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L’EDITORIAL

Dret a ser tossuts
A vui, el govern espanyol té previst de reu-

nir-se a Barcelona en un Consell de Mi-
nistres del tot atípic, no només per inhabi-
tual, sinó pel moment en què es produeix. 

És cert que la situació actual, amb el PSOE governant 
l’Estat, no és la mateixa, fil per randa, que la que es pro-
duïa fa uns mesos quan el PP feia i desfeia en aquest 
país. També es pot enten-
dre que el gest d’avui de 
Pedro Sánchez i els seus 
ministres és una forma 
d’intentar trencar el gel i 
retornar la confiança dels 
catalans en les estructures 
estatals.  
Però, com mai els arbres 
han d’impedir que pu-
guem veure el bosc, no 
oblidem que l’aplicació del 
“155” la van signar també 
els qui avui manen a Espanya, i que, en el seu moment, 
també van aplaudir o mirar cap a un altre costat quan 
els estaments judicials van posar a la presó la totalitat 
del govern legítim de Catalunya, en una mesura del tot 
desproporcionada, com a mínim, i injusta, per bona 
part de les justícies europees. No s’ha fet res per a re-
conduir aquesta situació. Ans al contrari.

Hi ha moltes coses a resoldre que no es resolen, ni hi 
ha ganes de resoldre-les, molt més enllà de l’assumpte 
de la independència, perquè hi ha problemes socials 
ingents que duren, i duren, i no hi ha cap interès que 
s’acabin. Alguns partits polítics han situat a Catalunya 
com l’ase dels cops, totes les hores i tots els dies de la 
setmana, amb la connivència del Rei i dels principals 

mitjans de comunica-
ció de l’Estat, en una 
situació vergonyosa 
per a qualsevol perso-
na de bé.
Tenim dret a ser tos-
suts. A aixecar-nos i 
a protestar, a cridar, a 
expressar-nos com  bo-
nament sàpiga cadas-
cú. Tenim dret a mo-
bilitzar-nos, sí, oi tant 
que sí. Tenim dret a 

decidir com volem que sigui el nostre país, exactament 
igual que els que reclamen que continuï com està. No 
es tracta de tenir més drets, sinó de tenir les mateixes 
oportunitats. En pau.
Serem tossuts sense por. Perquè les amenaces no con-
dueixen mai a la llibertat. Som i serem tossuts tantes 
vegades com faci falta. 

Tenim dret a decidir com 
volem que sigui el nostre país, 

exactament igual que 
els que reclamen que 

continuï com està.  
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Manuel Marchena, president i po-
nent del Tribunal Suprem en el judici 
contra els líders independentistes em-
presonats, així com la resta de mem-
bres del Tribunal que ha de jutjar la 
causa, Andrés Martínez Arrieta, 
Juan Ramón Berdugo d’Antonio del 
Moral, Ana Ferrer, Andrés Palomo i  
i Luciano Varela, consideren que són 
el Tribunal competent i no en TSJC, 
perquè “l’execució de part dels fets 
imputats s’han fet fora del territori de 
la comunitat autònoma catalana” i ra-
ona que “el resultat d’alguns dels de-
lictes imputats s’hauria produït més 
enllà d’aquests límits territorials”.

Pablo Llarena, magistrat que va ins-
truir aquest cas després d’una contro-
vertit procés de repartiment, ha vist 

com després de concloure la seva 
part en el procediment, sortia a la 
llum que porta vuit cursos impartint 
classes a la Universitat Oberta de Ca-
talunya (UOC) sense haver sol·licitat 
el permís necessari al Consell Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ) per fer 
docència. I el magistrat, que no ho 
nega diu “que no s’ha de sol·licitar 
aquest permís si no es superen les 75 
hores per curs, fet que no s’ha pro-
duït mai en el meu cas”. Poc temps 
doncs que es dedica als 60 alumnes 
a qui ha de avaluar i orientar en un 
curs on han de presentar 4 treballs al 
trimestre.

Quim Torra, president de la Ge-
neralitat, va dir a Pedro Sánchez, 
president del govern, que “està cons-
truint un relat inventat de violència 
per tal de justificar la intervenció de 
l’autonomia a través de l’article 155 
de la Constitució, ja sigui específic 
per als Mossos o bé de caire general, 
com la tardor passada.” I va continu-
ar “a Catalunya no hi ha un proble-
ma de convivència, sinó de justícia i 
llibertat.

Pedro Sánchez, president del Go-
vern, ha advocat pel diàleg “Cap 

problema real de la societat s’ha resolt 
des de la crispació i el conflicte, i sí 
des del diàleg serè i assenyat dins de 
la legalitat.”

Pablo Casado, president del PP, ha de-
manat un cop més al govern espanyol 
que apliqui la llei de partits i “il·legalitzi 
els Comitès de Defensa de la Repúbli-
ca (CDR) i l’organització juvenil de l’es-
querra independentista Arran perquè 
justifiquen la violència”. I va afegir “Ara 
que a Catalunya hi ha ‘kale borroka’ i 
una batasunització del carrer, que és 
intolerable, cal deixar clar que hi ha 
lleis que s’han de complir.”

Pere Aragonès,  vicepresident del 
Govern, ha fet una crida a la calma 
“davant els dies que venen” i a “per-
sistir en els valors cívics, pacífics i 
democràtics del moviment indepen-
dentista”. També ha demanat que “les 
mobilitzacions contra la celebració 
del consell de ministres siguin pacífi-
ques i que s’eviti caure en provocaci-
ons, perquè això suposaria validar el 
relat fals de violència a Catalunya.” I 
va acabar dient “La independència i 
la justícia social són dues cares de la 
mateixa moneda, són indissociables.”

Una oportunitat 
per a l’aeròdrom

Recordo els ulls de Ramon Felip, 
president de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia, el maig de 2009, 

fa nou anys, quan el govern tripartit 
de la Generalitat va escollir l’aeròdrom 
d’Igualada-Òdena com a seu del  fu-
tur aeroport corporatiu de Catalunya. 
Eren ulls plorosos, d’emoció. Reflectien 
un sentiment compartit per molta gent, 
de tots els àmbits i ideologies. La car-
rera per aconseguir aquella instal·lació 
va aconseguir un consens mai vist en 
el nostre territori, que, de fet, mai més 
s’ha repetit, per molts cants de sirena 
que avui alguns propaguin als quatre 
vents.
La crisi va tombar, diuen, les esperan-
ces de l’aeroport corporatiu, on el go-
vern català deia que s’hi havien d’inver-
tir 100 milions d’euros. El cert és que 
el 2010, dos anys després, va inaugurar 
l’aeroport de Lleida-Alguaire, on gaire-
bé s’enlaira mai cap avió. D’altra banda, 
AENA, depenent del govern espanyol, 
invertia milions en ampliar i millorar la 
terminal d’aviació corporativa de l’ae-
roport d’El Prat, a Barcelona. Per què, 
si estava decidit que s’havia de fer un 
aeroport nou a Igualada, precisament 
corporatiu? 
El 2012, vaig tenir ocasió de visitar 
aquesta terminal destinada als jets pri-
vats, a Barcelona, reportatge que vam 
publicar a La Veu amb tot luxe de de-
talls. Quan se’ls parlava d’Igualada, 
als gestors de les companyies que hi 
treballaven, o bé evitaven respondre o 
bé, i això és real, es posaven literalment 
a riure. Vaig sortir d’allí amb la sen-
sació que m’havien pres el pèl. No sé 
qui, però me l’havien pres. Ens l’havien 
pres. S’havia donat corda a un rellotge 
que sabien d’antuvi que mai funciona-
ria. 
Avui, els polítics locals repeteixen una 
i altra vegada la mateixa cançó quan 
se’ls parla de l’aeròdrom, citant plans 
directors, esculls administratius i pa-
pers i papers, tot plegat per no saber 
ben bé de què carall serviran. Més en-
llà de quatre calerons més o menys ben 
invertits en escasses millores, el camp 
d’aviació continua essent el que era. 
Sobretot per allò que havia de ser, i no 
serà mai. 
Mentrestant, a Sabadell, altra vegada 
arran de l’accident recent, demanen 
que l’aeroport -allò sí que és un aero-
port- es clausuri i tota l’aviació esporti-
va que acull, amb moltes escoles de vol 
i empreses del sector es traslladi a un 
altre lloc. Heu sentit algú d’aquí oferint 
el nostre aeròdrom, que no té cap edi-
fici amb habitatges tan a prop com allí? 
Volem o no volem un aeroport?

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

JORDI PUIGGRÒS
@jordipuiggros67



Avui fa un any que vam concórrer 
a unes eleccions convocades pel 
president de l’Estat, un tal M. Ra-
joy, arran de l’aplicació del malè-

fic 155;  a aquestes hores que potser acabeu 
de rebre La Veu i veure el títol d’aquest arti-
cle, a Barcelona hi ha (-via) convocada una 
jornada de protesta, diguem-ho així, que 
a hores d’ara, amb el paper a la mà, s’hau-
rà concretat. Aleshores, brandant el 155,  el 
president espanyol convocava la colònia a 
unes eleccions autonòmiques per passar-nos 
encara més la mà per la cara; avui un altre 
president ve a la colònia a celebrar..., a ce-
lebrar què? Ells venen a fer un Consejo de 
Ministros a Barcelona amb la normalitat, di-
uen, de ser en un lloc com qualsevol altre de 
la geografia española;  en canvi, perquè ens 
coneixem el pa que s’hi dona des de fa mas-
sa anys, nosaltres ho llegim com un greuge 
més de la Història de la nació catalana, en 
veure’ns tractats com una colònia.
Per acabar-ho d’adobar, a ningú se li escapa 
la gravetat de la situació que vivim els cata-
lans presidida  pel tancament en presó pre-
ventiva dels nostres presos polítics, agreuja-
da fins a un nivell insuportable per la vaga 
de fam que segueixen Jordi Sànchez, Jordi 
Turull, Josep Rull i Joaquim Forn que, com 
sabeu, exigeixen al Tribunal Constitucional 
celeritat a atendre els recursos d’empara pre-
sentats perquè, en tenir-los aturats, suposa 
un endarreriment inacceptable en el camí 
per arribar al Tribunal de Drets humans 
d’Estrasburg.
Per tant, com que enmig del pas implacable 

dels dies empresonats i de vaga de fam el 
govern de Pedro Sànchez no ha actuat ni ha 
donat cap mostra d’humanitat vers aquestes 
vuit persones que tenim a les presons, aquest 
divendres 21 de desembre, amb l’avinentesa 
del coi de Consejo de Ministros s’espera una 
resposta contundent de la societat catala-
na. Què en traurem? Estareu d’acord que fa 
temps que entre nosaltres és recurrent pre-
guntar-nos de què serveix tanta gesticulació 
(llaços, sopars, música, concentracions a 
Lledoners...) davant la magnitud de la tragè-
dia que vivim? Servidor entén aquest inter-
rogant i, tanmateix, aprovo i participo de la 
«gesticulació» perquè respon a una manera 
natural de solidaritat necessària. A conti-
nuació, lògicament, també em pregunto si 
ja fem prou? I què hem de fer més... D’aquí 
que, sense conèixer el resultat de la jornada 
d’avui a Barcelona, goso pronosticar que el 
«saldo» ens serà favorable, que el gobierno 
de Pedro Sánchez haurà viscut en directe 
el clam del carrer. Vull dir que la resposta 
popular d’avui farà un pas qualitatiu que ha 
de tenir continuïtat, amb la solidaritat per 
la vaga de fam present i fins a arribar a la 
fita de l’inici del judici. Altrament, però, no 
perdrem de vista la necessitat  de trobar fór-
mules eficients que ens continuïn acostant a 
la República i que depenen dels acords en-
tre entitats i partits; com diuen els nostres 
presos en la carta publicada el proppassat 
dissabte, 15 de desembre: «Només amb una 
unitat estratègica granítica, construïda sobre 
la premissa del respecte i la generositat, se-
rem capaços de superar els embats de l’Estat 

espanyol».
Embats sense aturador, irracionals i des-
bocats com el que ha posat en evidència 
l’episodi de la via eslovena. Quin ridícul! 
El president Sánchez s’ha retratat i ben lluït 
maltractant el president Torra i demostrant 
no voler entendre res de les aspiracions dels 
catalans a qui ens negarà sempre (diu) el dret 
d’autodeterminació i ens acusa, de passada, 
d’irresponsables per «voler jugar la carta es-
lovena», una experiència d’alliberament na-
cional que va superar la voràgine militar del 
serbis i els postulats de la suposada indivisi-
bilitat de l’estat iugoslau.
Aquest divendres, doncs, el clam popular 
ben segur que farà (haurà fet) sentir el re-
buig de la colònia als representants d’aquest 
Estat instal·lat en la negació de la nostra na-
ció que, en conseqüència, no ens admet cap 
mena de dret, de fet ni es commou davant el 
gest immens de la vaga de fam que els hauria 
d’avergonyir. Des d’avui entenc que obrim 
una etapa amb tots els components dispo-
sats a accelerar la Història. Ens cou la condi-
ció colonial , molts ja no en volem saber res, 
de la metròpoli.. i en volem prescindir. Per 
això, en el moment que vivim, res no pot jus-
tificar plantejaments barroers que ens con-
demnin a seguir «mirant» cap a Madrid; per 
això hem de ser conseqüents i exigir actituds 
i comportaments nacionals en tots els mo-
ments i esdeveniments polítics com el que, 
sense anar gaire lluny, suposaran les elecci-
ons municipals: també aleshores caldrà per-
dre tota mena de «flaire» colonial.  
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FRANCESC RICART Un any del 21-D: 

avui també som colònia

#L’enquesta de la setmana

 A casa vostra sou més de tió o de Pare Noel?

 Tió 95,2%  Pare Noel 4,8%

Cada setmana tenim una enquesta a:                            - 
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E spanya va patir un 
cop d’Estat el 27 d’oc-
tubre del 2017. No en 
tinc cap dubte. El cop 

d’Estat que va trencar la Cons-
titució el varen donar el govern 
del PP amb el suport de Ciu-

dadanos i del PSOE que varen aprovar l’aplica-
ció de l’article 155 de la Constitución Española 
d’una forma tan abstrusa que no té res a veure 
amb el text constitucional. Obro cometes:
“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las 
obligaciones que la Constitución u otras leyes le 
impongan, o actuare de forma que atente grave-
mente al interés general de España, el Gobierno, 
previo requerimiento al Presidente de la Comu-
nidad Autónoma y, en el caso de no ser atendi-
do, con la aprobación por mayoría absoluta del 
Senado, podrá adoptar las medidas necesarias 
para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso 
de dichas obligaciones o para la protección del 
mencionado interés general.
Para la ejecución de las medidas previstas en el 
apartado anterior, el Gobierno podrá dar ins-
trucciones a todas las autoridades de las Comu-
nidades Autónomas.”
Aquest text no diu enlloc que es pugui cessar 
al govern autònom, ni convocar eleccions, ni 
intervenir les finances, ni els Mossos, ni TV3.... 
El que la majoria absoluta del PP al Senat va 
aprovar és un autèntic cop d’Estat que trenca el 
pacte constitucional.

Això no és tot. A partir d’aquesta primera –i 
entusiasta- aplicació de l’article 155, la dreta, 
mal anomenada constitucionalista, s’ha con-
vertit en un ionqui del 155 que s’ha convertit 
en el seu somni humit per dominar-nos “manu 
militari”. De fet és l’única manera que té la dre-
ta espanyola de governar Catalunya, ja que per 
vots populars no pot obtenir ni una sola alcal-
dia.   
El franquisme –quaranta-tres anys després de 
Franco, està tan arrelat a l’Estat, que d’igual 
manera que després de Guerra Civil als repu-
blicans els jutjaven “por auxilio a la rebelión”, 
també ara s’acusa de “rebelión y sedición” als 
presos polítics catalans. “Que sou vosaltres es-
panyols, els que vàreu donar un cop d’Estat que 
de fet trenca la Constitució que dieu defensar!”
I per a fer-ho, no dubten en mentir, a Las Cor-
tes, al Senado, als mitjans de comunicació i 
també en seu judicial. Dimarts en el primer 
acte de la farsa jurídica del Tribunal Supremo, 
el fiscal general de l’Estat va tenir la barra de 
dir per dues vegades que la declaració d’inde-
pendència s’havia publicat al Diari Oficial de 
la Generalitat.
Només queda preguntar-me: què espera el go-
vern de la Generalitat a publicar la declaració 
d’independència i a defensar-la? Hi ha una al-
tra manera d’estalviar desenes anys de presó als 
nostres presos polítics?  

La Constitució no diu enlloc que es 
pugui cessar un govern autònom, 

ni convocar eleccions, ni intervenir 
finances, ni Mossos, ni TV3...

