
ment es troba liderant la taula 
de 2ª catalana grup B sènior 
masculí, amb moltes possibi-
litats de poder aspirar a gua-
nyar l’ascens de categoria per 
la temporada vinent.

Mig miler de corredors participen a 
la sisena edició de la Reis Race
CURSES / LA VEU 

Els guanyadors de la sise-
na edició de la Reis Race, 
la cursa organitzada 

pels Moixiganguers en el dia 
de reis a Igualada, han estat els 
atletes Xavi Tomasa i Jackeline 
Gómez. Tomasa, de C.m. Si-
gueme i guanyador l’any pas-
sat de la modalitat de 5km, ha 
recorregut els 10km de la cur-
sa en 33 minuts i 46 segons. La 
vilafranquina Jackeline Gó-
mez, amb un temps de 41’49”, 
ha estat la primera dona en 
completar la prova, que en-
guany ha superat els 500 cor-
redors. Els segons en comple-
tar la cursa de 10km han estat 
Joan Rosich (34’49”) i Laura 
Teruzzi (44’16”), del Runners 
Sant Adrià. Els tercers més 
ràpids han sigut Ernest Sans 
(35’16”), del club Duscholux, i 
M. Teresa Segués (45’03”), de 
l’Esquaix Igualada.
Pel que fa a la cursa de 5km, 
els primers classificats han es-
tat Aleix Sellarès (17’27”), de 
Cn Sallent, i Laura Sanchez 
(21’01”), del C.a. Dinami-k 
Vilanova. El podi el completa-
ven Toni Vazquez (17’33”), del 
Club Atletisme Vilafranca, i 
Marta Checa (21’35”), d’Alfis-
port/C.e.a.c.; i  en tercera posi-
ció Alberto Díaz (17’34”), del 
C.m. Sigueme, i la jove igua-
ladina Júlia Oliveras (22’18), 
dels Moixiganguers. Igual-
ment es van lliurar premis per 
categories de totes dues cur-
ses; a la web de la competició 
(www.reisrace.cat) es poden 
consultar tots els resultats.

La Reis Race, organitzada per 
la colla castellera d’Igualada, 
també premia els atletes cas-
tellers. Els primers classificats 
en la cursa de 10km són Jordi 
Mas i Sònia Tarragó, tots dos 
dels Moixiganguers d’Iguala-
da, amb uns temps de 43’03” i 
49’09” respectivament. A més 
a més, el premi 3 de 10, ator-
gat a la colla castellera amb 
millor marca (sumant els tres 
millors temps dels seus caste-
llers), també se’l han endut els 
amfitrions, els Moixiganguers, 
amb les marques dels esmen-
tats Jordi Mas i Sònia Tarra-
gó, i Marc Vidal (49’59”). 
Els morats no han estat els 
únics castellers de la cursa, 
també s’ha comptat amb la 
presència de membres dels 
Castellers de Sants, dels 
Castellers de l’Alt Maresme i 
els Al·lots de Llevant.  
En aquesta sisena edició, la 
prova que inaugura el cam-

pionat Championchip i reco-
neguda pel seu circuit urbà 
que ressegueix indrets emble-
màtics de la ciutat d’Igualada 
com el barri del rec o l’Asil del 
Sant Crist, ha quedat plena-
ment consolidada. La prime-
ra tinent d’alcalde d’Igualada, 
Àngels Chacón; el regidor 
de cultura, Pere Camps; i el 
president i el cap de colla dels 
Moixiganguers, Oriol Solà i 
Jordi Moreno; han estat els 
encarregats del repartiment 
de premis. Tots els corredors, 
a més a més, s’han endut un 
paquet amb un tortell de reis, 
caldo de Nadal, mitjons de 
Punto Blanco i cava, entre 
d’altres obsequis. La cursa 
també ha comptat amb el su-
port de molts voluntaris i de 
la Policia Local, els Mossos 
d’Esquadra i els serveis mè-
dics, als quals els organitza-
dors agraeixen la seva parti-
cipació i col·laboració. 



Els equips masculins i femenins del CAI Petromiralles acaben 
en una meritòria 5a posició als Campionats de Catalunya
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ATLETISME / LA VEU 

L’equip masculí  del C.A. 
Igualada Petromira-
lles, va assolir diumen-

ge passat a la tarda a la pista 
coberta de Catalunya a Saba-
dell, una meritòria 5a posició 
al Campionat de Catalunya 
Absolut de 1a categ. per clubs, 
competició en què van parti-
cipar els 8 millors conjunts de 
l’atletisme català en Pista Co-
berta a nivell absolut.
Els anoiencs, que sofriren di-
verses baixes en la seva for-
mació,  van ser 5ns. amb 50 
punts, en el Campionat gua-
nyat pel F.C.Barcelona, seguits 
de l’ISS-L’Hospitalet, 2ns., i de 
l’A.A. Catalunya, 3rs. Eren 4ts. 
el Cornellà Atl., 6ns. la J.A. 
Sabadell, 7ens. el Lleida U.A., 
i 8ns els atletes de l’Avinent 
Manresa, equip que perd la 
categoria per a la propera tem-
porada 2018/19. 
Individualment, van sobresor-
tir les 2es posicions de Marc 
Sánchez en salt d’alçada amb 
2,07 m., de Jordi Yoshinori 
Matsuoka en el salt de llargada 
amb 6,86 m. i de Darío Sirerol 
en triple salt, amb 14,70 m. 
Cal ressaltar també els 3rs 

llocs de Jan Roca en els 400 
m.ll. amb 50”52 i de Santi Ra-
mos en els 60 m. tanques, amb 
8”40, i el 4t lloc de Guillem 
Carner en els 800 m.ll. amb 
1’55”50.
Ayoub Ait Addi era 6è en els 
3.000 m.ll., amb 9’14”72. Da-
vid Muñoz era 7è en Perxa, 
amb 3,70 m. Robert Díez, de-
butant amb el CAI, era 7è en 
els 200 m.ll. amb 23”35,  i Jo-
sep Agustí Camats 7è en el Pes 
amb 11,41 m.
Sergi Santamaria era 8è en els 
1.500 m.ll. amb 4’19”09, Aleix 
Marín 8è en els 60 m.ll. amb 
7”38,  i també 8ns. els compo-
nents del Relleu de 4 x 400 m. 
format per Franc Samaniego 
- David Muñoz - Jan Roca i 
Guillem Carner amb 3’34”75, 
nova plusmarca igualadina in-
door, en haver canviat les dis-
tàncies dels relleus enguany.   

L’equip femení va assolir 
també una meritòria 5a po-
sició
Les anoienques, amb algunes 
baixes en la seva formació, 
eren 5es. amb 48 punts, en la 
classificació final encapçalada 

pel F.C. Barcelona, seguides 
de l’A.A. Catalunya, 2es., i de 
l’Avinent Manresa, 3es. Eren 
4es les atletes de l’ISS-L’Hospi-
talet, classificant-se 6enes. les 
atletes del LLeida U.A., 7es. les 
del C.A. Canaletes, i 8es. les de 
la J.A. Sabadell.
Individualment sobresortiren 
el  triomf de la debutant amb 
el CAI Nora Taher en el tri-
ple salt, amb 12,41 m.  Els 3rs 
llocs de Maria Abadal en els 
60 m. tanques amb 9”01, i de 
Marta Galló en llargada, amb  
5,62 m., i la 4a posició d’An-
na Asensi en els 200 m.ll. amb  
25”44.
Cal ressaltar també el nou Rè-
cord d’Igualada en el salt de 
perxa assolit per Cora Salas, 
5a amb 3,70 m., superant els 
2,76 m. de Martona Segura, 
del 2016 a Oviedo.  També 5a 
era Naima Ait Alibou en els 
800 m.ll. amb 2’21”52.
Anna Noguera era 6a en els 
3.000 m.ll. amb 10’49”70, i 
eren també 6es. les compo-
nents del relleu de 4 x 400 
m. del CAI format per Mar 
Belenguer - Carlota Cerón - 
Marta Galló i Naima Ait Ali-

bou, amb 4’13”71, nova plus-
marca igualadina indoor, en 
haver canviat les distàncies 
dels relleus enguany.
Marina Suria era 7a en els 
1.500 m.ll. amb 4’55”08, Judit 

Bascompte 7a en els 60 m.ll. 
amb 8”03, Estel·la Marigó 7a 
en 400 m.ll. amb 1’03”02, i 
Laia Planas 7a en alçada amb 
1,50 m. Nuria Rey era 8a en 
pes amb 8,27 m.

La 10a Botifarunner obre 
inscripcions amb novetats

CURSES / LA VEU 

Aquest dijous, la po-
pular cursa de mun-
tanya de La Llacuna, 

la Botifarunner, va obrir ins-
cripcions per 10a vegada. La 
cursa se celebrarà el proper 
25 de febrer, en un ambient 
que promet ser de festa per 
commemorar l’efemèride. 
Una de les novetats destaca-
des d’aquest esdeveniment és 
la realització de dues curses: 
la clàssica mitja marató, amb 
uns 22 km de recorregut i 
1000 m de desnivell positiu, 
i una nova cursa de 10 km i 
uns 500 m de desnivell posi-

tiu per celebrar els 10 anys 
de vida. Aquestes i altres sor-
preses seran les que es troba-
ran els corredors que tinguin 
dorsal pel 25 de febrer.
Els preus de les inscripci-
ons, que es podran fer a 
través de la seva web www.
botifarunner.com, seran 19 
€ la clàssica i 16 € la de 10 
km, amb descomptes de 2 € 
pels federats a la FEEC i els 
socis del Centre Excursio-
nista de La Llacuna. Hi ha 
un total de 400 places dis-
ponibles, que es repartiran 
entre les dues curses.