JODRI CUADRAS
Candidat a l’alcaldia d’Igualada per Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta)

Cop d’estat Preguntes sobre l’arribada d’Airbnb a Igualada

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Després que la web de 
lloguer de pisos tu-
rístics Airbnb anun-
ciés la seva intenció 

d’instal·lar un centre d’innovació 
a Igualada, l’empresa ha publicat 
les 19 destinacions que recomana 

per passar el 2019. La casualitat és que, mentre a 
la web oficial d’Airbnb n’eren 19, a la informació 
distribuïda als mitjans de la ciutat la llista havia 
crescut fins a 20 amb l’afegit, casualment, d’Igua-
lada com a destí referent mundial. A més, la ciu-
tat només surt a la versió en castellà de la web 
d’Airbnb. Amb la resta d’idiomes, les destinacions 
continuen sent 19. Curiós. És una llista real o és 
una llista maquillada a mida dels interessos del 
govern d’Igualada? Evidentment, alguna cosa gri-
nyola i això ens fa pensar que, un cop més, estem 
davant la prioritat d’aconseguir el titular i la foto 
per part del govern, sigui quina sigui la realitat.
Tot i que sabem que pot ser una iniciativa inno-
vadora, tenim moltes preguntes i molt poques 
respostes sobre l’arribada d’Airbnb a la ciutat. Per 
això ens agradaria que el govern de Marc Castells 
donés respostes. Llencem els següents interro-
gants molt concrets.
Una multinacional com Airbnb ha de tenir la 
seva seu a Igualada en un equipament públic 
com és l’Adoberia Bella? Això no és un greuge 
respecte les empreses que paguen un local amb 
els impostos corresponents? L’estratègia turística 
d’Igualada ha d’estar condicionada als interessos 
empresarials d’una multinacional o s’hauria de 
treballar, primer, amb els agents locals del sector? 
Caldria prioritzar una estratègia que sigui bene-
ficiosa per al comerç, per a la restauració, per al 
benestar dels igualadins i les igualadines, i que si-
gui respectuosa amb el seu entorn, el seu passat i 
la seva identitat?
Quan les grans ciutats d’Europa i els Estats Units 
estan posant límits a Airbnb alertats per les seves 
conseqüències, per què Igualada els obre les por-
tes i els fa barretada? Airbnb havia sondejat altres 

ciutats o Igualada era la seva primera opció? Amb 
l’aposta per Airbnb, quin missatge llença l’Ajunta-
ment als empresaris igualadins que estan impul-
sant dos hotels al Somiatruites i a Cal Roure i als 
que gestionen els de l’Amèrica i el Canaletas?
Més interrogants. S’ha consensuat l’arribada 
d’Airbnb amb les immobiliàries, els hotelers i res-
tauradors d’Igualada? De manera indirecta, Air-
bnb de vegades provoca la pujada dels preus del 
lloguer: què farà Igualada per evitar-ho, tenint en 
compte que a la ciutat ja existeix una bombolla 
del lloguer per la poca oferta que hi ha?
Totes aquestes són preguntes que adrecem al go-
vern d’Igualada. No s’han explicat les condicions 
que hi ha darrere l’arribada d’Airbnb ni en què es 
concretarà. Proposem fer una feina prèvia: de-
cidir quin model turístic volem per a Igualada i 
després buscar els aliats per fer-lo possible i no a 
la inversa, com s’ha fet ara.
Treballem perquè arribi el dia en què els titulars 
grandiloqüents deixin de ser la gasolina d’un go-
vern a Igualada. El cofoïsme conformista ens por-
ta a tancar el zoom i penjar-nos medalles que ens 
fan viure en una bombolla que no és la real. En 
economia i en tots els altres àmbits, proposem fer 
política transformadora davant la de titular i foto. 
Som-hi.
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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L’etapa del 31 d’agost, 
única a Catalunya, 
arrencarà a Valls i 

finalitzarà a la capi-
tal de l’Anoia, amb un 
recorregut de 168 kms 
que passarà per l’Alta 

Anoia i Montserrat

L’alcalde Marc Castells amb el ciclista campió del món Alejandro Valverde, dimecres a Alacant.

Igualada serà final d’etapa de la Vuelta a España 2019
REDACCIÓ / LA VEU 

L a 8a etapa de La Vuel-
ta 19, una de les tres 
proves ciclistes amb 

més rellevància internacional 
juntament amb el Tour i el 
Giro, finalitzarà a Igualada el 
dissabte, 31 d’agost. La jorna-
da començarà a Valls i tindrà 
la línia de meta a la capital de 
l’Anoia, amb un recorregut 
de 168 quilòmetres de mitja 
muntanya que passarà tam-
bé per El Pla de Santa Maria, 
Santa Coloma de Queralt, 
Bellmunt, Sant Pere Salla-
vinera, Manresa, Montserrat 
i Castellolí. L’endemà, la 9a 
etapa oferirà un perfil ja cent 
per cent de muntanya al Prin-
cipat d’Andorra, amb sortida a 
Andorra la Vella i arribada als 
Cortals d’Encamp.
La 74a edició de la prova ar-
rencarà el 24 d’agost a Les Sa-
lines de Torrevella, a Alacant, 
i finalitzarà, com és habitual, 
a Madrid el 15 de setembre, 
després de 3.272 quilòmetres. 
Tindrà 6 etapes planes, 4 de 
mitja muntanya, 7 de munta-
nya, 1 contrarellotge individu-

al, 1 contrarellotge per equips 
i 2 jornades de descans.

La presentació va tenir 
lloc dimecres a Alacant
Aquest dimecres, 19 de de-
sembre, l’Auditori de la Dipu-
tació d’Alacant ha acollit l’acte 
de presentació de la propera 
edició. Ha estat encapçalat pel 
director general de la prova, 
Javier Guillén, i ha comptat 
amb una nodrida represen-
tació del panorama ciclista 
actual i de representants dels 
diferents municipis que aco-
lliran les sortides i arribades, 
amb l’assistència també de l’al-
calde d’Igualada, Marc Cas-
tells. L’Ajuntament emmarca 

aquesta cita en la designació 
de Ciutat Europea de l’Esport 
2019 i, en aquest sentit, l’alcal-
de afirma que “per la nostra 
ciutat, la comarca de l’Anoia i 
també les comarques veïnes, el 
fet de rebre un esdeveniment 
que s’emet en directe per tot 
el món suposa una oportuni-

tat única i, per als aficionats al 
ciclisme i a l’esport en general, 
és una ocasió privilegiada de 
viure un gran esdeveniment 
d’abast mundial i de veure 
competir els millors equips i 
els millors ciclistes del pano-
rama actual”.
L’any passat i segons dades de 
l’organització, l’esdeveniment 
va tenir cobertura informati-
va en 189 països, amb 17 ca-
denes televisives emetent tota 
la prova en directe. La cursa 
mobilitza un dispositiu humà 
d’unes tres mil persones, un 
miler de les quals són perio-
distes procedents d’una tren-
tena de països i pertanyents a 
més de tres-cents mitjans de 
comunicació diferents.

Dispositiu organitzatiu
L’Ajuntament d’Igualada tre-
balla des de la passada tardor 
amb els responsables de la 
competició per definir l’espai 
més adequat per instal·lar-hi 
l’ampli dispositiu logístic, or-
ganitzatiu, de seguretat i de 
públic que requerirà aquest 
esdeveniment.
A banda de la zona d’arribada 
i dels espais per premsa i ser-
veis de l’organització, s’instal-
larà el Parque Vuelta, una fun 
zone gratuïta, que obrirà al 
públic aquell mateix dia amb 
atraccions, activitats, mostres 
de productes i nombrosos es-
tands i carpes dels patrocina-
dors.
A més, en les properes setma-
nes es començarà a treballar 
amb els centres escolars de 
la ciutat per tal d’escollir el 
centenar d’infants que com-
petiran a La Vuelta Junior: 
disputaran l’últim quilòmetre 
de l’etapa i els millors de les 

La Vuelta ha passat per 
Igualada els anys 1970, 
1977, 1978 i la darrera 

el 1994, amb inici 
d’etapa fins 
a Andorra

diferents mànegues pujaran al 
mateix podi que, poca estona 
més tard, rebrà el vencedor de 
l’etapa i els líders de les dife-
rents classificacions.

La darrera, el 1994
Fins avui, la cursa ha tingut 
tres finals d’etapa a la capital 
de l’Anoia, totes tres amb ini-
ci a Barcelona. L’any 1970, la 
9a etapa, de 191 quilòmetres, 
va veure guanyar a Igualada 
Agustín Tamames. El 1977 i 
el 1978, en tots dos casos en la 
12a etapa i pujant fins La Tos-
sa de Montbui, les victòries 
van ser per Giuseppe Perletto 
i Bernard Hinault. La Vuelta 
va passar el 1994 per Igualada, 
amb l’inici de l’etapa Iguala-
da-Andorra, que va guanyar 
el colombià Àngel Camargo. 
Abans, el 1992, va passar per 
la ciutat Mikel Indurain, amb 
una etaa contrarrellotge de la 
Volta a Catalunya.
Els darrers anys, l’Ajuntament 
ja ha apostat per portar a la 
ciutat proves ciclistes de pri-
mer nivell, concretament La 
Volta a Catalunya. L’any 2017, 
Igualada va rebre el final de la 
4a etapa, procedent de Llívia 
i aquest any, en la 98a edició 
d’aquesta mateixa prova, la 
ciutat va veure passar el gran 
grup en la seva 2a etapa, entre 
Mataró i Valls, amb la dispu-
ta d’un esprint intermedi a la 
Rambla Sant Isidre.

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Descobrir racons increïbles en una excursió amb 
raquetes de neu, esquiar en pistes de tots els colors, 
fer submarinisme en llacs glaçats, construir un iglú 

amb les teves mans… Hi ha moltes experiències per 
gaudir de la neu. La neu t’espera. Passa-la!
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Castells serà ratificat 
pels militants el proper 
mes de gener, i el març 
farà la presentació pú-
blica a Igualada amb el 
president legítim Carles 

Puigdemont

El President Puigdemont presentarà Marc Castells com a candidat, el proper mes de març.

Decidim reclama més 
atenció del govern 
municipal pel problema 
de lloguer a la ciutat

Marc Castells anuncia que es presentarà a la reelecció

El grup municipal Decidim 
ha reclamat aquesta setma-
na més atenció del govern 
respecte al problema del 
lloguer. “Sembla que no ho 
vegin o que no ho vulguin 
veure. Els 28 pisos nous de 
lloguer social a Les Comes és 
una acció puntual, no abor-
da el problema, és un pedaç”.
El tema va ser tractat en el 
darrer ple de l’any.
Decidim ja s’ha queixat en 
moltes ocasions per la man-
ca de polítiques locals d’ha-
bitatge, com si el problema 
no existís. 
El regidor Dario Castañé va 
defensar al ple que “no hem 
d’esperar a fer promocions, 
hem d’adquirir pisos buits, 
que a Igualada es compten 
per milers, un bon grapat 
a més a més propietat de 
bancs”. Castañé també va 
acudir a exemples d’altres 
ciutats, com Barcelona, que 
si fa polítiques d’habitatge 
social, amb la regulació, per 
exemple, del 30% de la nova 
construcció destinat a habi-
tatge social.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, ha anun-
ciat aquest dimecres 

que es presentarà a la reelec-
ció a les properes eleccions 
municipals de maig de 2019, 
després de comunicar-ho al 
president del PDeCAT, David 
Bonvehí. Castells es sotmetrà 
a una assemblea de ratificació 
de la militància el proper ge-
ner, i serà presentat en un acte 
públic el mes de març amb la 
presència, des de Brussel·les, 
del president legítim de la Ge-
neralitat, Carles Puigdemont.
Castells, que es presentarà sota 
el nom “Junts per Igualada”, ha 
manifestat que la seva serà “la 
gran aposta del centre a Igua-
lada, ja que hi ha tres candida-
tures que afirmen que són l’es-
querra autèntica, i per l’altra 
banda hi ha la dreta del PP i 
potser l’extrema-dreta de Vox. 
Al mig estarem nosaltres”. El 
candidat ha manifestat que 
“sé que molta gent ens voldrà 
donar el seu suport, perquè ja 
m’ho han dit, alguns per for-
mar part de la candidatura”. 

REDACCIÓ / LA VEU 

P SC, els Comuns i el 
grup ciutadà Igualada 
Oberta, van explicar 

dimarts a la tarda, en plena 
rambla St. Isidre, a l’aire lliu-
re, les primeres passes del nou 
projecte que encapçala Jordi 
Cuadras. El candidat va afir-
mar que “a Igualada, ara, ja hi 
ha alternativa: Igualada Som-
hi és l’alternativa d’esquerres i 
progressista davant el govern 
conservador que té la ciutat”.
Per part del PSC, la regidora 
Irene Gil -no hi eren ni Jordi 
Riba ni Xavier Figueres- deia 
que “obrim una nova etapa 
carregats d’il·lusió i formant 
part d’un nou projecte polític 
al servei de la ciutat, ens sen-
tim còmodes”. Francesc Badia 
(Igualada en Comú) justifica-
va la decisió de les confluènci-
es de compartir la candidatura 
amb Cuadras “a partir d’un 
procés participatiu en el sí de 
la formació. Recordem que el 
Comú va néixer fa pocs me-
sos i beu de la feina feta per 
Decidim Igualada durant tot 
aquest mandat. Estem con-
vençuts que per poder aplicar 

Respecte la possibilitat que 
l’actualitat nacional pugui fer 
deixar a Marc Castells per 
una administració superi-
or, com ja ha succeït amb les 
conselleres igualadines Àngels 
Chacón i Alba Vergés, l’al-
calde explica que “ja em van 
proposar d’anar a les llistes del 
Parlament i vaig dir que no. 
La meva prioritat és Igualada, 
però jo tampoc tinc una bola 
de vidre. En aquest moment 
pot passar de tot, recordo que 
tinc encara tres querelles a 
Fiscalia”, en relació al procés 
d’independència.
Marc Castells va liderar la 
llista de CiU a les eleccions 
de 2007 i durant 4 anys va ser 
líder de l’oposició. El 2011 va 
arribar a l’alcaldia i el 2015 va 
revalidar la victòria. De cara al 

2019 assegura que “el projecte 
que vam iniciar el 2011 és ben 
viu avui i conservem tota la 
il·lusió i l’empenta del primer 
dia per seguir fent una ciutat 
referent en molts camps, una 
ciutat d’oportunitats i una ciu-
tat on aquells que hi viuen hi 
visquin molt bé i se’n sentin 
orgullosos”.

Per a Marc Castells, ara cal 
“consolidar el projecte uni-
versitari i ampliar les instal-
lacions i els estudis del nostre 
Campus, fer una aposta atre-
vida i decidida pel turisme 
com a motor econòmic, seguir 
concretant i captant noves in-
versions al territori, comple-
tar l’Anella Verda i fer realitat 

l’ampliació del Parc Central 
amb un gran espai dedicat als 
jocs i el lleure, començar a es-
tudiar com ha de ser el mer-
cat municipal del segle XXI 
o crear el futur gran auditori 
que Igualada necessita, entre 
molts d’altres projectes i ide-
es que ja estem treballant en 
camps molt diversos”.

polítiques d’esquerres a Igua-
lada, calia bastir un projecte 
ampli i de suma i això és el 
que fem amb Igualada Som-
hi”, deia Badia, en un acte 
sense la presència del regidor 
Dario Castañé, que ha estat la 
cara visible de les confluències 
a la ciutat, amb Decidim. Mar-
ta Comas, d’Igualada Ober-
ta anunciava “esperit crític i 
constructiu en idees i propos-
tes per la ciutat”.
Jordi Cuadras posava en valor 
que “és un projecte nou que 
neix des de la suma per seguir 

sumant per Igualada i és un 
punt de trobada de formaci-
ons polítiques diverses i igua-
ladins i igualadines diversos 
amb un objectiu comú: trans-
formar Igualada”. Cuadras 
també ha explicat que Iguala-
da Som-hi, com a alternativa 
que és, és un contrast respecte 
l’actual govern: “Davant un 
govern amb majoria absoluta, 
presentem un projecte col·lec-
tiu, plural, divers i que té la 
recerca de l’acord com a prin-
cipi polític des del minut zero 
i que vol construir en positiu”.

El candidat d’Igualada Som-
hi també ha dit que “davant 
un govern que fa una políti-
ca d’aparador i que té com a 
gasolina el titular, el tuit i la 
foto, proposem un espai que 
farà política de projecte i que 
té com a gasolina, les idees, el 
rigor i els fets”. També ha valo-
rat que “durant 8 anys, el go-
vern de Marc Castells, fora de 
l’aposta universitària que cal 
reconèixer, no ha estat capaç 
d’oferir un projecte agosarat 
per Igualada i s’ha dedicat a 
les petites coses, sense les in-
versions industrials prome-
ses però molts supermercats, 
sense polítiques d’habitatge 
social, sense una solució pel 
barri del Rec i l’urbanisme en 
general, sense haver reclamat 
millores en les comunicacions 
com el carril bus de la B-23 o 
el tren gran, sense solucionar 
la falta de metges especialistes 
a l’Hospital, sense una políti-
ca cultural amb relat de ciutat, 
sense una aposta per l’escola 
pública i sense una mirada 
de Conca tot havent buidat 
de pressupost i contingut la 
Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena”. 