Representació igualadina al campionat 
de Seleccions Provincials de vòlei
VOLEI / LA VEU 

A punt de començar 
l’any amb forces re-
novades i algun quilo 

de més, aquest Nadal alguns 
equips del club han parti-
cipat en varis torneigs que 
s’han fet. Cal destacar però 
el celebrat el dia 2 a Tarrago-
na, de Seleccions Provincials 
organitzar per la Federació i 
que 7 membres, 6 jugadors i 
1 tècnic, que va fer la funció 
de seleccionador, van assistir 
juntament amb el jugadors 
del Balafia de Lleida. El ju-
gador seleccionat de la Torre 
de Claramunt, no va poder 
assistir. Com sempre la se-
lecció de Lleida amb tants 
pocs equips per escollir, va 
amb una actitud molt humils 
i dona exemple d’actitud i es-
forç, per poder donar feina a 
les altres províncies que con-
ten amb més clubs i molts 
jugadors del programa d’Alt 
Rendiment Catala (ARC), 
fins i tot de la selecció espa-

nyola. Tot i això l’equip de 
Lleida va collar en algun set 
a la potent Barcelona, i va te-
nir fases de joc molt bones, 
però la potencia d’atac de 
molt jugadors, i la circulació 
de la pilota molt ràpida en 
certs moments pels col·lo-
cadors contraris, va fer que 

no poguessin igualar el joc. 
Només felicitar als jugadors: 
Raul Pulido, Marc Lumbre-
ras, Pau Perez , Juan Carlos 
Rubio, Adria Garcia, i l’en-
trenador Daniel Gonzalez 
per participar en  aquest tor-
neig i fer presència del club 
anoienc en el volei català.
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Molt complicades han 
estat les primera 
etapes per territori 

peruà d’aquesta 40ena edició 
del Dakar. A l’hora d’escriure 
aquestes línies, el dimecres al 
vespre després de finalitzar la 
cinquena etapa, la sort dels 
participants anoiencs era del 
cinquanta per cent.
A la tercera etapa la del di-
lluns entre Pisco i San Juan 
de Marcona es va produir un 
fort ensurt per Nani Roma i 
l’odenenc Àlex Haro de Moto 
Club Igualada doncs quan es-
taven a molts pocs metres per 
acabar l’especial, van patir un 
cop amb posterior bolcada del 
Mini que si bé l’anoienc Àlex 
Haro no li va provocar pro-
blemes físics, sí però que l’oso-
nenc Nani Roma va quedar 
força tocat en general, motiu 
que va ser traslladat amb he-
licòpter a l’Hospital Anglo 
American de Lima.
Sortosament Nani Roma va 
estar donat d’alta aquest di-
mecres el matí pels metges de 
l’Hospital Anglo American de 
Lima, on va ingressar dilluns 
amb un traumatisme cranial 
que li va causar una pèrdua de 
coneixement, a causa del cop 
i posterior bolcada sofert en 
l’últim quilòmetre de la terce-
ra etapa del ral·li Dakar 2018.
El pilot català de Mini X-Raid 

Nani Roma-Àlex Haro han d’abandonar i Armand Monleón 
continua en aquest dur Dakar

Team, que va ser traslladat a 
Lima en helicòpter, va ingres-
sar a l’hospital amb policon-
tusions pels impactes soferts 
a l’espatlla i a les cervicals. El 
diagnòstic dels metges ha estat 
un TEC (traumatisme crani 
encefàlic) lleu.
Nani va romandre 48 hores en 
observació, amb una ràpida 
millora, sense que cap de les 
proves que li van ser practi-
cades haguessin detectat cap 
lesió, segons el comunicat 
emès aquest dimecres pels 
metges de l’hospital de la capi-
tal peruana.

Armand Monleón segueix 
endavant
Pel que fa la part positiva 
anoienca en aquest Dakar, és 

el bon ritme etapa rere eta-
pa que està portant Armand 
Monleón de Moto Club Igua-
lada amb la KTM que tot i no 
ser oficial de marca està molt 
ben assistit per un bon equip 
de suport en el que destaca el 
seu pare Armand i el mecànic 
anoienc Edu Roig, dins l’equip 
Daming Racing Team.
Al final de l’etapa del dime-
cres Monleón estava situat 
en el lloc 26è d’un total de 
93 motos que fins aleshores 
havien arribat al bivac final 
d’Arequipa. Aquestes eren les 
paraules del pilot Monleón 
al final d’etapa: “Ha estat una 
etapa realment dura, amb 
moltíssims quilòmetres, mol-
ta navegació i molta calor. Ha 
estat un bon aperitiu del tipus 

d’etapes que ens trobarem a 
partir d’ara en aquest Dakar: 
més quilòmetres i començant 
amb l’altitud. Anem notant la 
fatiga de la suma dels quilò-
metres. M’agrada! Estic amb 
energia i tinc ganes de seguir 
lluitant. L’equip està fent una 
feina excel·lent amb la moto 
i amb la logística. Estem bé 
i estem preparats per seguir 

Les etapes 

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

afrontant les etapes maratoni-
anes que tenim per davant “.
Paraules d’Armand Monleón 
que demostren que està fort i 
tenint en compte que encara 
queden moltes etapes per ar-
ribar al final del raid a la ciu-
tat argentina de Córdoba, de 
ben segur que el pilot anoienc 
anirà escalant posicions a la 
classificació general.
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ÒPERA / LA VEU 

La temporada d’òpe·
ra i dansa de la Royal 
Opera House continua 

aquest 2018 amb l’òpera Rigo-
letto, el dimarts 16 de gener a 
les 20:15 h a l’Ateneu Cinema. 
La tràgica òpera de Verdi està 
dirigida musicalment per 
Alexander Joel, amb un excel·
lent repartiment encapçalat 
per Dimitri Platanias, Lucy 
Crowe i Michael Fabiano.
La corrupció de la innocència 
se situa en el centre mateix de 
la potent tragèdia de Verdi a 
la producció de David McVi·
car per a The Royal Opera.
La producció de David Mc·
Vicar subratlla la crueltat en 
el si de la cort de Màntua. 
Cortesans ricament vestits 
participen en orgies i gres·
ques al so de les enganxoses 
i animades danses de Verdi. 
Entre els molts números mu·
sicals famosos de l’òpera es 
troben l’efervescent La donna 

è mobile, en què el duc presu·
meix del seu menyspreu per 
les dones; els exquisits i quei·
xosos duos amb Rigoletto i el 
duc; i l’extraordinari quartet 
de l’Acte III, que teixeix be·
llament les veus alhora que 
la història s’encamina a cor·
re·cuita cap a la seva devasta·
dora conclusió.
Giuseppe Verdi va escriure en 
1855 que Rigoletto era la seva 
«millor òpera». Va haver de 
fer front a la censura oficial 
per poder representar·la, els 
censors van posar pegues al 
seu retrat d’un sobirà immo·
ral, però es va veure reafirmat 
per l’enorme èxit de l’estrena 
a 1851. Rigoletto es va repre·

sentar 250 vegades en els deu 
anys següents i s’ha mantin·
gut com una de les òperes més 
populars de tots els temps.

El “Rigoletto” de la Royal Opera House de Londres, 
en directe a l’Ateneu Cinema 

Preu entrada: 18 € / Socis 
Ateneu: 15 €
Anticipada: 15 €  / Socis Ate·
neu: 13 €  

Entrades ja es poden com·
prar anticipades a la taquilla 
de l’Ateneu cinema i online a 
www.ateneucinema.cat

Dimarts vinent, a 
1/4 de 9 del vespre a 
l’Ateneu Cinema, es 

podrà gaudir en directe 
des de Londres de la 

famosa òpera de Verdi

Dimarts, 16 de gener
a les 20:15h en directe des del ROH

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat 

Preus:  
Anticipada: 15€ i 13€ els socis de l’Ateneu
Dia de l’estrena: 18€ i 15€ els socis de l’Ateneu

Rigoletto
Giuseppe Verdi
Més informació al web: ateneucinema.cat

    RIGOLETTO
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FOTOGRAFIA / LA VEU 

FineArt Igualada, que tin-
drà lloc del 23 de febrer al 
18 de març, ja té imatge 

per a la seva sisena edició. La 
tradició de FineArt és presentar 
una imatge nova cada any, que 
faci d’enllaç durant tota l’edi-
ció, per tal de captivar al públic 
i donar dinamisme. Enguany 
el festival presenta una imatge 
on la càmera i la fotografia es 
transformen, gràcies a FineArt, 
en una invasió, quasi literal, per 
tots els carrers d’Igualada.
La nova línia estètica es va pre-
sentar dimecres: una imatge 
trencadora, moderna i atrevi-
da. En la presentació van inter-
venir-hi el regidor de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament, 
Pere Camps, l’organitzador 
del festival, Ramon Muntané, 
i els dissenyadors de la imat-
ge d’aquesta edició de Fine-
Art Igualada, Albert Vendrell, 
Albert Solé i Pau Parcerisas, 
membres de Quartada estudi, 
conjuntament amb Mariona 
Pujol. Quartada estudi, disseny 

i comunicació, està format per 
quatre joves anoiencs apassio-
nats pel disseny que han realit-
zat treballs tals com l’audiovi-
sual sobre les noves tendències 
en el consum al detall per Re-
taiLink; la imatge de la nova 
cervesa de La Lenta, la Golden 
Koeman; i el cartell de l’última 
edició del Vadefoodies, entre 
molts d’altres.
En paraules de Pere Camps, 
“Igualada viurà una ‘invasió’, 
més que mai i molt ben dit, 
d’art fotogràfic, gràcies al fes-
tival de FineArt Fotografia, en 
28 espais afectats de bellesa i 
de cultura. És un moment per 
veure la nostra ciutat i poder 
descobrir o redescobrir llocs 
on la fotografia ens portarà”. 
Després de l’excel·lent acollida 

FineArt Igualada presenta la seva nova imatge

de les passades edicions, que 
han consolidat el festival com 

La imatge, molt 
innovadora, dona vida 
a una veritable invasió 
fotogràfica que tindrà 
lloc a Igualada del 23 

de febrer al 18 de març

un dels referents dels circuits 
fotogràfics arreu de l’Estat, es 
pretén si més no igualar les 
xifres i, sobretot, gaudir de la 
fotografia i dels espais que es 
transformen en fotografia ar-
reu de la ciutat.
Igualada viurà, durant vint-i-
quatre dies, la sisena edició de 
FineArt amb quaranta exposi-
cions escampades en la vintena 
d’espais singulars de la ciutat, 
convertits en sales d’exposició 
per uns dies. Espais que, com 
cada any, es trien amb cura 
per tal d’enllaçar les sales d’ex-
posicions professionals, amb 
l’encant del centre de la capital 
de l’Anoia. Autors com Joan 
Colom, Manuel Vilariño, Ju-
dith Prat, Xavi Bou, Jordi Camí 
i Sandra Balsells, entre d’altres, 
faran les delícies dels visitants.

LLIBRES / LA VEU 

El proper dijous 18 de gener a 
les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada, tindrà lloc 
la presentació del llibre Iter 
Luminis, un camí orientat, de 
Lídia Pujol i Weapons, el ne-
goci de les armes de Marc Ja-
vierre. L’acte és organitzat per 
Llegim...? Llibreria i l’Aplec.
Es tracta d’una xerrada-recital 
de la cruïlla de dues propostes, 
musical i fotogràfica, a la con-
questa d’un món real poètic 
orientat cap al bé comú.
Lídia Pujol és cantant i intèr-
pret. Ha bastit una sòlida car-
rera en solitari basada en la 
investigació i reinterpretació 
de la tradició, tot combinant 
lírica i misticisme. Ha creat i 
dirigit el projecte Iter Luminis, 
interpretat en espais religiosos 
i emblemàtics d’arreu de Cata-
lunya. En aquest llibre-disc es 
troba tota aquesta experiència 
artística que no es desenvo-
lupa només a l’escenari, sinó 
que continua al carrer, perquè 
és un camí de llum orientat 
pel desig d’harmonitzar art i 
solidaritat, bellesa i transcen-
dència.
I el projecte de Marc Javier-
re, Weapons, el negoci de les 
armes, comença el 2014, amb 
el coneixement i posterior 
visita a una fira d’armament 
que es fa prop de París. Allà 
va buscar l’imaginari col·lec-
tiu sobre les armes, norma-
litzant el fons i provocant 
l’espectador a reflexionar 
sobre allò moral i l’immoral. 
La guerra comença en una 
moqueta de color magenta, 
la que cobreix els estands de 
les empreses d’armament.

Xerrada-recital de 
Lídia Pujol, a la 
Biblioteca Central 
d’Igualada
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TEATRE / LA VEU 

L’any arrenca amb una 
programació de luxe 
al Teatre de l’Aurora 

que ha programat més d’una 
dotzena de propostes artísti-
ques que són un reflex de la 
societat actual i que porten a 
escena temàtiques tan actuals 
com les violències de gènere, 
la bombolla de l’emprenedo-
ria, la memòria història, les 
pors, l’ètica del fotoperiodis-
me o la gelosia, entre d’altres. 
Les entrades es posaran a la 
venda la propera setmana  a 
través de la pàgina web del 
Teatre de l’Aurora: www.tea-
treaurora.cat. També es posa-
ran a la venda els abonaments 
per a aquesta programació (4 
espectacles per 40€) que es 
poden adquirir fins el 2 de 
març per telèfon: 93 805 00 
75.
La Programació Gener/Maig 
2018 promet grans moments 
de teatre ja que la Comissió 
de Programació del Teatre de 
l’Aurora ha fet una sèrie de 
propostes d’èxit que de ben 
segur no deixaran indiferent 
a ningú. En total són tretze 
propostes artístiques (11 es-
pectacles i 2 concerts) que ve-
nen precedits d’èxit de crítica 
i públic per allí on han passat 
i, fins hi tot han estat recone-
guts amb alguns premis. A 
més, s’acompanyen de grans 
noms de l’escena teatral cata-
lana com Marc Rosich, Clara 
Peya, Ariadna Peya, Oriol 
Pla, Òscar Intente o Oriol 
Tarrasón, entre d’altres.

L’actualitat a escena
La temporada començarà el 
dia 19, 20 i 21 de gener amb 
Aüc, un espectacle de dansa i 
teatre sobre les mil i una cares 
que adopta la violència sexu-
al i que compta amb el segell 
de les germanes Peya que hi 
posen la música en directe 
(composada i interpretada 
per Clara Peya) i amb la di-
recció coreogràfica d’Ariadna 
Peya i amb la dramatúrgia de 
Carla Rovira.
El 26, 27 i 28 de gener arriba 
un dels èxits de petit format 
de la temporada passada que 
li han valgut dos Premis Bu-
taca. Es tracta de Fairfly, una 
proposta de la companyia La 
Calòrica que, a través de la 
comèdia, fa una àcida crítica 
a l’emprenedoria i la bombo-

lla que l’envolta.
Les pors estan presents a les 
nostres vides i en Marc Tor-
recillas juntament amb les 
actrius Ann Perelló i Lucía 
Torres l’han portat a escena a 
Anna (2, 3 i 4 de març)  en un 
espectacle delicat que abor-
da una temàtica amb llums i 
ombres. Un altre sentiment 
ple de clarobscurs que el Tea-
tre de l’Aurora porta a escena 
aquesta temporada és la gelo-
sia. Amb Othello (11, 12 i 13 
de maig) de Les Antonietes, 
Oriol Tarrasón fa una adap-
tació de l’obra de Shakespeare 
que es podrà veure a Igualada 
en primícia just abans d’estre-
nar-ne a Barcelona.
Després d’estrenar-se al Festi-
val Temporada Alta de Giro-
na arriba al Teatre de l’Aurora 
una producció de la Sala La 
Planeta, El color de la llum 
(16, 17 i 18 de març) que ana-
litza els límits de l’ètica i la 
responsabilitat del fotoperio-
disme a través d’una peça de 
teatre documental que dóna 
veu a cinc fotògrafs de pres-
tigi: Joan Guerrero, Sandra 
Balsells, Emilio Morenatti, 
Samuel Aranda i Marta Ra-
moneda.
Una altra temàtica de ple-
na vigència i actualitat és la 
recuperació de la memòria 
històrica que s’abordarà dins 
del Cicle Les Golfes amb 
Mort a les cunetes, una pri-
mícia de David  Pintó i Joan 
Valentí sobre la història real 
de 9 republicans civils que 
van ser traslladats de la presó 
de Manresa el 9 de febrer de 
1939 per ser afusellats a Can 
Maçana, al peu de la munta-
nya de Montserrat.
Un altre dels espectacles pre-
miats de la temporada és Big 
Bounce (24 i 25 de febrer), un 

atractiu muntatge de dansa 
que fusiona moviment i pa-
raula a càrrec de tres core-
ògrafes de prestigi que els 
va valdre el premi Sebastià 
Gasch “Aplaudiment a la cre-
ació emergent” 2015.

La comèdia a escena
En el capítol de l’humor hi 
trobem (el 16, 17 i 18 de fe-
brer) Àries de reservat, una 
òpera còmica dirigida per 
Marc Rosich amb dues excel-
lents artistes sobre l’escenari: 
la soprano coloratura Elena 
Martinell i la pianista Gloria 
Garcés.
Si la sala gran acull aques-
ta òpera còmica dirigida per 
Marc Rosich, Les Golfes acu-
llen un cabaret dirigit també 
per Rosich i que porta per tí-
tol ¿Qué fue de Andrés Villar-
rosa? (27 d’abril), un divertit 
espectacle de cabaret musical 
a cavall entre la realitat i la 
ficció, i entre l’España cañí i 
el divertimento.
El 5 i 6 de maig el Teatre de 
l’Aurora acull un dels imper-
dibles de la temporada: Be 
god is amb tres grans artistes 
a escena: el televisiu Oriol 
Pla, Blai Juanet Sanagustín 
i Marc Sastre que posen en 
escena un divertidíssim xou 
ple de gags que faran sortir al 

públic del teatre amb un som-
riure d’orella a orella i una 
dosi extra d’energia.

Els contes a escena
El Cicle Les Golfes acollirà 
el 9 de febrer una nova ses-
sió de Contes per adults amb 
narracions a càrrec de Ferran 
Martín que explicarà tot allò 
que hi ha Entre el tabú i lo 
sagrat amb un recorregut pel 
patrimoni oral de diferents 
pobles del món i on narrarà 
sis històries que parlen de la 
sexualitat, la virilitat, els pla-
ers carnals i l’èxtasi.

La música a escena
La programació de Gener a 
Maig de 2018 també inclou 
dos concerts emmarcats dins 
del Cicle Música de primera 
fila. Es tracta de Metrinova 
(11 de març) amb el bateria 
igualadí Ildefons Alonso i de 
la pianista igualadina Neus 
Peris (22 d’abril).

Un treball col·lectiu i parti-
cipatiu
Aquesta nova programació 
ha estat dissenyada, una ve-

gada més, per la Comissió 
de Programació del Teatre 
de l’Aurora, creada ara fa tres 
anys amb la voluntat d’impli-
car els espectadors en la defi-
nició de la programació tea-
tral i en el desenvolupament 
del projecte col·lectiu i parti-
cipatiu de la sala independent 
igualadina. Actualment, la 
comissió està integrada per 
Agustí Coll, Anna Garcia, 
Lluís Segura, Òscar Balcells, 
Josep M. Ribaudí, Francesc 
Esteve, Alison Newman, Ma-
ría José Lizarte, Empar Bové, 
Toni Closa i Carme Solà.
Exposició de pintura dels 
artistes de l’Associació Salut 
Mental Catalunya Anoia
Les parets del vestíbul del 
Teatre de l’Aurora acolliran 
una exposició molt especi-
al. Es tracta de les pintures 
sobre tela dels artistes de 
l’Associació de Salut Mental 
Catalunya Anoia. Aquestes 
obres han estat  elaborades 
durant els classe de hap-
pening, un taller on cada 
dijous al matí fomenten la 
seva creativitat i expressen 
tot allò que necessiten dir. 

El Teatre de l’Aurora programa una dotzena de 
propostes excel·lents que reflecteixen la societat actual

La Programació Gener/
Maig 2018 compta 

amb espectacles d’èxit, 
premiats i amb noms 
del panorama teatral 

del país com Marc 
Rosich, Clara Peya i 
Ariadna Peya, Oriol 
Pla, Òscar Intente i 

Oriol Tarrasón

Aries de reservat. Aüc

Fairfly
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MÚSICA / JAUME PLANAS 