Jordi Cuadras diu que “ara ja hi ha alternativa 
d’esquerres i progressista a Igualada”
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COMBO LIFE
NOU OPEL:

Fins a 2.126 litres de maleter*

5 o 7 places

Fins a 19 ajudes a la conducció

Consum mixt (l/100 km) / Emissions de CO2 (g/km) – Gamma Combo Life: 5,55-7,52 / 104,88-132,04.
* Opel Combo Life Selective 1.5TD 74kW (100cv), PVP recomanat 16.813,95€ a la Península i les Balears. Preu 16.813,95€ vàlid per a particulars que entreguin un vehicle usat propietat del comprador i unitats 
finançades de la marca Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Inclou IVA i transport. Exemple de finançament a 48 mesos. Entrada 2.403,27€. Import sol·licitat 14.410,68€. Import finançat: 
14.843,00€ (inclou comissió formalització del 3%: 432,32€). 47 quotes de 169€ i 1 quota final de 9.325,85€. TIN 4,99% TAE 6,15%. Import total degut 17.268,85€. Preu total a terminis (inclou entrada i despeses 
de finançament –comissió de formalització i interessos-): 19.672,12€. No inclou despeses de matriculació. Subjecte a aprovació financera. El model de les imatges pot contenir equipament opcional. Oferta 
vàlida fins al 31/12/2018, PVP recomanat per al client que no financi 17.823,41€. Model visualitzat Opel Combo Life Innovation (amb equipament opcional). Consulteu condicions de l’oferta al vostre Concessionari 
Opel. Flexcare inclou ampliació de garantia durant 2 anys, assistència en carretera durant 2 anys i manteniment anual durant 4 anys; tan sols a la xarxa oficial d’Opel. Al final del contracte, podreu escollir 
entre entregar el vehicle, o abonar o refinançar l’última quota. *Carregat fins al sostre amb els respatllers dels seients posteriors abatuts, segons ISO 3832.

Categoría 1,0 - 1,4 litres
Motor 1.2 tres cilindres turbo (Grup PSA)
Engine Technology International:  
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

ANYS
DE GARANTÍA I
MANTENIMENT4Entrada: 2.403,27€. 48 quotes.

Quota final: 9.325,85€. TAE 6,15%

Des de   

169€ /mes

Inclou:

Fets, no paraules

EL FUTUR ÉS DE TOTS

MOTORCAT MANRESA: C/ Sant Cristofòl, 11. Tel.: 938 78 42 10 - IGUALADA: Carrer d’Alemanya, 32. Tel.: 938 03 42 00
BERGA: Passeig de la Pau, 51. Tel.: 938 22 00 06 - MARTORELL: Avinguda del Congost, 37. Tel.: 937 75 15 69 motorcat.es
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El nou espai presenta 
vuit persones que ani-

ran als primers llocs de 
la llista, moltes d’elles 
vinculades abans amb 

ERC, i anuncia un 
projecte només centrat 
en el municipi i obert a 
l’esquerra de la ciutat

Neus Carles, Oriol Càlichs, Albert Mateu, Judit Balasch, Eva Pedraza, Toni Olivé, Bet Farrés i Pau Ortínez.

La CUP deixa pas a Poble Actiu, un nou projecte municipal 
REDACCIÓ / LA VEU 

D ivendres es va pre-
sentar Poble Actiu, 
el nou projecte que 

neix de la voluntat de la CUP 
de fer un espai municipal més 
obert a la ciutadania d’esquer-
res que no vol estar sotmesa a 
les sigles de cap partit polític. 
Prop de 200 persones van om-
plir la seu de Moixiganguers 
en l’acte de presentació, que no 
ha deixat indiferent a ningú. 
Especialment perquè, entre 
els primers noms que s’han 
fet públics, n’hi ha que havien 
format part de candidatures 
d’ERC, com Oriol Càlichs o 
Toni Olivé, demostració clara 
que alguna cosa està passant 
a l’esquerra independentista 
igualadina. 
“Un projecte estrictament mu-
nicipalista, que transcendeixi 
els partits, que sumi gent que 
comparteixi unes idees, una 
ètica i unes pràctiques polí-
tiques per Igualada, i no un 
carnet o l’afinitat per un o altre 
partit dels qui són presents al 
Parlament”. Amb aquestes pa-
raules resumia Albert Mateu, 
actual portaveu de la CUP a 
l’Ajuntament, la voluntat de la 
nova aposta cupaire per a les 
eleccions municipals del maig 
del 2019 que durà el nom de 
Poble Actiu. Mateu afegia que 
“no presentem una suma de 
sigles, sinó una suma de per-
sones que aposten per una 
transformació de la ciutat des 
de l’esquerra de base, que ha 
estat el punt en comú de tota la 
gent aplegada a la CUP Iguala-
da des dels seus inicis”.
Poble Actiu “compta amb el 
suport, és hereu i reivindica 
tot allò fet per la CUP Igua-
lada en l’àmbit municipal els 
darrers 4 anys. I ho fem amb 
molt d’orgull, sense necessitat 

REDACCIÓ / LA VEU 

E n el ple d’aquesta di-
marts s’ha aprovat una 
proposta d’ERC, en la 

qual es planteja que Igualada és 
fixi com a objectiu ser la ciutat 
amb menys fracàs escolar de 
Catalunya. 
L’abandonament escolar pre-
matur, conegut també com a 
fracàs escolar, i que es quanti-
fica com la proporció de joves 
de 18 a 24 anys que han dei-
xat d’estudiar havent comple-
tat com a màxim l’ESO, és un 
greu factor de risc que limita la 
capacitat d’entendre i participar 
de manera efectiva en la socie-
tat en què és viu, i especialment 
en el mercat de treball. Segons 
Enric Conill, regidor d’ERC i 
candidat a l’alcaldia d’Igualada 
per aquesta formació el 2019 
“els joves que han abandonat 
l’escolarització prematura-
ment, tenen elevades proba-
bilitats de patir les més greus 

d’inventar-nos plataformes 
ciutadanes per blanquejar res”, 
una clara referència al col·lec-
tiu Igualada Oberta, sorgit rà-
pidament per donar suport a la 
candidatura de Jordi Cuadras.
A l’acte es van presentar 8 per-
sones que formaran part dels 
primers llocs de la candida-
tura. No es coneix encara qui 
ocuparà el primer lloc. Tots 
els candidats van presentar-se 
acompanyats de fotografies 
sobre lluites històriques a la 
ciutat. Pau Ortínez, Bet Farrés, 
Toni Olivé, Eva Pedraza, Al-
bert Mateu, Judit Balasch, Ori-
ol Càlichs i Neus Carles for-
men part d’aquest equip que 
“el forma moltíssima altra gent 
més que la que apareix a la llis-
ta electoral”. Van voler presen-
tar-se allunyant-se “d’aquesta 
obsessió pels caps de llista” 
advertint, al seu torn, sobre 
“la tendència a convertir les 
eleccions en concursos de po-
pularitat d’un sol personatge, 
quan és tot un equip de perso-
nes les qui acaben configurant 
les idees, la potència i l’esforç 
dels projectes que concorren a 
les eleccions municipals”, una 
tendència que consideren que 
“és un dels vicis del màrque-
ting polític que empobreix el 
debat d’idees i al que no volem 
entrar”.
Els diferents oradors van  res-

seguir diverses propostes so-
bre àmbits municipals com la 
gestió de residus, l’aigua públi-
ca, els impostos municipals, la 
defensa del territori, la diversi-
ficació de sectors econòmics, 
el suport a l’escola pública, 
l’increment d’habitatge social, 
les polítiques feministes o els 

valors republicans. L’acte el va 
cloure la intervenció de Neus 
Carles, una de les noves cares 
visibles de Poble Actiu, amb 
un discurs en què desgranà 
els diferents principis polítics 
de Poble Actiu tot expressant 
la voluntat de “transformar la 
ciutat, combatre les desigual-

tats i lluitar per un futur mi-
llor” fent front al “creixement 
de la ultradreta, a la indiferèn-
cia davant les problemàtiques 
socials i a un model de ciu-
tat que no és el nostre”, abans 
d’acomiadar els assistents em-
plaçant-los a mobilitzar-se “al 
carrer i a les urnes”. 

Conill (ERC) vol que Igualada sigui 
la ciutat amb menys fracàs escolar

precarietats laborals i formar 
part de la pobresa i l’exclusió 
social en la nostra ciutat en 
el futur. Per això pensem que 
hem de fixar-nos un objectiu 
ambiciós en aquesta matèria i 
treballar-hi tots junts. Aquesta 
és una forma posar unes bases 
més sòlides pel nostre futur la-
boral i social.”
En el ple de novembre, es va re-
conèixer l’augment, en el perí-
ode 2016-2017, de 140 a 374 
persones d’Igualada que tenen 
la necessitat de rebre ajuts eco-
nòmics per poder fer front als 

subministraments bàsics de 
llum, gas i aigua.  Traslladant 
les dades a Igualada, més d’un 
20% dels veïns viuen en situa-
ció de pobresa, i un 28,7% amb 
ingressos per sota dels 1.230 
euros bruts mensuals, segons 
dades de l’Enquesta de Pobla-
ció Activa del 2017. 
Enric Conill va detallar com 
aconseguir l’objectiu: “plan-
tegem actuar de forma coor-
dinada entre etapes, agents i 
institucions, reconeixent amb 
la major precisió possible des 
d’on es genera i com es desen-
volupa el fenomen, i sabent 
que caldrà lluitar contra les 
desigualtats, desplegant políti-
ques focalitzades i estructurals, 
orientades pel principi d’equi-
tat educativa.” 
Segons Conill, “serà necessària 
una adaptació de les caracterís-
tiques, l’estructura i l’oferta de 
l’educació post-obligatòria ja 
que aquesta té una repercussió 
clau en les oportunitats dels i 
les joves, i és imprescindible, 
també, incloure les veus, les 
experiències i les vivències dels 
joves en les accions de preven-
ció, intervenció i compensació 
de l’abandonament escolar. Són 
els seus protagonistes involun-
taris i sovint forçats els que ens 
ha d’ajudar a entendre què és el 
que els empeny a deixar l’esco-
la, com viuen aquest procés i 
que hi desitjarien trobar.”

Enric Conill.

Administradors de finques

* Relacions amb l'administració 
(ajuntament, negligències mèdiques, contenciosos)

* Civil (consum, contractes, família)
* Administració de finques

* Mediació

Trinitat Martínez Farrés 
 T. 619 422 292 - 618 817 555

Alícia Navarrete García
T. 670 084 969

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com
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Coincidint amb la 
designació d’Igualada 

com a Ciutat Euro-
pea de l’Esport i com 
a Ciutat Amiga de la 

Infància, tindrà el lema 
“Mou-te amb el Saló”

L’il.lustrador Xavier Mula, amb la regidora Carme Riera.

Dijous vinent obre portes el Saló de la Infància, 
dedicat a l’esport i l’activitat física
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Saló de la Infància 
d’Igualada, una de les 
cites referents de les 

festes de Nadal a la capital de 
l’Anoia, arriba a la seva 35a 
edició i tindrà lloc entre els 
dies 27 de desembre de 2018 
i 4 de gener de 2019. I, nova-
ment, aquest esdeveniment 
es durà a terme al recinte de 
l’Escorxador.
La responsable de les políti-
ques municipals d’Infància, 
la regidora Carme Riera, ha 
destacat que “enguany, al 
Saló conflueixen dues fites 
molt significatives per la ciu-
tat, com són la designació de 
Ciutat Amiga de la Infància 
2018-2022 per part de la Uni-
cef i la de Ciutat Europea de 
l’Esport 2019 per part d’Aces 
Europe”. Per tant, afegeix, al 
ja habitual protagonisme dels 
infants “en aquesta edició 
hem volgut afegir un prota-
gonisme molt destacat dels 
esports i de l’activitat física 
com a elements fonamentals 
per a una bona salut”. 
Per això, el lema d’aquesta 
edició serà “Mou-te amb el 
Saló”, mantenint d’aquesta 
manera la dinàmica dels dar-
rers anys de dotar la cita d’un 
eix temàtic motor: el 2012 va 
ser El Saló de les Idees, el van 
seguir El Saló Bestial (2013) i 
Un Saló Sonat! (2014), El Saló 
dels Xefs (2015), El Saló del 
Cinema (2016) i, l’any passat, 
es va celebrar El Saló Tecono-
lògic.

El cartell, de Xavier Mula
Precisament, el cartell 
d’aquesta edició també és 
obra de l’il·lustrador igualadí 
Xavier Mula, que ha tornat a 
convertir l’Esmolet i l’Esmo-
leta en el centre d’atenció de 
la imatge però, en aquesta 
ocasió, compartint protago-
nisme i espai amb una desena 
de persones que practiquen 
diferents disciplines esporti-
ves, incorporant també la in-
clusió i l’esport adaptat.
La 35a edició del Saló de la 

REDACCIÓ / LA VEU 

D ins del marc de  la 
proposta de l’ANC 
per promoure al-

ternatives de consum res-
ponsables amb la República 
catalana,  l’Assemblea, junta-
ment amb l’AT d’Igualada, ha 
organitzat per demà dissabte 
dia 22, de 10 del matí a 2 del 
migdia, a la Rambla St. Isidre, 
la primera edició de la Fira 
del Consum Energètic. Hi col.
laboren  Omnium  Cultural, 
CDR , El Foment, Gent Gran 
X La Republica, i Sumate.
La fira està dirigida a empreses 
dels sectors d’Energia i Tele-
comunicacions. Hi haurà xer-
rades de Pep Centelles i Joan 
Guarch  sota el títol “Consum 
estratègic i de proximitat”, en-
tre les 11 i les 12 del migdia. 

Es farà a l’antic 
Escorxador del 27 de 

desembre al 4 de gener

Infància, doncs, aposta aquest 
any per un programa divertit 
i dinàmic, que donarà cabuda 
a l’oci i el joc però que, alhora, 
pretén promocionar la pràcti-
ca de l’esport i l’activitat física 
com a hàbits de vida saluda-
ble des de ben petits. Aquesta 
pràctica es pot dur a terme de 
forma individual o en grup, 
convertint-se en una actuació 
que facilita la integració, la 
col·laboració amb els altres, la 
tolerància i el respecte de les 
diferències.
Es mantindran molts espais i 
activitats ja consolidats com 
les àrees d’aventura, els infla-
bles, els llits elàstics, la pista 
d’slot, el circuit de karts, l’es-
pai per nadons, actuacions 
musicals participatives i ta-
llers variats, com els de ma-
quillatge, percussió o dansa, 
entre molts altres. Però, com 
a novetat important, el Saló 
pot disposar des d’aquest any 
de l’ala Nord de l’edifici de 
l’Escorxador, fet que permet 
redistribuir els espais i aple-
gar tots els tallers de manu-
alitats en un mateix entorn, 

facilitant a les famílies la 
participació d’infants de di-
ferents edats en activitats di-
verses de forma simultània. 
Cal esmentar també, com a 
novetats, la pista de volcat, els 
ponis o l’àmplia col·laboració 
d’entitats esportives de la ciu-
tat, que disposaran d’un espai 
exterior en el mateix recinte 
per a fer demostracions i ta-
llers amb els infants.
Carme Riera ha agraït, en 
aquest sentit, “la implicació 
i compromís de la vintena 

d’empreses i de les pràctica-
ment quaranta entitats col·la-
boradores, sobretot culturals 
i esportives, que contribuiran 
aquest any a l’hora d’oferir 
als infants i a les famílies una 
gran experiència, coincidint 
amb la 35a edició de l’esde-
veniment”. La tinent d’alcalde 
també ha destacat el fet que 
una vuitantena de joves de la 
ciutat i la comarca treballaran 
com a monitors al Saló.

Horaris d’obertura i preus

El Saló de la Infància se cele-
brarà al recinte de l’antic Es-
corxador –c/ Prat de la Riba, 
47– entre els dies 27 de de-
sembre el 4 de gener, ambdós 
inclosos, i obrirà les portes 
cada dia entre les 10:30 i les 
19:30h. El dia 31 de desem-
bre, però, tancarà a les 14h i 
l’endemà, dia 1 de gener, ro-
mandrà tancat.
Les entrades d’un dia de va-
lidesa, tenen un preu de 3,50 
euros i els abonaments per 
quatre jornades costen 11 eu-
ros. Es poden comprar antici-
padament a l’equipament ju-
venil La Kaserna –Trav. Sant 
Jaume s/n– o els mateixos 
dies de celebració a la taquilla 
de l’Escorxador. En el cas dels 
menors de 3 anys i dels acom-
panyants majors de 12 anys, 
l’entrada serà gratuïta.
Es pot consultar més infor-
mació als webs www.iguala-
da.cat i www.igualadajove.
cat.