El passat dimecres 3 
de gener se celebrà a 
la Basílica de Santa 

Maria el tradicional concert 
d’orgue de Cap d’Any que 
organitza l’Ajuntament de la 
nostra ciutat i que va a càrrec 
de l’igualadí Joan Paradell i 
Solé, organista titular de la 
Capella Musical Pontifícia 
Sixtina, i responsable de l’or-
gue en les celebracions litúr-
giques presidides pel Papa 
Francesc.
El concert va ser variat amb 
música de diferents èpoques. 
Començà amb el Concert I en 
sol major (de Johann Ernst 
von Saxen-Weimar) (BWV 
592) en una transcripció per 
a orgue de J. S. Bach (1685-
1750) del concert original 
per a violí i orquestra. Seguí 
amb una Pastoral de caire na-
dalenc de D. Scarlatti (1685-
1757). La següent obra fou 
d’E. Gigout (1844-1925), 
músic francès enamorat de 
Barcelona, qui va compon-
dre la Rhapsodie sur des Airs 
Catalans, que conté les can-
çons populars, La pastoreta, 
Lo noy de la mare, Lo mestre 
i La ploma de perdiu. Seguí 
amb l’Scherzo Pifferata del 
compositor A. Poli (1932-
2014) i la Toccata en re me-
nor de G. Bélier (1863-1938), 

composició important dins 
de l’escola organística fran-
cesa.
Joan Paradell, en els seus 
concerts, acostuma a donar 
a conèixer compositors ca-
talans. En aquest cas va tenir 
un record pel músic català J. 
Martí i Cristià (1884-1918) 
de qui se celebra aquest any 
el centenari de la seva mort 
i ho feu amb l’obra Invoca-
ció. Aquest va ser el primer 
acte que se celebra a Catalu-
nya commemorant la mort 
d’aquest jove autor. Cal dir 
que hi varen assistir el presi-
dent, Claudio Cuchillo, i 
diferents membres de l’”As-
sociació d’amics de Martí i 
Cristià”, organització creada 
per difondre i recuperar la 
música d’aquest compositor 
que morí als 34 anys. 
El concert continuà amb 
Hornpipe humoresque de N. 
Rawsthorne, nascut l’any 
1929 i acabà amb la Rhap-
sodie Catalane del francès J. 
Bonnet (1884-1944), compo-
sició que conté les cançons 
Fum, fum, fum, El desembre 
congelat i acaba amb Els Se-
gadors, l’himne nacional de 
Catalunya. Joan Paradell, 
molt sensible i preocupat 
pels esdeveniments que afec-
ten el nostre país, va repetir 
aquest himne, que el nom-
brós públic, que omplia la 

basílica, va cantar dempeus.
En agraïment als llargs i ca-
lorosos aplaudiments tocà 
com a bis la Toccata i fuga 
en re menor (BWV 565). Tot 
seguit baixà a saludar des del 
presbiteri on va ser felicitat 
i obsequiat pels regidors de 
l’Ajuntament d’Igualada Pere 
Camps i Maribel Cuadras. 
Antoni Miranda va presentar 
el concert amb comentaris 
molt adients, Jordi Balsells i 
Josep Aguilera van tenir cura 
de la visió a través de la pan-
talla i Anna Miranda va fer 
de registrant. 
Joan Paradell s’ha fet un lloc 
preeminent entre els organis-
tes actuals més importants. 
Té un envejable virtuosisme 
tant en els teclats manuals 
com en el pedaler, com es va 
poder apreciar a través de la 
pantalla del presbiteri. Es-
tudia minuciosament la so-
noritat escaient a cada com-
posició. Gran coneixedor de 
l’orgue de la nostra ciutat 
aconsegueix una varietat de 
sons com poques vegades 
podem escoltar. Solament 
resta felicitar-lo per la difu-
sió que fa de la nostra ciu-
tat arreu d’Europa tal com 
podrem comprovar en el 
proper Festival Internacio-
nal d’Orgue d’Igualada que 
enguany arribarà a la seva 
XXV edició.

L’organista Joan Paradell va oferir un excel·lent 
concert de Cap d’Any

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

Horari: De dijous a diumenge de 20:00 a 23:00 C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

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

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

RESTAURANTS
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La fada negra 

P er començar aquest 
nou any 2018, he triat 
una novel·la que també 

es força nova; es tracta de La 
fada negra, escrita per en Xavier 
Theros. Val a dir que aquest lli·
bre és el seu debut en el gènere 
de la narrativa, puix que fins ara 
havia cultivat sempre la poesia 
i la crònica urbana. Aquesta es·
trena no va poder tenir millor 
acollida, ja que fou guardonada 
amb el premi Josep Pla de no·
vel·la, 2017. 
Per començar a situar als que 
no n’heu sentit a parlar, us diré 
que La fada negra és una novel·
la que pot qualificar·se  com a 
històrica,  però també és una 
història de crims i misteri. L’ac·
ció se situa a la Barcelona del 
1843, durant els convulsos anys 
de regnat de la nena·reina Isa·
bel II i la regència del general 
Espartero.  El protagonista de la 
novel·la, és el capità Llampades, 
que es veu empès a investigar 
uns crims estranys on nens de 
poca edat apareixen morts en 
circumstàncies poc normals. 
Tots aquests fets es produeixen 
en uns pocs mesos, concreta·
ment, del juny al novembre de 
1843, quan es desenvolupen les 
bullangues, una revolució dels 
pobres conegudes com l’episodi 
de la Jamància, durant els quals 
Barcelona va patir bombardejos 
per part del govern de l’Estat Li·
beral.
L’episodi que retrata Xavier 
Theros és fascinant, i molt poc 
conegut. Però l’autor, malgrat el 
seu coneixement del passat de 
la ciutat de Barcelona, no vol 
fer una novel·la històrica, tot i 
que com he dit al principi pot 
considerar·se com a tal.  En La 
fada negra hi ha molta història 

de Barcelona, però la història 
de la ciutat està al servei de la 
trama, i no a l’inrevés. En rea·
litat, la novel·la de Theros és la 
història d’un capità de marina, 
reconvertit en capità de la poli·
cia a causa de la revolució, que 
tracta de perseguir a un assassí 
de nens. Té molt, doncs, de no·
vel·la negra, encara que va molt 
més allà de la simple recerca de 
l’assassí. Un dels aspectes més 
genials de l’obra és la recons·
trucció de l’ambient imperant 
en la Barcelona de 1843: una 
ciutat agitada, molt més mobi·
litzada pels odis viscerals i pels 
rumors de fiabilitat més que 
dubtosa que per grans ideo·
logies. Xavier Theros aconse·
gueix acostar·se, de forma molt 
suggeridora al que podria ser 
la cultura popular catalana de 
mitjan el segle XIX. Un univers 
ideològica i socialment molt di·
ferent del de l’actual. 
A mesura que  s’avança la lec·
tura queda palès que Xavier 
Theros és tot un erudit quan es 
parla  de la ciutat de Barcelo·
na. Se centra més en la cultura 
popular que en a la vida de les 
elits. També queda demostrada 

la seva gran fascinació per les 
mobilitzacions populars. No és 
doncs estrany que se sentís atret 
pel  moviment de “La Jamàn·
cia”. Aquesta agitació popular va 
protagonitzar un aixecament, 
que va desafiar l’exèrcit, la bur·
gesia i l’Església... Una insurrec·
ció que semblava condemnada 
al fracàs, però que va resistir els 
contraatacs de l’exèrcit espanyol 
durant mesos gràcies a la cre·
ació d’unitats militars impro·
visades a partir de voluntaris 
procedents, sovint, dels sectors 
més desfavorits de la població. 
Curta de municions, sense ali·
ments, amb problemes per re·
bre reforços, la ciutat de Barce·
lona malgrat tot, va aguantar. I 
el general Joan Prim, al que més 
tard s’erigiria un monument al 
Parc de la Ciutadella, va orde·
nar el bombardeig de la ciutat. 
De fet, durant la Jamància no 
van faltar les consignes contra 
aquest militar, que en aquelles 
dates esdevingué un home més 
aviat impopular.  A causa de la 
duresa de l’ofensiva governa·
mental, la població de la ciutat 
es va anar reduint: va passar de 
200.000 a 50.000 habitants. Tots 
els rics van anar·se’n cap a Sar·
rià i cap a Gràcia, des d’on es va 
organitzar el setge a la ciutat.
Per concloure el comentari 
d’aquesta setmana us diré que 
La fada negra és un relat que 
barreja realitat i ficció, alhora 
que construeix una història am·
bientada a la primera meitat del 
XIX, en una Barcelona farcida 
de fumadors d’opi, prostíbuls, 
tavernes, assassins de nens i 
vampirs. Jo vaig gaudir molt 
amb la seva lectura, per la qual 
cosa la considero una obra to·
talment recomanable. 

EXPOSICIONS / LA VEU 

La Sala Municipal d’Ex·
posicions d’Igualada, 
situada al carrer Gar·

cia Fossas número 2, acollirà 
entre el 17 de gener i l’11 de 
febrer l’exposició Realismo 
espiritualizado, amb obres 
de Rafael Moreno. Aquest 
pintor, nascut a Còrdova el 
1945, acumula prop de mig 
segle de trajectòria artística. 
De vocació molt primeren·
ca, es va formar en dibuix 
clàssic, va estudiar a les esco·
les de Belles Arts de Sevilla i 
Madrid i es va llicenciar per 
la Universidad Compluten·
se. Especialitzat en el retrat 
del natural, pinta a la dècada 
dels setanta nombrosos per·

sonatges representatius de la 
cultura i la societat, com ara 
Cela, Aleixandre, Espriu, Bu·
ero Vallejo, Luca de Tena, De·
xeus, Rodríguez de la Fuente 
o Mingote, entre molts altres. 
A partir dels anys vuitanta, 
Moreno es va especialitzar en 
el bodegó, una temàtica en 
què va assolir les darreres co·
tes de la sensibilitat, iniciant 
també una col·laboració amb 
el diari ABC en què dibuixa·
va personatges famosos. El 
2003 va fer una pausa en la 
seva carrera, reprenent·la 
cinc anys més tard. Aquest 
2018, la seva obra arriba a 
Igualada. La inauguració 
de Realismo espiritualiza·
do tindrà lloc el dimecres, 
17 de gener, a les 19:30h.

Les pintures de Rafael 
Moreno, a La Sala 
Municipal d’Exposicions

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

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

www.restaurantexquisit.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
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El Pepito del Goya

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Era en Josep Alpuente Soria-
no, l’home que regentà el bar 
“Goya”, de la rambla de Sant 

Isidre, que fou local social del CF 
Igualada.
Era lloc de reunió dels esportistes 
igualadins, on feien les seves ter-
túlies, xerrades, discussions sobre 
temes de  l’esport i especialment, 
del futbol.
Els diumenges, a la tarda, l’ambient 
era extraordinari. Gent de tota con-
dició acudia allí, que era el punt de 
trobada dels seguidors de l’Igualada, 
del Barça, de l’Espanyol i del Ma-
drid. Tots volien saber que havia fet 

el seu equip favorit. Allí, al darrere de 
la barra, estava el Pepito que escoltava, 
per  ràdio, els resultats dels partits i els 
anotava en una pissarra, que penjava 
en un arbre de la rambla. Llavors era la 
manera més pràctica de  comprovar si 
havia encertat el pronòstic, donat que 
allí - pràcticament - començaren a fer-
se “quinieles”. La pissarra del “Goya”· 
de la qual en tenia cura el Pepito, va 
mantenir l’afició futbolística d’aquells 
temps. Una tasca que mai no li fou prou 
agraïda
Alpuente fou jugador de l’Igualada i 
formà part de la Junta  en la temporada 
1960-61, que quedà Campió regional. 
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Un curs més Jordi Ca-
mins va venir a l’AU-
GA. Tarda esperada 

com l’esperen, també, a moltes 
altres Aules de Catalunya on la 
seva presència és molt valorada.
Aquesta vegada es va esplaiar 
i ens va obsequiar amb la visió 
d’algunes muntanyes de la ter-
ra que, al seu parer i al d’altres 
muntanyencs, son les més bo-
niques del món.
Bellíssimes fotos de bellíssimes 
muntanyes amb els seus co-
mentaris i la pròpia experièn-
cia  sobre moltes d’elles. I, amb 
la imatge d’alguns dels grans 
pics, el record ,encara, dels 
anoiencs que hi van deixar la 
vida. I al peu les geleres, cada 
cop mes curtes i més primes.
El proper dil luns a l’AU-
GA, Anna Casabona par-
larà del Càixer.

Les muntanyes de Jordi Camins 
a l’AUGA

SARDANES / LA VEU 

La grossa de Nadal passa a 
fregar per Igualada. Per una 
xifra aquest any l’Agrupa-
ció Sardanista d’Igualada, bé 
l’any 2017, no dona la campa-
nada amb treure la grossa de 
Nadal, sí; si en lloc de cantar 

71198, canten 71148 l’eufòria 
s’hauria desfermat en molts 
domicilis d’Igualada i de la 
comarca, i per descomptat a 
la seu de l’Agrupació; però bé, 
no va ser així i ens tenim de 
conformar amb un xic menys 
de diners, exactament 24 € 
per papereta jugada, que hi 

farem.
Per cobrar, doncs, aques-
ta quantitat hi ha de terme 
3 mesos, i es pot cobrar els 
dimarts de les 17:30 h. a les 
18:30 h. al Espai Cívic Cen-
tre, C. Trinitat, Nº 12,  durant 
el temps que dura el curset de 
sardanes.

Aires sardanistes

MÚSICA / LA VEU 

El proper diumenge 14 
de gener, el Trio Néi-
xer oferirà a dos quarts 

de set de la tarda, al Teatre de 
l’Ateneu, un concert comme-
moratiu dels 60è aniversari 
de la seva fundació, sota el tí-
tol “NÉIXER 60 ANYS DES-
PRÉS”
La recaptació serà destinada 
a la Fundació Vicente Ferrer 
per el seu projecte de cons-
trucció de una colònia de vi-
vendes al districte de Kurno-
ol al sud de la India.
El concert consistirà en la ac-
tuació del Trio Néixer, inter-
pretant un recull de músiques 
de tot el mon, i estarà acom-
panyat per dos magnífics 
músics com son la pianista 

igualadina Mónica Carvajal, 
i per el mestre uruguaià En-
rique Telleria, que oferirà un 
ampli repertori de música 
de bandoneó, del qual es un 
prestigiós intèrpret, recone-
gut mundialment. 
Les entrades donatiu es po-
den recollir de manera anti-
cipada a El Punt (Plaça de la 
Creu), i el mateix dia de l’acte, 
una hora abans del concert a 
la taquilla de l’Ateneu.
No us el perdeu. Serà un con-
cert per pasar-ho molt be.            

Concert del Trio Néixer 
en favor de la Fundació 
Vicente Ferrer

Diumenge, al Teatre 
Municipal l’Ateneu, el 
Trio Néixer oferirà un 
concert amb motiu del 

seu 60è aniversari



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Un reconeixement a l’univers del dibuix i la il·lustració, amb la 
mirada al gran Josep M. Blanco i Ibarz: l’únic artista de tot una 
inabastable generació recentment premiat per la seva obra

A mb els seus 90 anys acabats de complir, 
aquest desembre, el barceloní Josep M. 
Blanco i Ibarz, en tant que dibuixant i il·lus-

trador -guardonat amb el darrer Gran Premi del Saló 
del Còmic- se summa a ser l’últim supervivent de la 
dilatada generació d’artistes de la revista “TBO”, que 
al març d’aquest 2018 passarà pàgina a la commemo-
ració del seu centenari. Això és, al costat del nom-
brós col·lectiu d’autors que van treballar en aquesta 
històrica publicació, una vertadera generació: els 
Coll, Benejam, Sabatés, Tínez, Urda, Muntañola o 
Mestres; ell va començar la seva carrera com a “his-
torietista” a finals de 1950, quan va presentar una sè-
rie de pàgines i de guions a la redacció d’Ediciones B. 
D’aleshores ençà, al decurs de tres llargues dècades, 
es va convertir en un dels noms més representatius 
del “TBO”, especialment des  què va rellevar a un 
altre dels grans, Benejam, a causa d’una inoportuna 
afecció visual. La seva primera pàgina de “La família 
Ulises” va aparèixer el 1969, i val dir que, en consi-
deració al seu creador, Benejam, ell mai no va signar 
els centenars i centenars de pàgines d’una nissaga 

familiar que ja s’havia convertit en un 
retrat amable i divertit, però real, de la 
societat espanyola de la postguerra. 
I, a propòsit del calendari de celebra-
cions d’aquests 100 anys del “TBO”, 
en un dels últims actes s’ha fet espe-
cial esment a la publicació d’un volum 
de dibuixos i il·lustracions del qual la 
seva mà n’és autora; un exercí que va 
iniciar tan bon punt el “TBO” va dei-
xar d’existir. Aquest llibre és, doncs, un 
homenatge a Barcelona, a aquella Bar-
celona que tant havia servit d’escenari 
per a les seves històries d’Edicions B, 
amb les seves localitzacions més repre-
sentatives. Aquí, la majoria de les là-
mines il·lustrades es corresponen amb 
l’època històrica que retratava el còmic 
malgrat que n’hi hagi moltes de nova i 
més recent edició, si es considera que 
es tracta d’un fantàstic treball de més 
de deu anys, en què ha sabut estilitzar 
cada cop més les imatges alhora que 
s’ha servit d’unes perspectives molt 
planeres però significativament des-
criptives. Totes les pagines d’aquesta 
gran Barcelona, amb uns paisatges 
urbans laboriosament representats, 
retraten seqüencies d’escenaris molt 
concorreguts i cada cop més massifi-
cats, com és el cas de: el Mercat de la Boqueria, la 
Plaça Reial, el port de Barcelona el Parc Güell, Mont-
juic o el Tibidabo; uns indrets, emperò, que delaten o 
insinuen relats plens de contingut. I és, al capdavall, 

aquesta circumstància la que descobreix a Blanco 
com a un artista que ha sabut eixamplar abastament 
els horitzons del còmic, a pesar d’haver seguit sem-
pre una evolució artística sense sobresalts. 
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PINTURA / LA VEU 

El passat diumenge dia 7 
de gener es va inaugurar 
a Sant Martí de Tous una 

nova escola de dibuix i pintura, 
La Saleta, ubicada al Casal del 
Tous, amb el principal objectiu 
de fomentar les arts plàstiques 
al poble. 
Tous és molt actiu en l’àmbit ar-
tístic, amb la seva escola de mú-
sica, escola de teatre, de dansa, 
de circ, etc. i aprofitant la ten-
dència s’ha vist necessari apro-
fundir en aquest camp. Núria 
Riba n’ha estat l’emprenedora, 
que amb l’ajuda de l’Ajuntament 
i la col·laboració dels socis del 
Casal de Tous ha aconseguit 
transformar una sala en un lloc 
adaptat a les condicions neces-
sàries per a impartir classes de 
dibuix i de pintura. 
Núria Riba és artista local, gua-
nyadora de molts premis de 
pintura ràpida entre d’altres i 
professora d’art també a Igua-

lada i a Manresa. Segons Riba 
“La Saleta no només és una es-
cola d’art, és un espai del poble 
obert a qualsevol tipus d’activi-
tat i esdeveniment artístic que 
es proposi”. 
La Saleta ja ha començat amb 
les seves classes els dilluns a 
les tardes; hi ha un grup infan-
til de 16:45 a 17:45h i un grup 
de joves de 18 a 19:30h. Tam-
bé és molt probable que s’im-
parteixin classes els dimecres, 

amb un grup d’adults de 16 a 
17:30h i un d’infantil de 17:45 
a 18:45h. Riba està oberta a 
formar nous grups, i així poder 
anar consolidant l’escola.
Les classes estan destinades a 
alumnes de qualsevol nivell i 
edat que vulguin millorar la 
tècnica o iniciar-se en el dibuix 
i la pintura. L’objectiu principal 
del taller és estimular la creati-
vitat de l’alumne fent-li correc-
cions personalitzades. 

La Saleta, nou espai artístic a Tous

XERRADES / LA VEU 

Un dels espais consoli-
dats en la dinàmica de 
l’Ateneu Igualadí és el 

Parlem i fem de la terapeuta 
i mestra de Reiki Imma Vila. 
Xerrades i tallers per assolir 
un benestar personal a través 
de les teràpies naturals.
Coneixement i praxi per 
aprendre tècniques com la 
meditació, el Reiki, el Feng 
Shui, teràpies energètiques 
com la Metamòrfica o sen-
zillament saber com respi-
rar.  Eines que ens ajuden 
a gaudir més de la vida, a 
gestionar emocions, a pren-
dre consciència del poder 
que tenim de canviar la nos-
tra vida, a ser responsables 
de guarir el nostre cos i la 
nostra ànima. En definiti-
va, obrir canals per respirar 

vida i ser més feliços.
Els primers dijous de mes a 
2/4 de 8 del vespre a la sala 
LAB de l’Ateneu Igualadí i 
l’entrada és liure.
El Parlem i fem de la nova 
temporada començarà el 
pròxim 11 de gener i la pro-
posta pel primer trimestre és 
el massatge com a teràpia.
En la primera de les sessions 
es treballarà el massatge fa-
cial que millora la circulació 
sanguínia, redueix tensions 
i mobilitza teixits. El mes de 
febrer ens descobrirà el ‘Yuki’, 
com parar esment al movi-
ment espontani amb les mans 
que fa que l’energia de les 
zones estancades reaccioni i 
el mes de març l’esquena i la 
columna vertebral seran les 
zones a treballar a través de la 
manipulació terapèutica.
Vine i dóna’t permís per gaudir. 