L’ANC ja té a punt la fira per a 
promoure les companyies energètiques 
100% catalanes i republicanes

Un grup de músics amenitza-
ran la Fira durant tot el matí. 
Hi haurà xocolatada de bon 
matí i un vermut al migdia.
Per als organizadors, els con-
sumidors “han de conèixer a 
fons els productes que con-
sumeixen per tal d’exercir el 
consum amb responsabilitat. 

Cal potenciar el territori i les 
activitats productives que en 
ell s’hi fan. L’objectiu  és “can-
viar els hàbits de consum, en 
tots els sentits”. Així, han con-
vidat a “diverses companyies, 
cooperatives o societats,  ca-
talanes dels sectors energètic 
i de telecomunicacions que 
garanteixin l’assoliment dels 
objectius, amb ètica professi-
onal, respecte pel medi ambi-
ent, sostenibilitat i catalanitat 
que l’organització considera 
imprescindibles per poder-hi 
participar”. 
Si algú vol passar de la seva 
actual companyia de telefo-
nia, gas o llum a una de les 
que participaran a la fira, no-
més cal que porti el DNI, una 
adreça electrònica, el compte 
bancari, i una de les darreres 
factures.

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Clàusules abusives hipotecaries 

 2ª Oportunitat
iuristrivium7@gmail.com
Mòbil: 656 909 454

Es precisa col·laborador advocat o economista.
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Els nostres plans de pensions han obtingut la màxima qualificació 
en els Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides (PRI) 
Hem obtingut aquest reconeixement a través de VidaCaixa, i gràcies al treball i l’esforç en la gestió 
d’una cartera de més de 80.000 milions d’euros amb criteris de responsabilitat envers la societat i el medi 
ambient. I tot, sense deixar de banda la rendibilitat dels clients. 

Proposar-te un pla de futur que pensa en el de tothom és, entre moltes altres coses, el que ens fa diferents. 

CaixaBank, SA és accionista únic de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, entitat gestora i promotora dels plans de 
pensions comercialitzats per CaixaBank, SA i dels quals és dipositària Cecabank, SA. El document de dades fonamentals de cada 
pla està disponible a www.caixabank.cat

ENS FA
DIFERENTS

OFERIR PLANS DE PENSIONS
RESPONSABLES
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Avui parlem amb Paquita Bisbal, presidenta de 
la Unió de botiguers de Capellades. Fa 37 anys 
que la Paquita treballa darrere d’un taulell a la 
botiga Jesús Arana.

També parlarem amb Raquel Soteras qui regenta la tradi-
cional botiga quiosc, llibreria, loteries i joguines des de fa 
45 anys a Santa Margarida de Montbui.

 

El comerç a l’Anoia

per Maite Sànchez

PAQUITA BISBAL
Presidenta d’Unió de 

botiguers de Capellades

RAQUEL SOTERAS
 Comerciant de Sta Margarida 

de Montbui

Amb la col·laboració 

Quins són els pros i contres d’un petit comerç amb una 
societat tan consumidora? De quina manera ens afecta?

P: per tenir un comerç avui dia has de tenir vocació comerci-
al perquè si no és impossible tirar endavant el negoci. Tot està 
molt complicat. Si no tens vocació i t’agrada el que vens avui dia 
seria impossible seguir treballant. Si aquesta il.lusió la vius i la 
transmets doncs tens clients. Per això són botigues que fa molts 
anys que durem. I que hem aguantat la crisi i els nous hàbits de 
consum. Tot això és important a tenir en compte perquè hi ha 
hagut molta gent que ha hagut de plegar. Qui avui dia comença 
i diu: “mira, vaig a muntar una botiga” no va bé. Si no entén 
d’aquell negoci va malament, com a mínim s’ha d’assessorar. La 
gent en general veu els nous comerços que entren i tothom mul-
tiplica, però ningú divideix” . S’ha de ser un botiguer vocacio-
nal. Si no hi ha molt a perdre. 

Fer de botiguer és un ofici vocacional?
P: Sí, hauria de ser-ho. No acabes i baixes persiana i ja està. Nos-
altres ho fem gaudint. Ens agrada i els clients estan contents. 
R: La gent compra per internet, és una evidència. Però no ens afec-
ta a gran volum. Si t’agrada el negoci, t’agrada vendre. Aconsellar 
els clients et tenen una estima i els clients que t’estimen et venen a 
comprar. També hi ha les recomanacions entre clients que un s’ho 
diu a l’altre (el boca orella) i et ve gent recomanada de fora. 

És molt important tenir una persona que et pugui aconsellar, oi?

P: El botiguer s’ha d’informar i assessorar per recoma-
nar un producte. Tot està canviant molt i s’ha d’estar al 
dia. Per tant, tot i ser grans nosaltres som conscients 
que hem d’entrar a l’era de la digitalització. Si no hi en-
trem, malament. El que passa és que a vegades el boti-
guer no és conscient o vol negar-se a acceptar aquests 
canvis i diuen, jo ja em faig el facebook, el meu insta-
gram i malament... com en tot un ha de ser professio-
nal. Per tant, jo penso que si un mateix no en sap prou 
o no és constant ni sap fer-ho (els missatges són dife-
rents) considero que ho ha de portar una persona. Que 
ens sàpiga i que miri el perfil de cada botiguer/a  i que 
ho faci. Jo ho tinc així i em funciona molt bé. Nosaltres 
fa dos anys que estem a les xarxes socials. Ens anem 
fent grans i resulta que tenim més feina.  Doncs mira, jo 
penso que és positiu.  És una inversió sí, però que tam-
bé em comporta un rendiment. No ens podem queixar 
i quedar-nos de mans plegades. El món esta canviant i 
de manera molt ràpida. Nosaltres fa dos anys vàrem fer 
una petita reforma i vàrem fer un estudi de com havia 
de ser el nostre negoci. Ens va anar molt bé i tenim cli-
ents nous perquè estem en el món de la digitalització. 
Per això Capellades Comerç, l’associació de botiguers 
estem en aquest tema. 

A Capellades hi ha associació de botiguers, i a Montbui?
R: sí hi tant, també n’hi ha. 
P: La unió fa la força. Ara parlo per Capellades, no pot 
ser que només ens coneguin pel Museu del Molí Pape-
rer que és fantàstic, però hi ha molta més cosa a Ca-
pellades. I les hem de donar a conèixer perquè si no la 
gent no ho sap. És com si jo no dono a conèixer què tinc 
a la botiga. La gent no sabria què faig, què els puc oferir. 
Saben que el meu marit és perruquer de tota la vida i 
tenim molta clientela però s’ha d’explicar què faig. Per 
exemple, l’altre dia vaig estar a Milà a una fira, i ho he 



obríem el diumenge a la tarda i s’anava mig venent ara, 
amb aquesta llei no em val la pena tenir obert amb 
diumenge.  Perquè la gent marxa perquè vol sortir, no 
només van a comprar van a passar el dia. 
P: El que sí s’hauria de fer entendre a la gent és que 
si sempre van a les grans superfícies a la llarga les 
botigues aniran desapareixent i els carrers quedaran 
tristos i poc il·luminats. Els fills dels que ara compren 
constantment per internet no podran anar pel carrer 
perquè seran tètrics, faran por. El dissabte a la tarda 
o el diumenge, que moltes botigues tenim els llums 
encesos, si d’aquí a uns anys ja no hi som, farà basarda. 
Perquè a segons quins llocs que no està il·luminat fa 
com por passar-hi. Les botigues donen vida. La gent 
que està tot el dia a internet es tornaran enzes perquè 
no faran vida social. No s’ha de tornar enrere, però 
s’ha de saber trobar el punt d’equilibri.
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MIRA TOTA 
L’ENTREVISTA A:

d’explicar perquè la gent, la societat t’ho demana. 
El botiguer que està darrere del taulell esperant-se 
i pensant que ja aniran entrant i ja està, no anirà bé. 
Doncs llavors és quan es queixen d’internet i de les 
noves tecnologies que els sembla que fan tan mal.  I 
no és això, un s’ha de posar les piles. 

Amb tants anys de portar negoci Raquel, tu devies 
ser una nena... i ara com ho veus tot plegat? 
R. Jo era petita. El meu pare per motiu d’un accident 
va haver de deixar la feina que regentava i va muntar 
la botiga. Li agradava parlar amb gent, assessorar... 
va anar creixent el negoci de mica en mica fins que 
va tenir la mala sort que amb 61 anys va tenir un in-
fart i es va morir just a la botiga mateix... Llavors vaig 
continuar jo que ja l’ajudava els dissabtes al matí i per 
festes tot i que estudiava. I clar, sabia més o menys de 
què anava el negoci i mira, m’hi vaig posar. M’agrada-
va i aquí estic. 

És quelcom de molt sentiment doncs, de molta res-
ponsabilitat familiar...

R: Sí, tot això va fer que em fes comprometre més en 
el negoci. 
P: Jo vaig arribar a trencar aigües estant embarassada 
d’un fill a la perruqueria tot rentant un cap! Imagina’t 
si vaig apurar a treballar perquè m’agrada! (riures). És 
on fem vida. Recordo que aquell dia era un diumenge, 
i jo no obro els diumenges però aquell dia ho vaig fer, 
vaig obrir per una clienta de Barcelona que em va dir 
que vindria, i jo encantada que em tingués la confi-

ança de dir-m’ho. La vaig obrir.  
R: Et sents tan bé en el negoci que no et sap greu anar 
a treballar. És molt important! 

Ara tothom obre dissabtes i diumenges... i dies fes-
tius durant el mes de desembre i gener... Aquesta 
iniciativa com la veieu?

P: Jo no sé si està bé o malament treballar d’aquesta 
manera perquè jo no treballo en una gran cadena. 
Cada u s’ha dedicat a muntar la seva empresa com 
pot i com vol, o com sap. Nosaltres som de les que 
pensem que obrir el diumenge abans de Nadal per 
exemple ho trobo correcte perquè penso i entenc que 
durant la setmana pot haver passat que no hagi po-
gut tenir temps o que ja pensa que ho farà diumenge. 
Ara, penso que obrir tots els diumenges de tot l’any 
sé que a casa meva no vendria. Perquè la gent, per 
fer aquests horaris, ja té la mentalitat d’anar a la gran 
superfície i fer coses. Ja s’ha muntat el dia per sortir 
amb la família i anar a comprar. Fer-ho a la vigília 
d’una festa important va bé, la resta no. Per Nadal 
i Reis. Després no té sentit en el meu negoci.  Des-
prés sortim amb les rebaixes, les rebaixes al carrer. 
Jo el tipus de client que tinc em truca i em pregunta 
a quina hora el/la puc atendre, que ve a casa meva. 
Perquè vol que l’assessori. Tinc vendes programades, 
per dir-ho d’alguna manera. Jo ho veig així. Les grans 
superfícies van d’una altra manera. Res a veure amb 
el meu estil de comerç. 
R: Jo estic totalment d’acord amb la Paquita. Anys 
enrere, quan no existien aquests centres comercials, 



Un any més, el nostre país es mobilitza per un gran projecte solidari. 
A cada poble, a cada casa de Catalunya hi ha un pensament per a 
#LaMaratóTV3

El mensaje es tremendo: gran parte de la población activa 
de España está condenada a tener salarios bajos si quiere 
trabajar: la competitividad de España se basa en los bajos 
costes laborales.

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

LA INFLACIÓ I LA CORBA DE PHILLIPS

EVA COLLADO

 A USA l’atur els ha caigut per sota 
dels mínims històrics, però la in-

flació subjacent no es mou.
La Marca Personal és una cosa que es 

construeix i pel que es vetlla diàriament

L es autoritats econòmiques treballen des fa temps perquè arri-
bi la inflació i de moment no se’n surten. A USA l’atur els ha 
caigut per sota dels mínims històrics, però la inflació subja-
cent no es mou. Els costos laborals han crescut, però l’impacte 
inflacionari ha quedat diluït per la recuperació cíclica de la 

productivitat. A l’Eurozona, sembla que donen per feta la recuperació, 
però no ha arribat a la majoria de la població i hi ha un creixent senti-
ment de proletarització. Els treballadors, veuen com les seves negociaci-
ons salarials topen amb la pèrdua de competitivitat dels seus centres de 
treball i l’opció de perdre la feina genera una por dissuasiva. No és viu 
malament, però hi ha la sensació que la qualitat de vida anirà minvant.

La corba de Phillips representa la relació entre atur i remuneració. Tradi-
cionalment quan baixava l’atur, repuntava el preu de la mà d’obra. L’aug-
ment de la demanda feia pujar els salaris. Per això les dades del mercat 
laboral s’havien considerat un indicador important que anticipava el 
augment de la inflació. Però amb la globalització això ja no passa, per-
què la demanda de la mà d’obra s’ajusta amb la feina feta per treballadors 
situats en indrets llunyans. Mica a mica les empreses logístiques i les 
multinacionals amb distribució pròpia han anat limitant el paper de les 
empreses productives i, en conseqüència, del paper de la força laboral 
del propi país. Des del 2009, la correlació que marca aquesta corba ja no 
té aquesta explicació en els països desenvolupats.

No anticipen els objectius d’inflació que havien objectivat governs i 
bancs centrals i, al no assolir-se, ja es parla de la inflació importada, 
conseqüència de l’activitat del comerç internacional. Al mateix temps 
s’ha produït una onada d’immigració que molts estats no saben com re-
soldre, perquè amb prou feines poden mantenir el model social, corcat 
pel dèficit permanent. I van prenent cos les polítiques proteccionistes 
i els aranzels comercials, que encareixen els preus de bens procedents 
de l’estranger. Així s’intenta retornar l’equilibri econòmic i social intern, 
però és molt difícil d’aconseguir, perquè molts components, ni es fabri-
quen, ni es poden fabricar localment (al haver desaparegut empreses i 
tecnologia) i perquè les multinacionals fan del cost, la força de la seva 
negociació. 

Segueixen l’alça els preus del consum i això justifica les accions de les 
armilles grogues a França, les polítiques de Trump a USA i els intents 
de redistribució de la riquesa amb mesures fiscals. Alguns pregonen una 
guerra comercial, amb connotacions geopolítiques, per les reaccions que 
es produeixen a les fluctuacions aranzelàries i tecnològiques. Potser tin-
guin raó, però és evident que s’està en una situació que no és sostenible i 
que cal trobar solucions davant les creixents marginacions socials.

La inflació és només una eina econòmica. Un impost amagat que paga la 
població sencera - que afecta molt més a les classes populars – però no 
sembla que avui sigui la millor teràpia, ja que els preus no poden pujar, 
si la majoria de la gent no té ingressos que els permetin seguir la roda. 
I quan no queda res a perdre, solen ser molts els que volen canviar les 
regles del joc. Potser el 2019, la corba de Philips que miren els economis-
tes, deixi de tenir aquella explicació tradicional i sigui un senyal de tràfic 
que avisi un trajecte complicat.  

INDICADORS QUE LA TEVA  #MARCAPERSONAL 
FUNCIONA A LA VIDA REAL
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ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Segueix creixent l’activitat econòmica:
La carrega aèria a l’aeroport del Prat creix un 11% el 2018 amb 
175.000 tones. És el quart any consecutiu de creixements.

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

EVA COLLADO DURÁN
Consultora estratègica de capital humà, conferenciant i escriptora
@evacolladoduran

PERE PRAT
Empresari
@pere_prat

PERE PRAT

Res passa per casualitat. La Marca Personal és una cosa que 
es construeix i pel que es vetlla diàriament. És molt el temps 
invertit.
Per a mi hi ha tres retorns possibles que s’haurien de produir, 
sí o sí.

1. Aprenentatge: gràcies al temps invertit creixo al costat d’altres profes-
sionals, em mantinc al dia i obtinc la informació que com a professional 
necessito.
2. Obtenir bones relacions i sinergies amb tercers que em aportin i su-
min.
3. Monetitzar d’alguna manera.

Indicadors d’èxit de la marca personal en la vida real:

• Rebràs invitacions a connectar a totes i cadascuna de les Xarxes Socials.
• Rebràs ofertes de treball a través de Nethunters.
• El teu posicionament a la Xarxa serà real. 
• Es comptarà amb tu cada vegada per a més coses. 
• Notaràs que la gent t’explica coses sobre el que està treballant o sobre 
aquell projecte que aviat veurà la llum perquè considera que la teva opi-
nió prèvia és enriquidora i que pots aportar i ajudar.
• Van a voler conèixer-te. Desvirtualitzar a persones de la Xarxa és im-
portant i els esforços que pugui suposar fer-ho sempre tenen una bona 
contraprestació.
• Et sorprendrà el que t’arriben a conèixer prèviament els que et busquen. 
La teva coherència en la Xarxa, les teves aportacions de valor, les teves 
relacions, la fiabilitat que desprens i el coneixement que tens en el teu 
sector estan més que demostrats i et precedeixen.
• T’assabentaràs abans que molts si hi ha un projecte de caràcter associa-
tiu o cooperant en el teu sector. I, saps per què? Voldran que formis part 
d’ell perquè amb això tindran més possibilitats que prosperi.
• Sabràs quins esdeveniments d’alt calat s’estan preparant en el teu sector, 
entre altres coses perquè una vegada més et demanaran opinió. Si ets 
conferenciant, figuraràs entre els principals ponents.
• Aniràs a un congrés com a ponent i probablement amb tan sols dir que 
estàs allà a través de les Xarxes Socials, ompliràs com a mínim un 30% 
de l’aforament. Els que et segueixen volen veure’t i faran el possible per 
estar al teu costat aquell dia perquè senten que fer-ho serà una bona ex-
periència.
• Les Marques et buscaran com a prescriptor. Sí, oficialment ja estàs con-
siderat un “influencer” com a tal perquè apareixeràs en diferents ràn-
quings que així ho corroboren i t’arribaran, lògicament, noves oportuni-
tats per aquesta via també.
• Amics i referents comptaran amb tu per a tot tipus de col·laboracions 
en els seus blocs i publicacions. Tot d’una veuràs com et mencionen en 
ells, com surts a la pàgina d’algun llibre i el més bonic de tot...; aquell dia 
en què algú decideix i et convidi a que obris el seu llibre com prologuista 
i puguis estar al seu costat presentant aquest llibre.
• I un dia et contactarà una editorial i t’oferirà la possibilitat d’escriure 
un llibre i et diràs a tu mateix que els somnis es compleixen i que l’esforç 
i el treball han valgut la pena... 

Pere Prat Eva Collado



P #latevaveu

Cristina Domènech @CristinaDomenec

Isabel Pola @Jorlaibel

Mireia Prat  @suellenieta

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Bernat @BernatPlanas

Albert Riba @AlbertRiba

Pol Martinez @Amatnezol

els voladors @elsvoladors

Ajuntament St. Martí de Tous @stmartidetous

Coral Gatzara @coralgatzara

La idea del Consell de ministres a Barcelona se-
gur q ha vingut del rei i dels seus obscurs con-
sellers. És la 2a part del discurs del 3 d’octubre. 
#llibertatpresospolíticsiexiliats

Fòbia al groc per la denúncia a presos polítics, 
fòbia als colors de l’arc de Sant Martí per ser els 
colors dels LGBT, ... Quan tens fòbia als colors, 
tens fòbia a la diversitat s’esdevé perillós per la 

societat.

A tots els homes que avui escriviu sobre #Totes-
SomLaura comenceu a qüestionar-vos la mascu-
linitat, a treballar-vos-ho, a qüestionar els privile-
gis patriarcals, a deixar de participar als grups de 
wats machirulos que cosifiquen i sexualitzen les 
dones, de fer humor sexista, etc.

Si Sabadell no vol tota l’aviació esportiva -que 
mou molts diners i molta gent- a què espera 
#igualada i #odena a demanar-ho per l’aeròdrom? 
Volem o no volem dinamitzar aquest espai? Te-
nim davant una oportunitat per ser Referents de 
debò en aviació privada a Catalunya.

Quin nyap i quina vergonya el sistema judicial es-
panyol!!  S’ho estan saltant tot contra l’indepen-
dentisme, però més tard o més d’hora, els acabarà 
passant factura. #CausaEspecialTV3

Gran @marcelobechler dient sobre el Mourinho 
... De #specialone a #decatedone #esportclube3

Acomiadem un any que ha estat molt especial 
pels Voladors ja que hem commemorat el 10è 
aniversari. I com a punt final, publiquem a la 
nostra web ”L’esclat sonor de la festa”, l’exposició 
que recull els orígens i la trajectòria de la colla. 
Salut i pólvora!

Cal Frarés es va pensar per facilitar la relació in-
tergeneracional entre el casal de la gent gran, es-
pai joves i l’escola de música. Ens fa molt contents 
veure les sinergies que es creen! Per Sta Llúcia no 
vàrem desaprofitar l’ocasió de fer un bon berenar 
i un concert! #FemTous

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#56 Carme Marcé Gassó

Ha sigut molt bonic! Moltes gràcies per fer-ho 
possible @la_marato @coralsinfantils 
#LaMaratóTV3  #HoVisc

FOTO: Cesc Sales
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@monbusinfo Per quan el bitllet especial ”sense 
seient”? Perquè pagar 8 euros per viatjar assegut a 
terra o de peu esta de puta mare eh. #hispanofail

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Destrossen l’escultura en 
record als presos polítics 
de Calaf

Igualada serà l’arribada 
d’una etapa de La Vuelta

T’has de desplaçar aquest 
divendres 21D? Consulta 
les incidències previstes

Instants de La Veu             @veuanoia

Els @moixiganguers s’emporten el 
premi a la Colla de la Temporada de 

la Nit de Castells 
#Igualada #Anoia #castells 
#castellsenxarxa #castellers

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...

Em dic Carme Marcé Gassó, alies ”Carme Biblioteca”. 
Soc mare, lluitadora, i, quan convé, valenta. Treballo a la Biblioteca Central d’Igualada, 
soc regidora de Serveis Socials i Gent Gran de Jorba.

... que la llei de la dependència rebi 
finalment la dotació econòmica ne-
cessària.

Aquesta llei es va crear el 2006 per 
donar l’assistència necessària a les 
persones grans, malaltes i amb disca-
pacitats. El govern de l’estat espanyol 
la va dotar, fins al 2015, d’uns 22.700 
milions d’euros, que havien d’assu-
mir a parts iguals el govern central 
i els autonòmics. Però a la pràctica 
no s’ha complert i això té una reper-
cussió negativa, perquè tant les cam-
panyes de prevenció com els cuida-
dors, el servei de teleassistència, les 
residències i els centres de dia ne-
cessiten d’aquests diners i treballen 
sempre sota mínims.
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El vestíbul de l’Ajun-
tament serà l’espai de 

la marató de recollida, 
que obrirà de 10 del 
matí a 8 del vespre

L’Ajuntament felicita als avis dels 
centres del CSSI i la Llar del St. Crist
REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament felicita les 
festes de Nadal als avis 
i les àvies que viuen en 

diferents residències i habitat-
ges tutelats per a la gent gran 
a la ciutat. 
És el moment també d’agrair, 
per part del consistori, la fei-
na del personal que té cura 
del seu benestar al llarg de tot 
l’any. Així doncs, com succe-
eix cada any l’alcalde, Marc 
Castells, acompanyat de dife-
rents regidors, visiten aquests 
dies els pisos Viu B i Viu B2 
i la Residència Pare Vilaseca, 

REDACCIÓ / LA VEU 

La multinacional Airbnb, 
pocs dies després de 
presentar el seu “labo-

ratori” a Igualada, ha sorprès 
aquesta setmana amb una nota 
de premsa de la seva delegació 
a Barcelona citant a la nostra 
ciutat com “una de les destina-
cions tendència de 2019”.
En la nota, que pretén donar 
idees a possibles planificaci-
ons de viatges pel 2019, ex-
plica que “després d’analitzar 
dades de recerques, reserves i 
allotjaments guardats en llis-
tes pels usuaris de la platafor-
ma, Airbnb revela que l’any 
que els viatgers optaran cada 
vegada més per regions, ciu-
tats i pobles menys explorats”. 
Així, diu Airbnb “des d’una 
illa a l’est de la Xina en la qual 
no poden circular vehicles, a 
la commemoració del 50 ani-
versari de Woodstock, Airbnb 

Airbnb situa Igualada com “una 
ciutat amb gran prestigi vinícola”

REDACCIÓ / LA VEU 

L a 30 Edició de la Cam-
panya de Recollida de 
Joguines de Creu Roja 

a l’Anoia arriba aquest cap de 
setmana al seu punt crucial, 
sempre amb l’objectiu que cap 
infant de la comarca es quedi 
aquestes festes sense joguines. 
Els criteris d’accés es marquen 
des dels equips de Serveis So-
cials de cada municipi. Des 
de Creu Roja un any més, fan 
una crida per les donacions de 
joguines per infants de 0 a 12 
anys, esperant una resposta 
social de solidaritat en aques-
tes Festes de Nadal.  Han de 
ser joguines noves, educatives, 
no bèl·liques i no sexistes. 

Avui, a l’Ajuntament
L’acte central de la campanya 
A Igualada culminarà avui di-
vendres 21 de desembre de les 
10 del matí a les 8 del vespre, 
amb la Marató que es celebra-
rà de nou al vestíbul de l’Ajun-
tament d’Igualada. Obriran 
durant tot el dia, per facili-
tar l’entrega de joguines als 

Avui, marató de Creu 
Roja de recollida de 
joguines a Igualada

centres educatius de la ciutat 
durant el matí, i per rebre-us 
durant tota la Jornada a la res-
ta de persones que hi vulgueu 
anar.
Us recordem que els ajunta-
ment de Castellolí i Òdena 
han habilitat un punt de reco-
llida de joguines a la seva seu, 
fins avui divendres.
El Futbol sala de Montbui or-
ganitza un Torneig benèfic a 
Mont-Aqua, on es recolliren 
joguines el proper 29 de de-
sembre, durant tot el dia.
Per tota la gent que no pugui 
venir a les maratons o punts 
de recollida de joguines, po-
den  portar les seves joguines 
a les nostres oficines a: C/ Les 
Comes 34, Igualada de 09:00 
a 14:00h i dimarts i dijous de 
16:00 a 19:00 h.

ha descobert que la majoria 
de destinacions que seran ten-
dència són llocs en els quals 
l’augment del turisme soste-
nible i autèntic beneficiarà 
igualment a residents i viat-
gers: donarà visibilitat a ubi-
cacions emergents com Acra 
(Ghana); promourà la sosteni-
bilitat mediambiental en llocs 
com Calàbria (Itàlia), i con-
tribuirà a la reconstrucció de 
comunitats afectades per des-
astres naturals. És el cas de la 
primera destinació tendència 
de la llista: Kaikoura, a Nova 
Zelanda.

Igualada, amb tradició 
“vinícola de gran prestigi”
D’Igualada diu concretament 
que “aquesta ciutat a 50 qui-
lòmetres de Barcelona té una 
tradició vinícola de gran pres-
tigi i una llarga experiència en 
l’organització d’esdeveniments 
internacionals, com la con-

centració de comerços pop-up 
REC o un espectacular Festival 
Europeu de Globus. 
Per tal de potenciar la ciutat 
“com a destinació de turisme 
sostenible”, i en el marc de 
l’Oficina de Turisme sostenible 
d’Airbnb, la plataforma “col·la-
borarà amb Igualada per crear 
una iniciativa única anome-
nada New Healthy Destinati-
ons Lab (Laboratori de Nous 
Destinacions Sostenibles). En 
el context d’aquest programa, 
Airbnb i l’Ajuntament d’Igua-
lada duran a terme diversos 
tallers temàtics i activitats de 
co-creació al llarg de 2019, 
en què els negocis locals i els 
ciutadans d’Igualada tindran 
l’oportunitat de millorar la 
seva hospitalitat i crear no-
ves experiències, donant-se a 
conèixer davant viatgers de tot 
el món”. 
Brindem per la bona nova amb 
un vi igualadí de gran prestigi!

gestionats pel Consorci Soci-
osanitari d’Igualada (CSSI), i 
també l’Asil del Sant Crist, on 

el passat dissabte, 15 de de-
sembre, es va oferir el tradici-
onal dinar de Nadal.



Frime ha comprat 
41.000 m2 per més de 
3 milions, i n’invertirà 
20 milions més en les 
noves instal·lacions, 
on hi treballaran 250 
persones, la majoria 

procedents dels actuals 
centres de la firma

Frime, una empresa de frigorífics, es traslladarà al polígon de 
Can Parera de Castellolí, a l’espera de més inversions
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E ls consellers de Ter-
ritori i Sostenibilitat, 
Damià Calvet; i d’Em-

presa i Coneixement, Àngels 
Chacón, van presentar diven-
dres passat al costat dels alcal-
des de tots els municipis de la 
Conca d’Òdena noves inversi-
ons industrials al nostre terri-
tori, que s’implantaran al polí-
gon Can Parera de Castellolí. 
En concret, l’empresa Frime 
Holding Company SL, que 
es dedica a l’exportació de 
peix i té la seva seu a Arenys 
de Munt i a Mercabarna, ha 
adquirit uns terrenys que su-
men una superfície total de 
41.575,50 m2  i un preu final 
de més de 3 milions d’euros. 
La companyia, hi construirà 
la planta de producció amb 
més capacitat de Catalunya, 
on es donarà feina a més de 
250 persones, si bé la majoria 
vindran dels actuals centres 
de producció. 
L’empresa Frime Holding 
Company SL té previst inver-

tir més de 20 milions d’euros 
en la construcció d’aquestes 
noves instal·lacions, que cons-
taran de frigorífics de -60ºC 
amb una capacitat per a 800 
tones i frigorífics de -25ºC 
amb una capacitat per a 8.000 
tones. Així com sales de tre-
ball i elaboració que sumaran 
més de 15.000 m2 de sostre.
La companyia exporta a més 
de 40 països de tot el món 
amb volums de negoci de 120 
milions d’euros el 2018. El 
creixement anual de FRIME 
en els darrers deu anys ha es-
tat sempre per sobre del 10% 
anual.

Inversió d’una empresa del 
sector d’automoció
D’altra banda, recentment 
l’Incasòl també ha signat amb 
Engind SL el contracte d’arres 
de vuit parcel·les més ubica-
des en aquest sector industri-
al de Castellolí. Els terrenys 
tenen una superfície total de 
9.825,31 m2 i un preu de ven-
da de 540.392,05 euros. En-
gind és un grup de gestió in-
tegral de serveis d’enginyeria, 
promoció de sòl i construc-
cions industrials, amb seu a 
Vilafranca del Penedès. De-

senvolupen els seus projectes 
amb metodologia BIM (Buil-
ding Information Modeling), 
acostant el projecte al promo-
tor-client per mitjà d’un mo-
del digital en 3D. 
Una coneguda empresa del 
sector de l’automoció serà la 
que s’implantarà en aquests 
terrenys, però fins a finals 
de gener no se’n coneixerà el 
nom exacte.
L’alcalde de Castellolí Joan 
Serra, afirmava que “amb l’ar-
ribada de Frime Barcelona  
s’amplien els usos de Can Pa-

rera, complementant el sector 
del motor tan propi de Caste-
llolí amb el sector alimentari, 
un sector més tradicional, es-
table i de primera necessitat, 
que genera molts llocs de tre-
ball i oportunitats en serveis”.  
També ha destacat que l’altra 
venda signada aquesta setma-
na a l’empresa Engind tindrà 
un ús relacionat amb el motor 
i que estarà en funcionament 
a finals del 2019. En conjunt, 
“dos projectes que són una 
gran oportunitat per Caste-
llolí”. 