L’espai Parlem i fem proposa 
el massatge com a teràpia



TEATRE
Vilanova del Camí

Els Grup Teatral de Capellades presenta 
l’obra “El petit príncep”. 
Diumenge a les 7 de la tarda al Centre Po-
livalent de Can Papasseit

DILLUNS 15 

CONFERÈNCIA-DOCUMENTAL
Igualada 

Del vi i el que és sagrat avui. El Celler de 
Capçanes i el caixer
L’Anna Casabona, sommelier del Celler de 
Capçanes, ens explicarà el perquè la coo-
perativa d’un petit poble del Priorat va ser 
el primer celler en tota la península a ela-
borar vi apte per al consum de les comuni-
tats jueve. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

TALLER
Piera

“La butxaca màgica”. En Doraemon és el 
protagonista d’aquest taller manual. Amb 
diferents materials crearem un petit pen-
jador amb forma del famós personatge de 
còmic. 
Dilluns a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca.

DIMARTS 16 

TALLER
Igualada 

“Espurnes”. Quan es mouen els electrons 
generen electricitat i aquesta és utilitzada 
pels aparells. Jugarem amb un generador 
d’electricitat estàtica per entendre millor 
el concepte d’energia elèctrica i els seus 
camps.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

ÒPERA
Igualada 

“Rigoletto’ Retransmissió en directe des 
del Royal Opera House
L’aclamada producció de David McVicar 
de la potent i tràgica òpera de Verdi està 
dirigida musicalment per Alexander Joel.

Dimarts a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

ÒPERA
Els Hostalets de Pierola 

“Rigoletto’ Retransmissió en directe des 
del Royal Opera House
L’aclamada producció de David McVicar 
de la potent i tràgica òpera de Verdi està 
dirigida musicalment per Alexander Joel.
Dimarts a 1/4 de 9 del vespre a l’Auditori 
Cal Figueres.

DIMECRES 17 

TRES TOMBS
Igualada 

Solemne ofici en honor de Sant Antoni 
abat.
Dimecres a les 11 del matí a la basílica de 
Santa Maria.

DIJOUS 18 

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit to-
tes un mateix llibre per comentar-lo. En 
aquesta ocasió “El silencio de los claus-
tros” d’Alicia Jimenez Bartllett.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

“Iter luminis: un camí orientat”, de Lídia 
Pujol
Aquesta cantautora catalana presenta un 
llibre i disc doble que vol deixar constàn-
cia de tot el camí musical, artístic i experi-
encial fet per en els darrers set anys..
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

TALLER
Piera 

Còmic autobiogràfic. Dirigit a joves afi-
cionats al còmic el taller pretén ensenyar 
aquest tipus de còmic com una eina ex-
pressiva i necessària per poder escriure les 
nostres vivències i experiències.
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda a al Biblioteca.

DIVENDRES 12  

TRES TOMBS
Igualada 

Presentació de les festes gremials i procla-
mació de banderers, pubilla i dames d’ho-
nor
Acte acadèmic a càrrec de la diputada Sra. 
Maria Senserrich.  
Divendres  a les 8 del vespre al Saló de ses-
sions de l’Ajuntament.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Vilanova del Camí 

Presentació del llibre “Amb sense tu” de 
Pep Elias. La presentació anirà a càrrec 
de Mireia Rubio i es comptarà amb al 
presència de l’autor.  
Divendres  a les 7 de la tarda al vestí-
bul de Can Papasseit.

DISSABTE 13 

MÚSICA
Igualada 

Concert de Reis de la coral infantil Els 
Verdums
Enguany, el repertori serà un viatge pel 
temps per recordar algunes de les can-
çons més conegudes de les terres cata-
lanes..  
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

VISITA GUIADA
Sant Martí de Tous 

Recorregut pel Tous medieval. visita al 
poblet, al castell i a l’església parroquial de 
Sant Martí.  
Dissabte a les 11 del matí des del local de 
l’AECOM (c. Major, 1).

MÚSICA
Vilanova del Camí 

Concert a càrrec de la Jove Orquestra Sim-
fònica de l’Anoia.  
Dissabte a les 9 del vespre al centre poli-
valent de Can Papasseit.

DIUMENGE 14  

MÚSICA
Igualada

Néixer 60 anys després. Concert comme-
moratiu dels 60 anys de la fundació del 
conjunt d’harmòniques Néixer. Amb la 
especial col·laboració de la pianista igua-
ladina Mónica Carvajal i del compositor 
i virtuós del bandoneó, mestre Enrique 
Telleria. Concert a benefici de la Fundació 
Vicenç Ferrer.  
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

PASTORETS
Igualada

Darrera representació dels Pastorets de 
l’Esbart Igualadí d’enguany. Una història 
d’una nit de Nadal protagonitzada per dos 
rabadans, en Lluquet i el Rovelló   
Diumenge a 3/4 de 12 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

VISITA GUIADA
Montbui

Visita guiada al Castell de la Tossa. Recor-
regut pel cim de la Tossa, el castell i l’es-
glésia. 
Diumenge a les 12 del migdia a la Tossa 
de Montbui

MÚSICA
Piera

Concert de Nadal de la Coral Xicoira. Els 
grups de mitjans i petits de la coral s’agru-
pen per presentar La cantata de la neu, una 
bonica cantata teatralitzada que explicarà 
al públic d’on surten els flocs de neu.. 
Diumenge a 2/4 de 12 del matí a l’església 
de Santa Maria.

PASTORETS
Calaf

Els Pastorets de Calaf són una de les repre-
sentacions més antigues dels Pastorets de 
Josep Mª Folch, amb 92 anys de recorre-
gut. Dirigit per Josep Garriga. 
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.
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ELEMENTS. FANG I FUSTA
Marga Cuerva Riba
Figures de fang que expliquen his-
tòries, relats de relacions, moments 
compartits, trobades...
Del 16 de gener al 2 de març al Punt 
de lectors de la Biblioteca

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

LA VOLTA AL MON EL 

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

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 presentat 
l’alumnat que ja han completat el ci-
cle formatiu de grau superior de grà-
fica publicitària i de grau mitjà d’as-
sistència al producte gràfic 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 recor-
regut durant els 50 anys de l’escola

Del 16 de gener al 10 de febrer al 
vestíbul de la Biblioteca Central.

REALISMO 
ESPIRITUALIZADO
Pintures de Rafael Moreno.
No hi ha una sola pinzellada que 
no sigui harmònica i justa, i tot té 
una finor extraordinària i un pro-
fund assossec espiritual

Del 17 de gener a l’11 de febrer a 
la Sala Municipal d’Exposicions.

EXPOSICIONS





PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Reptes com els que s’estableixen entre tu i jo amb aquesta definició pel 
mig / 2. Retoca retoca i tindràs un ramader. Esgarrapar com un ós / 3. Poca gràcia. Restes 
mortals del cigarret al nas. Enganxades en ple / 4. Polinesi de tota la vida. Precipitacions de neu 
condensada / 5. Per l’Annie és més de mitja vida. Condicionats a la presència de pesos / 6. Més 
que un polígon sembla una blasfèmia. Ser desordenat / 7. Noble sovint amb aspiracions de sant. 
Cigonya blanca que pot causar anastomosi / 8. No entrarà bé, com que no té articulacions visi-
bles... Tuberculosi en format breu / 9. Au, pren, una tasseta. Totes les altres fruites se n’enfoten. 
La tercera en discòrdia / 10. Adoptaren l’hàbit. Gossos amb cua de farbalans / 11. També és la 
tercera en distància. Lligall fet amb vencilló, que és una cordeta. Atom a la consciència de tot 
xava / 12. Regalimosa de front. Pioner en el joc d’escacs / 13. Dent que per als anglesos ho és 
tot. Tot i ser patatera té moral de victòria.

VERTICALS: 1. Inqüestionable veritat del cinema escandinau. Picabaralla amb uns africans / 
2. Abracen l’Enric. Per veure’s esperen que no passi el metro. Part interior del bulb / 3. Resultat 
visible de l’ús de Mistol. Ansiós per marejar el való / 4. De pujada és un trajecte, de baixada 
una parada. Esborronat que li hagin pispat l’òrgan vital / 5. Nafra de conseqüències lluminoses. 
Ordit capil·lar de princesa / 6. Indicis d’iridescència. Té prou pedigrí per ser avantpassat d’en 
Xavi del Barça. Marxa d’Alaior / 7. I entra a Alzira. També són escandinaves, però de cinema 
en toquen poc. Piu deforme / 8. Dutxa lluny del quarto de bany. Especiem el plat tot invocant 
Mahoma / 9. Camps d’eres per liquidar generals. Es passen el dia fent la vertical al bosc / 10. 
Absent de la convocatòria. És a l’aorta com al logo la lògica. Símbol dels il·luminats / 11. Plans 
inclinats sorgits tal com un amuntegament de tramussos. Ocell que a casa s’hi troba molt bé / 
12. Éssers que grimpen. Com a estació ja dóna servei, ja, però benzina no.

 

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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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
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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



Una de terror A Igualada •  Insidious: la última llave

RAMON ROBERT / 

C om els afeccionats al gènere 
ja deuen de saber, Insidious 
és una pel·lícula nord-ameri-

cana de terror, estrenada a l’hivern 
de 2011. En el seu primer trimestre 
d’exhibició als cinemes d’arreu, va re-

captar més de 100 milions de dòlars. 
Una proesa, tenint en compte que el 
seu pressupost de producció havia 
estat de nomes 1 milió i mig. Conse-
qüentment, els productors van anar 
per feina, creant una nissaga que ha 
anat guanyat seguidors, alhora que 
incrementava beneficis. Ara ens ar-

riba el quart lliurament d’aquesta po-
pular i terrorífica nissaga: Insidious: 
La última llave. 
Amb un pressupost proper als deu 
milions de dòlars, la pel·lícula re-
cupera el personatge de la parapsi-
còloga Elise Rainier (de nou carac-
teritzada per Lin Shaye, una de les 

reines del modern cinema de terror), 
la qual afronta el seu nou cas sobre-
natural, igualment terrorífic. El cas 
succeeix a l’interior de la seva prò-
pia casa. Com ja es preveu, la pel-
lícula presenta ensurts i alguns girs 
fantàstics, però no aporta cap nove-
tat rellevant.

ESTADES D’ANGLÈS A L’EsTRANGER ESTIU 2018
contactar per telèfon 93 804 45 54 o mail info@centreangles.com 
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Torna Woody Allen
Tous i Montbui •  Wonder Wheel

RAMON ROBERT / 

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

i no afluixa. Ara l’ha fitxat la compa-
nyia Amazon, per qui ha dirigit una 
sèrie 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. 