Autoescola REPRÍS

Av. Barcelona, 40 . 93 805 12 72  .  IGUALADA                   
Doctor Coca, 1 . 93 801 76 30 . IGUALADA   (OBERT AL MIGDIA)
Major, 30 . 93 801 12 76 . CAPELLADES
Av. Dr. Francesc Massana, 18 . 93 773 64 62 . MARTORELL  (OBERT AL MIGDIA)

És Nadal, regala 
RACC Autoescola

EL  CARNET 
DE  CONDUIR, 
UN   BON  OBSEQUI 
PER  A  AQUESTES 
FESTES.
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Una vuitantena de 
persones representants 
de la societat civil de 

l’Anoia van participar 
de la recepció de Nadal 

de la UEA

Nou Centre reparteix 
4.325€ en premis

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia va celebrar la 
recepció de Nadal amb 

els associats a l’entitat i per-
sones vinculades per brindar 
i desitjar-se bones festes, ara 
que arriba el Nadal. Una vui-
tantena de persones van assis-
tir a l’acte, entre empresaris, 
directius de centre de forma-
ció, mitjans de comunicació, 
i representants polítics locals 
com alcaldes i regidors ano-
iencs. 
El president de la UEA, Joan 
Domènech, en el seu discurs 
de Nadal, va posar de mani-
fest la “gran feinada” que de-
senvolupa l’entitat i com en 
els darrers anys la UEA ha 
crescut, tant en projectes a 
desenvolupar, en número de 
socis (aquest any gairebé s’han 
unit a la patronal un centenar 
d’empreses), com en persones 
vinculades a la UEA que de 
manera desinteressada parti-
cipen en algun o altre projecte 
de l’entitat, i “això té un gran 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 18 de desembre 
a l’Hotel Canaletes es va 
fer el sorteig de la Cam-

panya de Nadal de l’Associació 
Nou Centre d’Igualada, que 
enguany ha repartit 4.325€ en 
premis.
Els números premiats amb 
125€ i els establiments on 
s’ha repartit el premi son els 
següents: 09336 – Ferreteria 
Anoia; 02544 – Peixateria 
Àlex; 02362 – Peixateria Àlex; 
03767 – Forn Alemany; 05169 
– Opcinatura; 07461 – Dro-
gueria Dispunt; 08585 – Kine 
fisioteràpia; 08748 – Kumon; 
12419 – Cor Verd; 12681 – 
Atrezzo; 12843 – Filo & Noè-
lia estètica; 15371 – Xarcuteria 
Ibañez; 18719 – Xarcuteria 
Ibañez; 18951 – Xarcuteria 
Ibañez; 21022 – Opcinatura. 
Enhorabona!
Els números premiats amb 50€ 
son: 08906 – Beep informáti-
ca; 12774 – Podologia Balmes; 
17846 – Pintures Ralli; 06687 
– Joan Carles Joiers; 04498 – 
Forn Alemany; 15817 – Moda i 
Complements de Dona; 18309 
– Creacions Claramunt; 08007 
– Lokal Gastrobar; 09983 – 
Ferreteria Tools; 10605 - Mobi 
Dyf; 09025 – Prisma fotogra-
fía; 00483 – Fruites J. Serra; 
01815 – Pastisseria Pla; 16713 

– Color Plus; 08519 – Kine 
Fisioteràpia; 15648 – Quiro-
creixent; 12832 – Filo & Noè-
lia estètica; 11338 – Comerci-
al Segura; 09394 – Ferreteria 
Anoia; 08745 – Kumon; 02765 
– Antiga Cafateria Soler; 16806 
– Jennie Fet a Mà; 13447 – Fi-
sio Espai; 15462 – Xarcuteria 
Ibañez; 13329 – Farmàcia 
Secanell; 13503 – Meson el 
Abuelo; 01664 – Instal·lacions 
AIgualada; 07321 – Drogueria 
Dispunt; 14823 – Anoia Foto-
estudi; 17743 – Cafè Barcelona; 
14537 – Abacicles; 07586 – Cor 
Verd; 04946 – Supermercats 
Suma; 17094 – Fruiteria Car-
me Miranda; 20085 – L’Avet 
papereria; 14249 – Farmàcia 
Esteve; 15508 – Llombart es-
tilisme; 17666 – Don Relax; 
00832 – Silxama; 11694 – Bar 
Curucú; 05849 – Opcinatura; 
02050 – Àlex Peixateria; 12203 
– Restaurant Aqua; 11295 – 
Yvette Pons; 16611 – Restau-
rant Canaletes; 08387 – Marcè 
& Sagarra Centre Dental. En-
horabona!
Els números premiats amb una 
panera son: 19163 – Mapfre 
Assegurances; 18448 – Bufet 
Font; 12913 – Finques Sasi. 
Enhorabona!
L’Associació Nou Centre es po-
sarà en contacte amb tots els 
premiats durant els propers 
dies. 

L’economia circular i la digitilització 
centraran l’esforç de la UEA el 2019

valor”. Domènech també va 
afegir que cada vegada és més 
notori la implicació i el com-
promís empresarial amb la so-
cietat anoienca. 
Seguint la bona línia de treball 
del 2018, la Unió Empresarial 
de l’Anoia enfoca el 2019 amb 
tres eixos molt clars: “l’acom-
panyament a les empreses cap 
a la transformació digital amb 
l’ajuda i el suport de diversos 
facilitadors tecnològics de 
km0; la consolidació del Fò-
rum Empresarial celebrant la 
tercera edició dedicada a la 
revolució 4.0 i l’economia cir-
cular; i en tercer lloc, la UEA 
treballarà el 2019 la competi-
tivitat i visibilitat dels sectors 
econòmics, a través de dues 
vies:  la del coneixement, for-

mant a treballadors i empresa-
ris d’acord a les especialitats 
que requereix l’empresa; i la 
de la visibilitat a través de l’ex-
posició Som Empresa Som In-
dustria, un espai que es crearà 
a la mateixa seu de la UEA”.
Per la seva part, l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, 
també en el seu discurs va 
destacar el treball i la feina 
que fa l’entitat i els projectes 
que es desenvolupen per a 
dinamitzar i millorar la com-
petitivitat de les empreses de 
l’Anoia. Castells també va fer 
referència a les bones xifres 
econòmiques de la comarca 
“baixant l’atur i augmentant 
el nombre d’assalariats”, les 
recents aliances amb la Uni-
versitat de Lleida i Airbnb, per 
fer d’Igualada una ciutat forta 
en coneixement i atractiva pel 
turisme.
 La UEA tanca el 2018 espe-
rant que el proper any, seguei-
xi comptant amb la compli-
citat de les empreses, entitats 
i agents per seguir creixent 
junts. 

2X1
10% dte a tots els subscriptors de LA VEU

. Porta’ns aquest val  a la taquilla
o bé a l’agència de viatges  Fer Frans.

. Porta també el carnet de subscriptor + DNI
Promoció no acumuable

retalla i entrega el val

Dies:   23 i 26 de desembre
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Acaba el taller Digues-li amb les 
mans per a malalts neurodeneratius

CASAL G. GRAN / LA VEU 

E l Grup de Play Back 
“Llum i Color” de 
l’Associació de gent 

gran d’Igualada, del Casal del 
Passeig, el diumenge 16 de 
desembre, en el Gran Teatre 
Municipal de l’Ateneu Igua-
ladí, varen realitzar un gran 
espectacle musical, en benefi-
ci de La Marató de TV3, amb 
una aportació 1.875 € .
Amb el Teatre ple, els espec-
tadors varen passar una tarda 
fantàstica, en el que es va po-
der gaudir de música de tots 
els temps, i també en especi-
al un repertori de cançons de 
Nadal.
A part de les seves interpre-
tacions, en aquest cas “amo-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Fundació Pinnae ha 
rebut un dels premis 
que la revista ‘Actuali-

dad Económica’ ha atorgat en 
el marc dels XV Premis d’Obra 
Social i Educació Financera.
La publicació ha concedit el 
segon guardó d’àmbit naci-
onal en la categoria d’Acció 
Social per la primera convo-
catòria de projectes a l’impuls 
social del territori, convocada 
aquest 2018 amb l’objectiu de 
recolzar programes destinats 
a persones o col·lectius es-
pecialment vulnerables i que 
donin resposta als reptes de la 
societat actual.
La convocatòria “Impuls soci-
al pel territori” de la Fundació 
Pinnae que ha estat premiada 
es va obrir el passat mes d’abril 
amb 100.000 euros de dotació, 
rebent un total de 40 sol·lici-

roses” i amb un caire feliç, 
també diverses innovacions 
en els conjunts i en el fons de 
pantalla, per tal de donar llum 
i color en un ja clàssic especta-
cle, que en el temps s’ha supe-
rat a ell mateix. Cal donar va-
lor a les seves interpretacions, 
doncs tots els components són 
amateurs.
També cal remarcar que tenim 
una nova estructura d’organit-
zació, per tractar d’estar sem-
pre actius i amb ganes d’in-
terpretar correctament noves 
cançons i fer gaudir a tots els 
públics, amb uns espectacles 
que tinguin un bon nivell amb 
elegància, millor vestuari i so-
bretot amb força emotiva per 
transmetre el contingut de 
cada cançó.  Foto: Enric Martí

El Play Back “Llum i 
Color” recull 1.875€ 
per la Marató de TV3

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper 17 de desem-
bre conclou el taller 
per a usuaris i cuida-

dors “Digues-li amb les mans” 
que s’ha estat fent a l’Hospital 
de dia Sant Jordi des del passat 
5 de novembre amb motiu del 
dia internacional del cuidador. 
Ha estat impulsat per l’Associ-
ació de Familiars d’Alzheimer 
i altres Demències de l’Anoia 
(AFADA), Essència Alquími-
ca i el Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI) i ha obtin-
gut una valoració excel·lent 
per part de totes les persones 
que hi han participat.
Sovint, amb el pas del temps i 
el progrés de les malalties neu-
rodegeneratives, el llenguatge 
es deteriora i les persones afec-
tades i les seves famílies tenen 
més dificultats per connectar i 
entendre’s. En aquest moment 
ressorgeixen altres canals de 
comunicació que mai han des-
aparegut però que van quedar 
relegats a un rol secundari en 
la comunicació. Les emocions 
i les sensacions que el nostre 
cos percep seran de gran im-
portància en aquesta etapa a 
l’hora de connectar-nos amb 
les persones que estimem i la 
resta del nostre entorn.

Amb aquest objectiu es va 
crear aquest taller basat en el 
contacte a través de les mans 
per fomentar una comuni-
cació pell a pell entre la per-
sona afectada per la malaltia 
i, d’entrada, la persona que 
assumeix el rol de cuidador 
principal o algun familiar re-
ferent. El taller crea un espai 
acollidor, i es treballa amb olis 
essencials que desperten els 
sentits i s’aprenen punts clau 
que per ajudar a relaxar-nos 
mentre ens comuniquem.
L’activitat té com a objectius 
explorar canals de comuni-
cació més sensitius: tàctils, 
visuals, olfactius, auditius. 
Aprendre a aplicar estratègies 
sensitives senzilles i conèixer 
punts clau universals per fa-

cilitar un estat de serenitat i 
atenció en nosaltres i els fami-
liars. Conèixer les preferències 
i els límits del nostre familiar: 
quins punts, zones i estratè-
gies l’ajuden més a sentir-se 
connectat i en calma, quins 
ritmes i temps l’ajuden i quins 
no...Identificar punts clau en 
altres parts del cos de fàcil ac-
cés i millorar l’elasticitat dels 
teixits i facilitar el treball dels 
òrgans interns.
La voluntat és repetir el taller 
durant el primer trimestre del 
2019 a la seu de l’AFADA, al 
Centre Cívic Montserrat, per a 
poder arribar a tothom que ho 
desitgi. Les persones interes-
sades poden enviar un correu 
a afada@afada.cat o bé trucar 
al 938068188.

El proper 080 Barcelona Fashion 
tornarà a tenir representació d’aquí
REDACCIÓ / LA VEU 

E l 080 Barcelona Fashi-
on anuncia 24 disse-
nyadors i marques que 

presentaran les seves col·lec-
cions en la propera edició del 
certamen de moda català que 
tindrà lloc del 4 al 7 de febrer 
al Recinte Modernista de Sant 
Pau de Barcelona. Com en les 
últimes edicions, continuarà 
comptant amb representants 
del nostre territori, com Es-
corpion, Naulover (amb seu a 
Mediona) i Sita Murt.
El 080 Barcelona Fashion, que 
impulsa la Generalitat, a tra-
vés del Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda (CCAM), es 
completarà amb un programa 
d’activitats paral·leles dirigi-
des a professionals del sector 
i escoles, com també a públic 
en general, amb l’objectiu de 
consolidar Catalunya com a 
referent de la generació i pro-
jecció del disseny de moda, i 

contribuir en la seva difusió i 
internacionalització.
Aquesta 23a edició del 080 
Barcelona Fashion comptarà 
amb retorns de luxe: el de la 
firma Sita Murt (dona) - que 
torna a la passarel·la després 
de 2 edicions sense desfilar-, 
i el de l’emblemàtica firma de 
prêt-à-porter Menchén Tomàs 
(dona). L’alta costura també 
vindrà de la mà, de nou en 

edició d’hivern, del prestigiós 
dissenyador Ze García (dona).
Properament, el 080 Barce-
lona Fashion donarà a conèi-
xer el programa complert i 
la totalitat de dissenyadors i 
marques que participaran en 
aquesta propera edició d’hi-
vern de la passarel.la. La d’es-
tiu, la 24a edició, ha fixat data 
al calendari de moda i tindrà 
lloc del 25 al 28 de juny.

La Fundació Pinnae, 
premiada per ajudar a 
la Vegueria Penedès

tuds presentades per 36 enti-
tats diferents. Al mes de juli-
ol, previ assessorament dels 
experts avaluadors de la Fun-
dació Pere Tarrés, el Patronat 
de la Fundació Pinnae va ser 
el Jurat que atorgava la línia 
d’ajuts als sis projectes més 
ben puntuats. La convocatòria 
va culminar al setembre amb 
un acte familiar de lliurament 
del diplomes i data en què les 
entitats van començar a posar 
en marxa els seus projectes.
Els sis projectes guanyadors 
són: Associació Activament 
Delegació Garraf-Penedès, 
Fundació Mas Albornà, Asso-
ciació Salut Mental Catalunya 
Anoia, Fundació l’Espiga Fun-
dació Amics de la Gent Gran 
i ACTUA, SCCL que realitza-
ran els seus respectius projec-
tes a les comarques de l’Alt Pe-
nedès, Anoia, Baixa Penedès i 
Garraf. 



La Generalitat de 
Catalunya homologa el 

nou Document Únic 
de Protecció Civil 

Municipal d’Igualada

Un nou protocol únic de Protecció Civil, el Duprocim, 
regularà a partir d’ara totes les emergències a Igualada
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament d’Interi-
or de la Generalitat de 
Catalunya ha homo-

logat el nou Document Únic 
de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM) de l’Ajunta-
ment d’Igualada. Aquesta 
homologació suposa la dero-
gació definitiva de l’antic Pla 
Bàsic de Protecció Civil Mu-
nicipal i, des d’ara, qualsevol 
actuació davant d’una emer-
gència a la capital de l’Anoia es 
guiarà només per aquest nou 
document. 
Els objectius en la seva redac-
ció han estat assolir una 
òptima reacció en episodis 
d’emergències, aconseguir la 
màxima eficàcia i coordinació 
entre tots els cossos actuants 
a Igualada, minimitzar-ne els 
efectes i, prioritàriament, evi-
tar danys per la població.
L’homologació es va concretar 
el passat dimecres, 5 de de-
sembre, en la Comissió Plenà-
ria de Protecció Civil de Cata-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l diari local de referèn-
cia als Estats Units The 
Washington Post reco-

mana el cava Bohigas per a ce-
lebrar el Nadal, en una selecció 
dels 5 millors caves o xampanys 
del món per a les festes. L’arti-
cle porta per títol “5 bottles of 
bubbly, all $20 or less, that pro-
mise to add holiday sparkle” (5 
ampolles d’escumosos per 20 
dòlars o menys que aportaran 

lunya, presidida pel conseller 
d’Interior, Miquel Buch. En 
total, es va donar llum verda a 
139 nous plans locals de pro-
tecció civil: 27 a la Catalunya 
Central, 39 a Lleida, 26 a Gi-
rona, 17 a les Terres de l’Ebre, 
12 a l’Alt Pirineu i l’Aran, 10 
a Barcelona i 8 a Tarragona. 
També es van aprovar 327 
Plans d’Autoprotecció (PAU) 
d’instal·lacions municipals, 
esdeveniments i instal·lacions 
d’empreses privades.
El DUPROCIM d’Igualada 
s’ha elaborat tenint en compte 
específicament tant la clima-
tologia com les infraestruc-
tures i les activitats de risc a 
la ciutat i detalla actuacions 
davant pandèmies, nevades, 
fred, ventades, inundacions, 
sismes, risc químic, risc de 
transports de mercaderies 
perilloses i risc d’emergèn-
cies aeronàutiques. Per a ca-
dascun d’aquests supòsits, 
s’hi especifiquen els efectius 
i recursos que cal mobilitzar, 
els elements vulnerables, el 

procediment operatiu –amb 
sistema d’avisos i amb crite-
ris d’actuació i nivells d’alerta, 
tasques preventives i operatius 
per a cada nivell–, les mesu-
res de protecció a la població 

El diari “The Washington Post” cita 
el cava anoienc Bohigas

brillantor nadalenc) i el signa 
el crític de vins Dave McIntyre.
El reportatge del The Washin-
gton Post –publicat el 7 de de-
sembre– fa una selecció a nivell 
mundial de 5 begudes tipus 
cava o xampany per 20 dòlars 
o menys i situa el cava Bohigas 
Brut Reserva en segona po-
sició, per darrera del ‘Salasar 
Crémant’ (França).
En concret, el diari diu que el 
cava Bohigas Brut Reserva “és 
un meravellós cava, amb sa-

bors de fruites gustoses i un 
toc de terra calcària” i destaca 
que pot adquirir-se en format 
d’ampolla d’1.5 litres (format 
Magnum). A més, el The Was-
hington Post puntua el cava 
Bohigas amb dues estrelles i 
mitja, a tocar de la qualificació 
d’ “excepcional” (que atorguen 
les tres estrelles).
Aquesta distinció arriba quan 
fa poc més de dos mesos el di-
ari Wall Street Journal també 
parlava de Bohigas.

–amb zones d’allunyament i 
pautes de confinament–, els 
centres d’acollida, el catàleg 
de mitjans i recursos, el direc-
tori dels efectius necessaris i 
la cartografia específica per a 

cada emergència. En qualse-
vol altra emergència sobrevin-
guda i no prevista per aquest 
document, s’actuarà segons el 
Pla de Protecció Civil de Cata-
lunya (PROCICAT).

(C/ Retir 40)
o via e-mail:

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat

Nom

Cognom

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar 
part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 25/12/2018.  En 
aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la butlleta guanyadora i es 
comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a 
destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció 
de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents 
empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consenti-
ment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG DE LA CISTELLA
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Continua la campan-
ya de vacunació, amb 

l’objectiu d’arribar, com 
a mínim, a les xifres de 
l’any passat. S’acaba el 

24 de desembre

L’atenció primària de Catalunya 
Central vol potenciar la recerca
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’ICS Catalunya Central 
ha celebrat a Manresa 
la Segona Jornada de 

Recerca i Innovació, amb l’as-
sistència d’uns 150 professio-
nals. Durant tota la Jornada, 
s’han fet ponències i tallers 
per donar eines als professio-
nals de la salut que els perme-
tin avançar en la recerca i la 
innovació. 
S’hi han presentat 6 estudis i 
30 pòsters, i s’han donat dos 
premis a les millors comuni-
cacions i una beca predocto-
ral. 
El Primer Premi de la Jornada 
ha estat per al treball “Jóvenes 
online: prevalença de ciberbu-
llyng y sus factores asociados 
en Manresa”, un estudi sobre 
l’assetjament escolar virtual 
entre els estudiants d’ESO de 
quatre centres de Manresa. 
El Segon Premi s’ha atorgat 
a l’estudi “Fomentem hàbits 
saludables: la sal és indispen-
sable, però la justa”, un treball 
que vol identificar el coneixe-
ment que tenen els pacients i 
el personal sanitari respecte de 
la sal que porten els aliments i 
fer-ne una comparació entre 
els dos grups. L’estudi conclou 
que cal millorar els coneixe-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres dia 
23 de novembre es va 
celebrar el XI Works-

hop d’actualització en Salut 
Mental i Addiccions que or-
ganitza anualment el Servei de 
Salut Mental i Addiccions del 
Consorci Sanitari de l’Anoia 
(CSA). 
L’acte va ser inaugurat pel 
gerent del CSA, Dr. Ferran 
Garcia, el regidor d’Entorn 
Comunitari i Cooperació, Dr. 
Fermí Capdevila, la Dra. Nú-
ria Puig, gerent de la Regió 
Sanitària Catalunya Central i 
el director de Salut Mental del 
CSA, Dr. Josep Checa. 
És el 11è any consecutiu que 
se celebra aquesta Jornada i 
que enguany el tema propo-
sat comportava una diferència 
molt important respecte als al-
tres anys, i és que si sempre ha-
vien girat al voltant de temes 
clínics, enguany s’han volgut 

ments sobre el consum de sal, 
ja que en general es desconeix 
el límit de consum diari reco-
manat i no se sap que la major 
part de la sal es troba en els 
aliments processats.
La beca predoctoral s’ha donat 
al treball “Factors relacionats 
amb el canvi en el consum de 
tabac, alcohol i cànnabis en 
una cohort d’adolescents de 
la Catalunya Central (2012-
2016)”, que estudia el canvi 
a la Catalunya Central en el 
consum d’aquestes drogues 
per part dels adolescents, en-
tre els anys 2012 i 2016.
A més, s’han presentat altres 
estudis sobre la planificació 
de l’atenció a un grup d’im-
migrants no acompanyats 
arribats a un centre d’atenció 

primària; l’eficàcia de l’ús del 
mètode d’aprenentatge entre 
iguals en educació sexual i 
afectiva; la qualitat assistencial 
sanitària percebuda als centres 
penitenciaris de Catalunya; i 
l’avaluació de la implementa-
ció del test de diagnòstic ràpid 
a les consultes d’atenció pri-
mària de l’Anoia. 
També s’han projectat un to-
tal de 30 pòsters, aportats pels 
professionals de l’ICS Catalu-
nya Central.
La Jornada ha comptat amb 
diversos ponents que han fet 
xerrades i tallers per facili-
tar als professionals diferents 
eines que els poden ser útils 
per avançar en la recerca, la 
investigació i les tècniques 
participatives.

Advocats i àmbit judicial aprenen a 
l’Hospital sobre ètica en Salut Mental

REDACCIÓ / LA VEU 

A la Catalunya Central, 
només el 36,36 % de 
la població s’havia va-

cunat contra la grip
a dia 9 de desembre; percen-
tatge que està 3 punts per sota 
del de la campanya de l’any 
passat i és només la meitat 
dels percentatges elevats que 
s’assolien l’any 2005.
La campanya de vacunació, 
però, encara continua vigent 
fins al 24 de desembre i qual-
sevol persona -ja sigui d’algun 
grup de risc o bé hi tingui 
contacte- pot adreçar-se al 
seu CAP per protegir-se con-
tra aquesta malaltia que, cada 
hivern, provoca hospitalitza-
cions per complicacions asso-
ciades.
Es preveu que l’activitat de 
la grip augmenti les prope-
res setmanes, habitualment a 
l’entorn de les festes nadalen-
ques, ja que el virus es trans-
met molt fàcilment en entorns 
tancats on les persones afecta-
des el difonen en tossir, cantar, 
esternudar o parlar. El cos ne-
cessita dues setmanes, després 
de la vacunació, per desenvo-
lupar els anticossos que el pro-
tegeixen contra la infecció pel 
virus de la grip.
Els principals beneficis que 
aporta la vacuna són:
- Pot evitar contreure la grip.
- Redueix la gravetat de la ma-
laltia, en cas de contreure-la.
- Ajuda a prevenir esdeveni-
ments mèdics greus relacio-
nats amb algunes malalties 
cròniques i s’associa a menys 
afectacions cardíaques en les 
persones que tenen malalties 
del cor; especialment, entre 
aquelles que han patit algun 
esdeveniment cardíac en els 
darrers mesos.

- Disminueix les hospitalit-
zacions en les persones amb 
diabetis o malaltia pulmonar 
crònica.
- Protegeix les dones i els na-
dons durant i després de l’em-
baràs.
- Protegeix les persones de 
l’entorn; un efecte especial-
ment important quan es trac-
ta, per exemple, de persones 
grans o amb problemes crò-
nics de salut.
La grip pot provocar compli-
cacions greus de salut -com 
ara pneumònia (infecció dels 
pulmons), empitjorament de 
la malaltia crònica, part pre-
matur en cas d’embaràs- i pot 
requerir l’hospitalització del 
pacient. A vegades, fins i tot 
pot conduir a la mort.
A part de rebre la vacuna, per 
prevenir la grip també hem 
de tenir en compte les reco-
manacions següents:
- El pacient ha de limitar el 
contacte amb altres persones 
tant com sigui possible per no 
infectar-les, i s’ha de quedar a 
casa durant almenys 24 hores 
després de la desaparició de la 
febre.
- Cal que es cobreixi el nas i la 
boca amb un mocador de pa-
per, en cas de tos o esternuts, i 
que el llenci a la paperera des-
prés d’usar-lo.
- S’ha de rentar sovint les 
mans amb aigua i sabó i uti-
litzar una solució hidroalco-
hòlica. 

Només un 36% de la 
gent s’ha vacunat de la 
grip, lluny d’anys enrere

tractar aspectes que freqüent-
ment comporten dubtes o dis-
quisicions de tipus ètic o legal 
en relació als àmbits de la Psi-
cologia i Psiquiatria. 
En aquest Workshop hi han 
participat ponents procedents 
de l’àmbit judicial i de l’advo-
cacia. Al Workshop hi va ha-
ver una vuitantena d’assistents 
procedents de diferents àmbits 
de l’Atenció Primària i la Salut 
Mental (metges, psicòlegs, in-
fermers, treballadors socials, 
educadors socials i terapeutes 
ocupacionals). 
Vinculat al mateix Workshop, 

bianualment es convoca el 
Premi “Dr. Tomàs de Flores”, 
que enguany, en el context de 
la VI edició, s’entregà als tre-
balls “Personalidad, estilo de 
afrontamiento y calidad de 
vida en el cáncer de mama”, 
de l’Alba Palazón, psicòlo-
ga de l’Hospital Universitari 
Quirón-Dexeus i “Autolesió 
no suïcida: validació de l’apli-
cació mòvil “sinjur” i anàlisi 
de patrons emocionals i con-
ductuals d’autolesió en adults 
joves amb i sense trastorn 
mental” de la Laia Briones, 
psicòloga del CSA.
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Una iniciativa social 
combat la solitud per 
passar junts el Nadal

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest dilluns 24 de 
desembre a les 21.30 
del vespre tindrà lloc 

la Celebració de Nadal de 
l’Agrupament Escolta i Guia 
Jaume Caresmar i Ma Antò-
nia Salvà, al carrer del Rec 17 
d’Igualada. 
Aquest any, els escoltes han 
treballat en la que fins ara era 
la Missa del Gall per adaptar-la 
a una celebració aconfessional 
que englobarà les diferents re-
alitats religioses que es poden 
veure a l’agrupament. Sense 
perdre el sentiment de germa-
nor, les cançons o la calidesa 
de la família els escoltes obren 
l’esdeveniment a tota la ciutat, 
perquè aquelles persones que 
vulguin passar la nit acompa-
nyades ho puguin fer.
En aquesta celebració es re-
passaran alguns dels moments 
destacats que hi ha hagut al 
llarg de la història del cau, al-
ternant-los amb el cant de i la 
lectura de textos. Segons ex-
plica una de les responsables 
de l’agrupament, es posarà 
èmfasi en “la importància de 
la transmissió de valors i de 
l’evolució de la forma que te-

REDACCIÓ / LA VEU 

J a fa dos anys que la re-
gidoria d’Acció Social de 
l’Ajuntament d’Igualada 

va engegar el projecte Cele-
brem festes junts. La inici-
ativa permet que, des dels 
serveis socials municipals, 
s’ofereixi a aquelles perso-
nes de la ciutat que estan o 
se senten soles, l’oportunitat 
de viure les celebracions en 
companyia, reunint-se i vi-
vint juntes les dates assenya-
lades del calendari. 

En aquestes trobades de grup 
es duen a terme diferents 
activitats relacionades amb 
cada festivitat concreta, com 
ara Sant Jordi, Sant Joan o la 
Castanyada. La passada set-
mana va ser el moment de 
celebrar el Nadal conjunta-
ment. A la vintena de perso-
nes que hi van prendre part 
s’hi va sumar el personal de 
Serveis Socials i el regidor 
de Promoció Cultural i Re-
lacions Institucionals, Pere 
Camps, que els va felicitar les 
festes en nom del consistori.

El CAU obre a la ciutat la seva 
celebració del Nadal

nim al Cau de fer-ho”. També 
es projectarà un breu docu-
mental amb entrevistes a exes-
coltes i mossens, com a recull 
d’experiències del que havia 
estat la missa. No es deixaran 
de banda les activitats típiques 
d’aquesta nit, com el piscolabis 
amb coca, torró i xampany; i 
els més petits faran cagar el tió 
de l’agrupament.
La Missa del Gall ha estat una 
celebració molt important 
en la història del cau, que ha 
servit per unir petits i grans 
en un acte molt emotiu. “El 

nostre objectiu d’aquest any 
serà mantenir l’emotivitat i el 
caliu, en un espai que esperem 
convertir en el més acollidor 
possible” explica una de les 
responsables; al mateix temps 
que convida a formar part de 
la vetllada: “per fer-ho pos-
sible necessitarem l’ajuda de 
tots, així que si mai heu estat 
vinculats al cau d’alguna for-
ma, us convidem a acompa-
nyar-nos en el que espera ser 
una tradició adaptada a les 
noves realitats, però mante-
nint l’essència”.

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls passats dies 30 de 
novembre i 1 de de-
sembre va tenir lloc el 

Gran Recapte que cada any 
porta a terme la Fundació 
Banc dels Aliments. 
Un cop s’han pogut extreure 
totes les dades, és el moment 
de compartir-les amb la ciuta-

El Gran Recapte va recollir 53 tones d’aliments a l’Anoia
dania que tant hi ha col·labo-
rat, expliquen des de l’organit-
zació.
Enguany els resultats han estat 
molt positius ja que, a la co-
marca de l’Anoia, s’han recollit 
52.925 quilos d’aliments.  És a 
dir gairebé 53 tones.
Aquests aliments recaptats 
s’han quedat  tots a la nostra 
comarca, en els diferents cen-

tres des d’on se’n farà la distri-
bució als beneficiaris al llarg 
de tot l’any. 
El que s’ha recollit és una part 
molt important del total que  
es reparteix juntament amb 
d’altres productes com són la 
fruita, la verdura i aliments 
frescos i congelats que la Fun-
dació Banc dels Aliments  fa 
arribar a la  nostra comarca 

regularment. El Gran Recapte 
no seria possible sense la tas-
ca inestimable de molta gent 
que ha destinat hores del seu 
temps a donar un cop de mà 
en el que ha calgut.
L’organització explica que “des 
d’aquí el nostre agraïment a 
tots els voluntaris, els qui han 
estat als diferents supermer-
cats, els qui s’han encarregat 

del trasllat dels aliments als 
centres logístics, els classifi-
cadors…. També cal agrair la 
bona disposició i col·laboració 
de les cadenes de supermer-
cats que participen en el Gran 
Recapte. I finalment a tota la 
ciutadania que, amb les seves 
aportacions, fa   possible que 
un cop més el Gran Recapte 
hagi sigut un èxit”. 
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L’Institut Milà i Fontanals, en un 
programa de mobilitat a Lituània
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REDACCIÓ / LA VEU 

D el 26 al 30 de no-
vembre el departa-
ment administratiu 

de l’Institut Milà i Fontanals 
va participar en un intercanvi 
d’experiències professionals 
“job shadowing” amb institu-
cions de Vílnius, Lituània en el 
marc de l’experiència de simu-
lació d’empreses del  programa 
SEFED.
Un dels objectius d’aquesta 
experiència és la d’intercan-
viar tècniques i recursos do-
cents per impartir les matèries 
del sector administratiu i in-
crementar l’ús de l’anglès com 
a llengua de comunicació. 
Aquesta metodologia s’aplica 

a l’Institut Milà i Fontanals 
des del curs 1998-1999.
L’objectiu final del programa 
és el d’establir nous contactes 
amb altres centres per col-
laborar en futurs projectes 
ERASMUS+,  tant en projec-

tes KA1 com KA2 (mobilitat 
de les persones per a l’apre-
nentatge). Aquests projectes 
permeten als alumnes efectu-
ar part de les seves pràctiques 
en empreses de països de la 
Unió Europea.

Inscripcions obertes a les passejades 
Caminant per Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament de Sa-
nitat i Salut Pública de 
l’Ajuntament d’Igua-

lada i el Consell Esportiu de 
l’Anoia organitzen, des del 
passat octubre i fins el juny, un 
seguit de caminades guiades 
per les Rutes Saludables de la 
ciutat, que tenen com a objec-
tiu fomentar l’activitat física 
de la població. 
S’adrecen a persones adultes i 
es duen a terme els dimarts i 
els dijous, de 10 a 12:30h, re-
corrent els diferents circuits 
que s’inlouen en el plànol 
recentment editat per l’Ajun-
tament i titulat precisament 
Caminant per Igualada. Això 
permet gaudir de diferents 
distàncies –la més curta de 2,3 
quilòmetres i la més llarga de 
6 quilòmetres– i d’entorns di-
versos. 
Durant aquestes dues hores 
i mitja, a banda de fer salut, 
una persona experta els pro-
porciona informació sobre 
hàbits de vida saludables i, 
a més, tots els participants 
reben una motxilla i una 
cantimplora de la iniciativa 

Caminant per Igualada. 
Per participar-hi, cal fer la 
preinscripció enviant un cor-
reu electrònic a promocio-
salut@aj-igualada.net, o bé 
trucant per telèfon al 93 803 
19 50, extensió 4409. També 
es pot demanar més informa-
ció sobre aquestes caminades 
mitjançant les mateixes vies 
de contacte. La propera con-
vocatòria, corresponent a la 
primera setmana de gener, 
arrencarà a l’Amfiteatre de Les 

Comes, la de la segona setma-
na ho farà des del Parc Central 
i les dues últimes ho faran des 
de la Plaça de l’Ajuntament i, 
novament, de l’amfiteatre de 
Les Comes.
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TEATRE / CRISTINA ROMA 

Enguany els Pastorets de 
Calaf estrenen directo-
ra: la manresana Mire-

ia Cirera, que ens ha explicat 
la importància que té per a 
ella posar-se al capdavant 
d’aquests Pastorets i quines 
són les aportacions personals 
que pensa fer-hi, sempre pen-
sant en innovar i millorar un 
projecte que ja porta molts 
anys als escenaris però que 
està més viu que mai.

Qui és Mireia Cirera?
Soc actriu, llicenciada per 
l’Institut del Teatre de Bar-
celona. Durant molts anys he 
exercit de docent ensenyant 
teatre i he fet d’actriu a ni-
vell professional. En aquest 
moment, des de fa 10 anys, 
formo part de la companyia 
Parking Shakespeare. A part 
també he dirigit algunes co-
ses, però no tan grosses com 
la que ara tinc entre mans. 
En un altre vessant que no té 
res a veure amb el teatre, soc 
sòcia de Mengem Bages, una 
cooperativa de productes ali-
mentaris ecològics.