Ancorats
Cicle Gaudí •  Tierra firme

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous18 de gener, a les vuit del 
vespre, a l’Ateneu Cinema i din-
tre del Cicle Gaudí, el Cine-club 

presenta la producció catalana del 2017 
Tierra firme, dirigida per Carlos Mar-
ques-Marcet.
El director de 10.000 Km convoca els 
mateixos actors, Natalia Tena i David 
Verdaguer, i l’Oona Chaplin (també apa-
reix la Geraldine), per explicar la histò-
ria d’un triangle molt peculiar: l’Eva viu 

amb la seva parella, la Kat, en un vaixell 
ancorat en un canal de Londres. L’Eva 
vol ser mare però la Kat pensa que això 
alterarà la seva existència lliure i despre-
ocupada. Però quan arriba en Roger, la 
primera el veu com un donant idoni i la 
Kat no tindrà altre remei que tocar de 
peus a terra i acceptar la nova situació.
Carlos Marques-Marcet torna a demos-
trar els seus dots d’observació i ens  ser-
veix una comèdia real com la vida ma-
teixa, un conte moral que podria haver 
signat el mateix Rohmer.



A Igualada •  Insidious: la última llave

QUE BAJE DIOS Y LO VEA 
Espanya. Comèdia. De Curro Velázquez. Amb Karra Ele-
jalde, Alain Hernández, El Langui, Macarena García.  
Es la història de la congregació d’un monestir en falli-
da. Per salvar-se, cal guanyar la ‘Champions Clerum “, 
un torneig de futbol europeu només per a religiosos. El 
problema és que per guanyar els partits, aquest inesperat 
equip necessitarà alguna cosa més que la benedicció de 
l’Arquebisbe de la diòcesi.

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

INSIDIOUS: LA ULTIMA LLAVE
Estats Units. Terror. D’ Adam Robitel. Amb Lin Shaye, An-
gus Sampson, Leigh Whannell. 
La parapsicóloga Elise Rainier afronta el seu cas sobrenatu-
ral més terrorífic: a la seva propia casa. Quart lliurament de 
la nissaga ‘Insidious’.. 

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

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 somni-
adora Ginny, dona de caràcter volàtil, que volia ser ac-
triu, però treballa com a cambrera. Tot es complica quan 
apareix Carolina, la filla del marit de la Ginny, que està 
fugint d’uns mafiosos.  

TIERRA FIRME
Regne Unit - Espanya. Dramatica. De Carlos Mar-
ques-Marcet. Amb Oona Chaplin, Natalia Tena, David 
Verdaguer, Trevor White, Geraldine Chaplin 
Als seus 38 anys, Eva tem que el seu rellotge biològic estigui 
a punt de parar-se per a sempre, però la seva nòvia Kat no 
vol que un nadó alteri l’existència lliure i despreocupada que 
viuen ambdues en un vaixell en els canals de Londres. Tot 
canvia quan Roger arriba de visita des de Barcelona.

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.

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) 

EL GRAN SHOWMAN 
Dv: 18.30
Ds: 17:30/20:00
Dg: 18:00
Dll: 19:30
Dc: 17:30
Dj: 18:00 (VOSE)

INSIDIOUS: LA ULTIMA LLAVE
Dv: 21:00
Ds: 22:15
Dg: 20.30
Dll: 17:15
Dc: 20:00

Cicle Gaudí
TIERRA FIRME
Dj: 20:00

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

2/ FERDINAND (TP) 
Dv Ds Dll a Dj: 17:20
Dg: 12:20/14:45/17:20
2/ MOLLY’S GAME) 
Dv a Dj:19:35/22:20

3/ THI MAI. RUMBO A VIETNAM  
Dv Ds: 16:55/18:55/20:55/22:50
Dg: 12:45/14:55/16:55/18:55
/20:55/22:50  
Dll a Dj: 16:55/18:55/20:55/22:50

4/ EL INSTANTE MAS OSCURO
Dv Ds: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:15/17:00/19:30/22:00
Dll Dc i Dj: 17:00/19:30/22:00
Dm: 17:00/22:00
4/ EL INSTANTE MAS OSCURO 
(VOSE)
Dm: 19:30

5/ PERFECTOS DESCONOCIDOS
Dv Dll a Dj: 17:50/20:00/22:05
Ds: 15:45/17:50/20:00/22:05
Dg: 13:00/15:45/ 
17:50/20:00/22:05

6/ EL GRAN SHOWMAN
Dv Dll a Dj: 17:55/20:05/22:10
Ds: 15:55/17:55/20:05/22:10
Dg: 13:30/15:55/17:55/20:05/22:10

7/ STAR WARS: LOS ULTIMOS 
JEDI 
Dv Ds Dll a Dj: 18:10/21:10
Dg: 12:05/15:05/18:10/21:10

8/ COCO
Dv Ds Dll a Dj: 17:05
Dg: 12:45/15:00/17:05
8/ INSIDIOUS: LA ULTIMA LLAVE
Dv a Dj: 19:25/21:45

SALA AUDITORI

JUMANJI
Ds i Dg:16:15
QUE BAJE DIOS Y LO VEA
Dv:18.30/20:30
Ds i Dg:18.40/20:40

SALA PETITA

SOLA EN CASA
Dv: 18:30
Ds: 16:30/18:30
Dg: 16:30
WONDER WHEEL
Dv i Ds: 20:30
Dg: 18:30/20:30

LA CASA DE LA ESPERANZA  
Dg: 18:00
WONDER WHEEL  
Dg: 19:50

ESTADES D’ANGLÈS A L’EsTRANGER ESTIU 2018
contactar per telèfon 93 804 45 54 o mail info@centreangles.com 
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MES INFO. A:

El castell de Claramunt s’aixeca sobre un turó, i 
domina el punt on el congost del riu Anoia s’obre 
a la conca d’Òdena. Fundat a la segona meitat 
del segle X, formava part del comtat de Barce-
lona, i estava integrat dins de la xarxa de cas-
tells que marcaven la frontera entre els comtats 
catalans i Al-Andalus, amb la funció de protegir 
i organitzar el territori.

Malgrat que ha estat destruïda i reconstruïda 
diverses vegades, la fortalesa conserva l ’estruc-
tura original: un recinte elevat −o sobirà− que 
acull la part residencial, amb una torre a ca-
dascun dels quatre angles (entre elles la de 
l ’homenatge) i la sala gòtica; i un recinte baix 
−o jussà− on s’aplegaven els serveis necessaris 
per al funcionament del castell (com la cisterna), 
que avui presenta l ’aspecte d’un pati molt gran 
envoltat de muralles amb set bestorres. Dins del 
recinte jussà, just a l ’entrada, hi destaca l ’esglé-
sia romànica de Santa Maria (del segle XI), a la 
qual posteriorment s’afegí la capella de Santa 
Margarida.
El castell va ser encomanat al llinatge dels 
Claramunt, que en van ostentar el domini fins al 
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segle XIII. Posteriorment, va ser absorbit per la 
casa dels Cardona, que el van convertir en el 
centre administratiu de les possessions que te-
nien a la conca d’Òdena. Claramunt, al costat 
d’altres castells propers, va roman dre sota la 
jurisdicció dels Cardona −emparentats amb els 
Medinaceli− fins a l ’extinció dels senyorius.
Al llarg dels segles el castell ha estat el tes-
timoni de múltiples guerres. L’any 1463, durant 
la guerra entre Joan II i la  gran Diputació del 

General, va quedar malmès per primera vega-
da. Després de la gran guerra, Joan Ramon 
Folc III de Cardona va ordenar-ne la recons-
trucció, que es va perllongar fins al segle XVI. 
L’any 1714, arran de la Guerra de Successió, 
el gran  castell va ser enderrocat de manera 
parcial i va quedar deshabitat per a   sempre 
més. No obstant això, el castell de Claramunt 
ha conservat sempre l ’estructura i un aspecte 
de fortalesa impressionant
.

Visita guiada de dimecres a diumenge. Dilluns i dimarts tancat

Horari d’estiu (01/05 – 30/09): de 10.00 a 13.30 h i de 16.00 a 18.30 h

Horari d’hivern (01/10 – 30/04): de 9.30 a 13.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Telèfon de contacte: 93 808 60 75 / 670 22 55 16

www.lapobladeclaramunt.cat / www.mhcat.cat



Gener
12: Arcadi; Nazari; Tatiana; Martí de Lleó; Victorià, .

13: Hilari; Gumersind; Verònica de Benasco. 
14: Joan de Ribera; Fèlix de Nola; Malaquies; Macrina.

15: Pau; Maur; Plàcid; Habacuc; Miquees; Efisi  
16: Marcel I, papa; Fulgenci d’Ècija; Priscil·la; Berard.
17: Antoni el Gran; Leonil·la; Rosalina de Vilanova, 

18: Volusià; Prisca; Margarida d’Hongria

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

TOMÀS PAGÈS FONTGIVELL
(7/08/1917 - 10/01/2018)

CARMELITA BERTRAN MUNNÉ
(1/09/1923 – 11/01/2018)

A.C.S
Els vostre estimats: fills: Tomàs i Asun, Jordi i Sara, Xavier i Victòria, 

Carme i Ramon i M. Teresa; nets i besneta, les senyores Yaselica i Ana 
i la resta de família ho fan saber a llurs amics i coneguts.

La vetlla tindrà lloc al Tanatori d’Igualada avui divendres 12 de gener i l’acte de comiat es 
farà dissabte 13 de gener a l’Església de Santa Maria de Capellades a les 11 del matí.

En record de

Capellades, gener 2018.

Una profunda tristesa em 
porta a acomiadar aquest 
2017 amb la xocant pèrdua 
d’aquest bon amic i millor 
persona. I, al marge d’un dol 
molt personal, no puc menys 
que comunicar el meu més 
sincer elogi envers la persona 
del Toni: un entregat amant 
de la seva llar i dels seus que, 
a més de fervent melòman, 
era entusiasta -com pocs- de 
les motos i dels cotxes; de fet, 
la seva professió al costat de 
l’electrònica i mecànica in-
dustrial.
Quina llàstima que les per-
sones mai no acabem de 
conèixer-nos prou: ens fal-
ten hores, ens falten dies, 
ens falta temps! Però sí que, 
orgullosa, per tot el viscut i 
compartit amb tu i els teus, 
em reitero en què “eres gran 
i autèntic, en tots els sentits”. 
No és un adéu, Toni, perquè 
des de la meva admiració et 
seguiré tenint present.
Tan sols afegir que -al meu 
entendre- amb aquest tras-
pàs Capellades ha perdut a 
un bon veí, que estimava a la 
seva població i el seu entorn; 
i,  per extensió, a tot Catalu-
nya.
Abraçades de les grans, no 

sense reiterar el meu pesar 
per a la Montse López i 
l’Àlex Almirall. 

Carmel·la Planell

En l’inesperat decés 
d’un bon amic: l’Antoni 
Almirall i Martí

Sempre romandran en un es-
timable record aquelles hores 

passades a la darrera edició del 
Rec, amb la Montse i el teu fill, 

l’Àlex.

Des de l’Associació de Defen-
sa Forestal “la Tossa” a Santa 
Margarida de Montbui volem 
fer un recordatori a la seva 
trajectòria a l’entitat. El Joan 
formava part de la junta di-
rectiva de l’ADF des d’aproxi-
madament els últims 10 anys, 
va desenvolupar diversos càr-
recs en el sí de l’entitat, inclòs 

el càrrec de president.
Els socis i voluntaris de l’ADF 
volem agrair la feina desinte-
ressada que el Joan va realit-
zar a l’entitat. En destaquem 
la bona voluntat, la constàn-
cia, el treball i la implicació 
personal que va posar per que 
l’ADF funcionés. 
La seva pèrdua deixa coixa i 

afligida l’entitat i els seus so-
cis, però recordem amb ale-
gria la seva contribució i la 
seva persona.
Volem donar l’escalf a la famí-
lia i amics per superar aquests 
moments difícils. 

Associació de Defensa 
Forestal “La Tossa”

Ens ha deixat el Joan Rojas Mas

El dilluns dia 15 de gener és 
Sant Maure, patró de Sant 
Margarida de Montbui, festi-
vitat que es ve celebrant des de 
l’any 1600. 
Ara fa 50 anys va néixer la 
nova parròquia  situada al nu-

cli urbà que porta el nom de  
Sant Maure, per la qual cosa, 
el dia 14 de gener a les 11 h 
s’oficiarà una missa solemne, 
a la qual hi sou tots convidats, 
amb la participació de la coral 
SI FA SOL , els grups parro-
quials i les autoritats locals 

En aquesta celebració tindrà 
lloc l’ofrena del Ciri Votiu per 
part de l’Ajuntament , com ex-
pressió del VOT DE POBLE.
D’aquesta manera s’inicien un 
seguit d’actes que tindran lloc 
durant tot l’any fins el 15 de 
gener de 2019

Any Jubilar de Sant Maure

Missa mensual en llengua 
anglesa
El proper 13 de gener, 2a 
setmana del temps ordinari, 
com cada segon dissabte de 
mes, se celebrarà una missa 
en llengua anglesa a 2/4 de 5 
de la tarda, a l’altar del Sant 
Crist d’Igualada de la basíli-
ca de Santa Maria. Durant la 
celebració, entre d’altres, es 
cantarà la nadala “Away in a 
manger”, així com els cants 
de Taizé “Oh Come and let 
us sing to God”, “Where true 
Charity and Love abide” i “Je-

sus Christ, Bread of Life”.

Conferència: La transició 
energètica del segle XXI i les 
energies renovables
Els propers dimarts 16 i 23 
de gener, tindrà lloc dues 
xerrades amb el títol “La 
transició energètica del se-
gle XXI i les energies reno-
vables”, a càrrec de Ramon 
Sans i Rovira. Les conferèn-
cies, programades dins del 
cicle de l’Arxiprestat, tin-
dran lloc de 8 a 9 del vespre 
als locals de la parròquia de 

Santa Maria d’Igualada.

Restauració de la imatge 
de la Mare de Déu de 
Montserrat
En dies vinents tothom podrà 
observar que a la capella de 
la Mare de Déu de Montser-
rat, situada al passatge Galí 
d’Igualada, hi ha una imatge 
diferent de la Moreneta de la 
que hi ha entronitzada habi-
tualment. El motiu és que la 
imatge titular, que estava de-
teriorada, estarà un temps en 
procés de restauració.

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

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

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

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

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 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 12: SECANELL
Òdena, 84

Dia 13: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 14: BAUSILI
Born, 23

Dia 15:  CASAS V
Soledat, 119

Dia 16: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

Dia 17: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

Dia 18: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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                 de LORENA LLAMAS / ciclista professional

Divendres, 12 de gener de 2018

“Vull fer una bona feina 
i fer-me imprescindible 

per a l’equip”
Soc d’Igualada, tinc 30 anys i en fa 6 que vaig entrar al món del ciclisme. Vaig 
començar la meva carrera al Frigoríficos Costa Brava, un equip amateur, i al 
Bizkaia-Durango, semiprofessional. Treballava al Súpermas fins que vaig rebre la 
trucada del Movistar Team, ara soc ciclista professional. 

Com va començar la teva aventura sobre la bici?

Vaig començar el gener del 2012 fent mountain bike amb 
una colla que sortíem els diumenges, però no em va agra-

dar gens, estava tot el dia per terra. Al març d’aquell mateix any 
hi havia colles que començaven a sortir amb carretera i un dia 
em van deixar una bici i em va agradar molt, se’m donava bé, ja 
m’havia enganxat.

Ja eres aficionada a les bicis? Allò de mirar-te el Tour al juliol.

Sí, això sí que ho feia. Però no estava gens ficada en el món.

Abans d’entrar al Movistar Team vas estar en un parell d’equips.

Primer vaig estar al  Frigoríficos  Costa Brava de Girona, era 
un  equipet  normal, un club ciclista per poder  córrer  les copes 
d’Espanya. I el segon equip on he estat, el Bizkaia-Durango, aquest 
ja era un equip professional, un equip UCI, però de totes maneres 
era amateur, perquè jo no guanyava diners. Però gràcies a ells po-
dia córrer en voltes internacionals i del World Tour.

Què canvia quan vas a un equip com el Movistar Team?

Doncs que m’hi puc dedicar al 100%. Jo tenia la meva feina al Sú-
permas  i he hagut de demanar una excedència. Al Movistar et 
demanen dedicació absoluta, disponibilitat total, cotitzo a la Se-
guretat Social... Tinc un preparador físic, un nutricionista... Ens 
donen també el millor material i les millors bicis, igual que les 
dels homes. Quant a infraestructura és una passada. El fet que faci 
tants anys que són al món de la competició es nota, saben com va 
la cosa.

Per al ciclisme femení, que un equip com el Movistar hagi fet 
aquest equip femení què significa?

Animarà a moltes noies a què es facin ciclistes. Era un esport que 

si arribaves a l’equip UCI -que aquí a Espanya n’hi ha només dos- 
ja havies tocat el sostre. A no ser que t’agafés la bogeria de marxar 
a l’estranger. Amb el Movistar, com que m’hi puc dedicar al 100%, 
et fa millorar molt com a esportista, a part que t’obre moltes portes 
per participar en carreres grans.

Ara podràs doncs córrer grans voltes?

Els equips entren per rànquing, segons els punts UCI. Com que 
Movistar encara no té prou punts per entrar-hi directament, de-
penem de les invitacions. En principi tenim assegurat que podrem 
participar en les carreres World Tour.

A Espanya hi ha la Bira que és una volta al País Basc i també hi ha 
el Giro d’Itàlia que són 10 dies. Però el Tour femení és només un 
dia, correm l’etapa reina dels homes que aquest any serà als Alps.

Quins objectius et marques?

Pel que fa als resultats ni m’hi fixaré. Jo vull guanyar-me el meu 
lloc a l’equip, que no s’acabi aquest any, que això duri. Vull fer una 
bona feina i fer-me imprescindible. Si després en el meu terreny 
que és la muntanya puc fer una bona carrera i em deixen anar cap 
endavant doncs perfecte.

Mentalment, quan has de treballar per la líder de l’equip, com 
ho assimiles?

Quan formes part d’un equip ja ho assumeixes. Un dia et toca-
rà a tu i un altre dia a una altra, si jo sé que la meva companya 
és millor que jo, lluitaré perquè ella pugui fer una bona carrera i 
acabar primera. Molta gent pensa que l’important és arribar tu la 
primera i no és així. Si un dia soc jo la que va davant de tot, m’hi 
deixaré la pell.

Com us recupereu entre les etapes quan feu una volta 

de diversos dies?

Només acabar ja et donen el batut per recuperar, després al cotxe 
menges fruita, gelat o algun entrepà. Quan arribes a l’hotel, et dut-
xes i el primer que fas és un massatge de 30-40 minuts i després 
menjar molt. Sempre vaig amb la dieta i quan arriben aquests dies 
podem menjar més, perquè també gastem molt més.

El ciclisme també ha evolucionat molt amb la tecnologia, ara 
podeu saber en temps real l’energia que us queda, els wats que 
gasteu, aneu amb auriculars amb el director d’equip... Creus 
que ara les carreres depenen més de l’estratègia?

Ara hi ha molts números pel mig, potser és una mica més fred. 
Però és tot així, les bicis van tot electròniques, no es pot evitar que 
evolucioni.

Són curses més avorrides les d’ara?

No, l’essència del ciclisme no es perd. És molt interessant saber les 
dades que t’aporta.

Tu ets escaladora, en aquells moments que ja no pots més, però 
segueixes, d’on treus les forces?

No ho sé... [riu]. No penses en res, si hi ha públic ajuda moltíssim, 
si et queda un gram d’energia l’explotes fins al final. És molt men-
tal, però el ciclisme ja és això, saber patir, ja sigui en pujada o en 
pla, és molt dur.

Si t’agafa una pájara... què?

A mi m’ha agafat però no fins al punt de quedar-te allà sense po-
der-te moure. A vegades no menges el que hauries de menjar sim-
plement per no treure la mà del manillar. Jo per sort, sempre he 
pogut tornar a entrar a la carrera. 

Ton Casellas, @toncasellas

A Alcoi estan escandalitzats per la polèmica orquestrada per grups minoritaris que els diuen que la Cavalcada de Reis és racista. Argumen-
ten que és ofensiu pintar-se de negre. I el col·lectiu que ha promogut la denúncia, volen estendre-la a altres ciutats, entre elles Igualada, 
que també vol ser reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Els alcoians s’han mobilitzat i han recollit gairebé deu mil sig-
natures en defensa de la seva festa. Però Afrofèmines i UCFR argumenten un rerefons colonialista i esclavista. Esgrimeixen els antecedents 
del Blackface del segle XIX a USA. Però voler fer comparacions entre les figures teatrals dels Minstrels - que es burlaven de tota una classe 
social americana pel color de la pell - i els Reis i patges, de la festa de la il·lusió en les nostres contrades, són ganes de crear polèmica on no 
n’hi havia. Uns apel·len a valors fonamentals de les persones. Altres a les tradicions. Però d’odi i racisme no n’hi ha hagut mai. Potser tot 
plegat sigui fruit de la globalització o de xocs culturals, però a Igualada, dir que “pintar les cares és un costum dolent que s’ha de canviar” 
sembla una bogeria. 