I a partir d’aquesta nova 
temporada ets la nova direc-
tora dels Pastorets de Calaf 
agafant el relleu de Josep 
Garriga. És un gran repte?
És un gran repte. Els Pasto-
rets de Calaf són aquells que 
quan es parla de Pastorets són 
els més grans que t’imagines. 
Jo els havia vist de petita i 
em van impressionar molt. 
Quan em van proposar de 
dirigir-los, m’ho vaig rumiar 
un moment però ràpidament 
vaig dir que sí. És un espec-
tacle molt professional en tots 
els vessants, però estic con-
tenta d’haver entrat en aquest 
projecte. Per mi és un honor i 
una font d’aprenentatge.

Quin projecte tens per 
aquests Pastorets? Quines 

aportacions personals hi 
penses fer?
Aquest primer any ha estat 
el del meu aterratge. Ser de 
fora té els seus avantatges i els 
seus inconvenients. Per una 
banda t’ho mires tot amb uns 
ulls molt nets però per altra 
banda tens l’hàndicap que no 
coneixes a ningú, tot és nou, 
encara que tothom t’ajudi. 
El repte d’aquest any, més que 
arribar i començar a fer can-
vis a una cosa que  no conec, 
serà la meva adaptació. Sí que 
faré algun petit canvi, concre-
tament en els dimonis, que 
són molt representatius dels 
Pastorets de Calaf i aquí sí 
que hi haurà novetats. 
Un altre dels reptes que tinc 
és conèixer com van els Pas-
torets infantils perquè penso 
que haurien de ser la pedrera 
dels Pastorets, hi hauria d’ha-
ver un circuit.
Altres reptes que em pugui 
plantejar seran per a propers 
anys.

Per la teva part, es tracta 
d’un projecte llarg o només 
d’una temporada?
La direcció dels Pastorets de 
Calaf acostuma a ser un cicle 
de tres anys, que té la seva 
lògica, per poder consolidar 
una mica els canvis que va 
fent cadascú. Però sempre de-
pèn de les dues parts. Penso 
però que la direcció dels Pa-
torets no és un projecte on 
encallar-se, no estar-s’hi deu 
anys, perquè la mirada sub-
jectiva acaba fallant. Millor 
que hi hagi moviment i que 
cada director hi vagi deixant 
el seu granet de sorra.

Tu ets manresana, però ha-
vies tingut algun tipus de 
contacte amb els Pastorets 
de Calaf?
Bé, la meva família som molt 
de Pastorets: tinc avi Llu-
quet, tiet Rovelló, jo havia 
fet de Miquel a Pastorets de 
Manresa, però els de Calaf 

només els havia vist com a 
espectadora. El text de Josep 
M. Folch i Torras, però, me’l 
conec molt bé.

Quanta gent participa als 
Pastorets de Calaf? És com-
plicat gestionar i dirigir un 
grup tan gran de gent?
Jo diria que som al voltant de 
150 persones. Per sort comp-
to amb un ajudant de direcció 
que és el Climent Ribera, que 
és un suport molt gran. El fet 
de ser jo nova ha suposat que 
comencéssim a treballar abans 
que habitualment, però tot-
hom ha respost molt bé. Per 
sort, al ser un grup tan gran de 
gent estem treballant parcel.
ladament, fent escenes soles: 
vaig agafar tots els dimonis, 
vaig agafar tots els pastors... i 
finalment ja hem treballat tots 
junts.
Hi ha moltes coses que ja ro-
den soles perquè allò és una 
bèstia molt gran: els decorats, 
el so, la luminotècnia... i hi 
ha gent que ho domina molt 
i ho porta magníficament bé. 
Malgrat que ells diuen que són 

aficionats però jo penso que 
treballen com a professionals.

És complicat portar a l’esce-
nari aquesta obra. Són mol-
tes hores d’assajos?
Sí, però penso que l’any que ve 
ja no em costarà tantes hores, 
perquè ja ho coneixeré millor. 
Però cal tenir en comte que és 
una obra llarga i un assaig pot 
durar fàcilment dues o tres 
hores, però és que l’obra ja és 
llarga. Una de les coses que he 
intentat fer és alleugerir-los 
una mica, adaptar-los una 
mica als temps actuals, per-
què una cosa que veig és que 
la gent jove, si  no ha crescut 
en aquest ambient, no li in-
teressen i si volem que s’hi 
acostin, hem d’adaptar-nos 
d’alguna manera.

Què tenen d’especial els Pas-
torets de Calaf que siguin 
tan coneguts arreu?
Jo penso que a Calaf han tin-
gut l’encert de sempre inclou-
re-hi alguna cosa nova, ja si-
gui a nivell musical, a nivells 
escenogràfic, actoral o inter-

Parlem amb la nova directora dels Pastorets de Calaf

Mireia Cirera: “Dirigir els Pastorets de Calaf 
és un gran repte”

pretatiu. Potser per això van 
canviant els directors i han 
anat a buscar algú de fora, 
que hi doni una mirada dife-
rent.

Per què una representació 
com els Pastorets de gaire-
bé tres hores de durada té 
tan èxit sent cada any més o 
menys igual?
Penso que això és una 
d’aquestes coses que entra 
dins la il·lusió, que és una 
cosa poc tangible d’explicar. 
Però jo penso que hi ha un 
buit generacional i quan dei-
xes de ser nen, a no ser que 
hi participis, deixes de veure 
Pastorets i aquí es perd una 
mica.
I també hi ha aquell compo-
nent de país, de tradició na-
dalenca catalana.

A Calaf també es represen-
ten els Pastorets infantils. 
Són una base de cara al fu-
tur?
Jo penso que sí. Amb l’Eloi 
Fonoll, que és el director dels 
Pastorets infantils, hem par-
lat perquè a part de coordi-
nar-nos els assajos perquè 
utilitzem el mateix escena-
ri, també n’hem parlat molt 
d’aquest tema. Per exemple 
l’Eloi em va passar una llis-
ta de nois i noies que havien 
actuat als Pastorets infantils i 
que en créixer ho havien dei-
xat i van contactar amb ells 
per veure si algun li venia de 
gust fer els Pastorets, i algun 
ha tornat. Hem d’intentar 
obrir aquest pont. 
Potser un dels hàndicaps que 
hi ha és que poden passar de 
fer un paper important dins 
l’obra i quan salten a adults els 
toca fer de pastor mut... O de 
dimoni, que n’hi ha molts que 
en volen fer i que aquest any 
he solucionat -buscant-nos 
més feina- fent dos grups de 
dimonis que s’aniran alter-
nant i el dia que no fan de di-
monis, fan de pastors.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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subscriptor, lector i amic,
Volem apro�tar aquestes dates tan assenyalades per donar-vos de 
nou moltes gràcies per la vostra �delitat tant pel periòdic de paper 
com pel digital. Això ha fet que, en ambdós mitjans, haguem assolit 
posicions de lideratge. 

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

Apro�tem l’avinentesa per desitjar-vos 

Bon Nadal i un pròsper 2019 
en nom  de tot l’equip de Publicacions Anoia, SL.
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MONTBUI / LA VEU 

El dissabte 22 de de-
sembre el Boulevard 
montbuienc acollirà 

un “Mercat d’artesania na-
dalenc”. Paradetes d’artesans 
ompliran la principal artèria 
comercial de Montbui entre 
les onze del matí i les vuit 
de la tarda. També aprofitant 
aquest mercat comercial, tin-
drà lloc durant tot el matí la 
tradicional “Tómbola soli-
dària” que organitza l’entitat 
montbuienca “Artesanas de 
Corazón”. No hi faltarà tam-
poc el tradicional “Tió” de la 
UEM, ni tampoc una xoco-
latada per a la mainada, que 
anirà a càrrec de la Comissió 
de Festes Nucli Urbà a partir 
de les 11 del matí. Durant la 

matinal de dissabte els infants 
també trobaran un eco-taller 
de Nadal (per construir jo-
guines amb materials reci-
clats); s’organitzaran diferents 
tallers nadalencs, hi haurà un 
espai de jocs tradicionals i 
com a novetat destacada, en-
tre les 11 del matí i les 2 de la 
tarda, s’instal·larà un especta-
cular rocòdrom amb tirolina 
per als més atrevits.
Completarà la matinal lúdi-
ca al Boulevard montbuienc 
el lliurament de premis a 
l’establiment guanyador del 
7è Concurs d’Aparadors Na-
dalencs. 
També dissabte a les 12 del 
migdia, però en aquest cas 
a la Biblioteca Mont-Àgora, 
tindrà lloc “L’Hora del Conte 
de Nadal”, activitat que anirà 

a càrrec de MosaicsLlibres, i 
que anirà adreçada als infants 
a partir de 3 anys.
Dissabte a partir de les set de 
la tarda tindrà lloc l’espec-
tacular arribada del Patge 
Reial a Montbui. La comiti-
va de patges reials arribaran 
enguany amb espectacle de 
focs artificials i acompanyats 
pel foc i la percussió del grup 
“Fills de la Flama”. Arriba-
ran pel Boulevard i acabaran 
al Centre Cívic i Cultural La 
Vinícola, on, a continuació, 
el Patge Hammend s’adreçarà 
als més menuts amb el Llibre 
Blanc i el Llibre Negre. En fi-
nalitzar la rebuda al Patge Re-
ial, es durà a terme un espec-
tacle infantil organitzat per 
les figures de Disney: Mickey 
i Minnie.

El diumenge 23 de desembre 
al matí es durà a terme al pa-
velló Mont-aQua la 26a edi-
ció dels Jocs Nadalencs. Entre 
les 8 del matí i dos quarts de 
tres de la tarda es succeiran 
competicions de mini-hand-
bol, futbol sala i també una 
exhibició de rítmica. 
Aquest mateix dia continua-
rà el Mercat d’Artesania Na-
dalenc al Boulevard. Es durà 
a terme entre les onze del 
matí i les vuit de la tarda. 
I entre les cinc i les set de la 
tarda, a Mont-Àgora, el Patge 
Hammend rebrà els infants 
que ho desitgin, i que podran 
portar la carta amb les peti-
cions per a Ses Majestats els 
Reis de l’Orient.
També diumenge, però a 
partir de les sis de la tarda, 

l’Associació de la Gent Gran 
organitzarà ball a La Viníco-
la, amenitzat per la música de 
Bartomeu i la veu de Sheila 
Grados.
El dilluns 24 de desembre tin-
drà lloc l’activitat de reflexió 
solidària i humana “El silenci 
del Nadal”. Es durà a terme a 
les 8 del vespre a la Plaça de 
l’Ajuntament, i està convo-
cada per ACO/JOC i Baula/
COR.
El dimecres 26 de desembre 
continuaran les activitats, en 
aquest cas a partir de les sis 
de la tarda, amb el Ball de 
Sant Esteve, que organitza 
l’Associació de la Gent Gran 
a La Vinícola. Hi haurà tor-
rons i moscatell per a tothom. 
La música anirà a càrrec de 
“Pere de Rico Rico”.

Properes activitats: Mercat Nadalenc i arribada del Patge Hammed

MONTBUI / LA VEU 

Dissabte passat va tenir 
lloc l’acte d’inaugura-
ció de l’ampliació de 

les instal·lacions i de la sisena 
pista de tennis municipal, en el 
decurs d’una matinal on es van 
dur a terme nombroses activi-
tats i on també es va presentar 
el nou centre de formació i alt 
rendiment en què ja està tre-
ballant l’empresa gestora de les 
instal·lacions, TopTennis.
L’acte més important de la 
matinal va ser la inauguració 
de l’ampliació de les instal·la-
cions i l’estrena de la sisena 
pista ràpida de tennis, la qual 
ha estat possible a partir del 
conveni signat l’any 2017 en-
tre l’Ajuntament de Montbui 
i l’empresa TopTennnis, que 
contemplava la dinamització 
i ampliació d’aquesta instal-
lació esportiva. 
Durant aquest acte l’Alcalde 
montbuienc Teo Romero va 
recordar com s’havia arribat a 
disposar d’aquestes instal·laci-
ons i com des de l’Ajuntament 
s’havia recolzat des de l’inici 
aquest projecte. Romero va 
recordar que “fa molts anys 
alguns deien que era impensa-
ble que hi haguessin pistes de 
tennis municipals a Montbui. 
Nosaltres hi vam creure, hi 
vam apostar, i amb el suport 
de les institucions i també de 
les persones de les primeres 
juntes del Club es van anar mi-

llorant les instal·lacions. Avui 
inaugurem una nova etapa, un 
nou projecte, amb unes instal-
lacions ampliades i millorades 
i que són un gran exemple de 
col·laboració mixta, entre una 
administració i una empresa 
gestora com és TopTennis”. 
Durant la inauguració també 
hi va intervenir Juan Manu-
el Aguilar, president del Club 
Tennis Montbui, qui va mos-
trar-se satisfet ”perquè tot 
aquest projecte està sent possi-
ble des de l’inici per l’empen-
ta de moltes persones, que de 
mica han mica ho han fet pos-
sible. L’any que ve el club farà 
el 25è aniversari i si hem arri-
bat aquí és pel treball de totes 
les juntes del club que ens van 
precedir”.
El president de la Federació 
Catalana de Tennis Jordi Ta-
mayo va destacar “la simbiosi 
públic-privat en l’èxit d’aquest 

projecte” i va recordar l’excel-
lent tasca que realitza Arcadi 
Manchón i TopTennis, que 
tiraran endavant un projecte 
esportiu, referent per a la ma-
teixa Federació. 
La inauguració va finalitzar 
amb la corresponent sacada 
d’honor a càrrec de les au-
toritats.

Un centre de formació i alt 
rendiment en el món del ten-
nis, a Montbui   
Durant el matí va tenir lloc la 
presentació del nou projecte 
esportiu de l’empresa TopTen-
nis, responsable de la gestió 
esportiva de les instal·lacions. 
Aquest acte va comptar amb 
les presentacions d’Arcadi 
Manchón, gestor responsable 
de TopTennis, i que va plan-
tejar el projecte de centre d’ex-
cel·lència i alt rendiment, es-
pecialment pel que fa al tennis 

femení. El centre de formació 
i alt rendiment en el món del 
tennis “és un ambiciós projec-
te de TopTennis que es basa en 
aconseguir l’excel·lència en la 
formació esportiva i humana 
dels nostres alumnes”, com 
va explicar l’impulsor i res-
ponsable del projecte, Arcadi 
Manchón. 
L’objectiu és aconseguir con-
tinuar potenciant l’escola de 
tennis (actualment amb 500 
jugadors/es) i anar més enllà, 
creant una estructura formati-
va d’elit, segons diferents sec-
cions. Es vol disposar de dues 
seccions de treball (èlit), en la 
qual hi hauria entre quatre i 
sis jugadores (secció A) i en-
tre 8 i 10 jugadors o jugadores 
(secció B), a partir dels quals 
intentar aconseguir formar i 
aconseguir el màxim talent 
possible en el món del tennis, 
especialment femení. De la 

mateixa manera, també es vol 
potenciar el treball amb joves 
jugadors i jugadores que vul-
guin completar els seus estudis 
amb beques als Estats Units 
(secció C) i una darrera secció 
(D) que està formada pels 500 
alumnes que formen actual-
ment l’Escola de Tennis. Com 
va explicar Arcadi Manchón 
“l’objectiu és aconseguir, a par-
tir d’una estructura de piràmi-
de, una base forta i nombrosa 
i un cim amb els esportistes 
d’èlit, poder donar aquest pas 
endavant amb el tennis d’elit 
femení. Estem parlant d’un 
centre d’alt rendiment pioner 
en el món del tennis femení, 
on tindrem algunes de les mi-
llors promeses del tennis”. El 
centre d’alt rendiment en el 
tennis inclou els serveis neces-
saris per a la formació íntegra 
dels joves esportistes (nutrici-
onista, preparador físic, fisio-
terapeuta, formació en anglès, 
preparació acadèmica…). Per 
acabar de completar les instal-
lacions, Manchón va remarcar 
que “l’objectiu a nivel d’instal-
lacions seria poder disposar 
de dues pistes de terra ba-
tuda cobertes, i també ens 
agradaria poder completar el 
recinte amb dos carrils d’at-
letisme perquè els/les tennis-
tes puguin escalfar, així com 
també disposar d’un espai 
de politges per poder treba-
llar específicament diferents 
grups musculars”. 

Montbui va inaugurar l’ampliació de les instal·lacions 
del Club Tennis
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ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha contractat a un tèc-
nic auxiliar de man-

teniment d’edificis gràcies a 
una subvenció destinada a 
incentivar la contractació en 
pràctica de persones joves 
beneficiàries del Programa 
de Garantia Juvenil a Cata-
lunya.
Així, des del passat mes de 
novembre l’ens local disposa 
d’una persona en pràctiques 
que desenvolupa tasques 
de mantenidor d’edificis i 
que realitza les funcions als 
centres educatius munici-
pals (escola Castell d’Òdena 
i llars d’infants municipals) 
durant el període 29/10/18 a 
28/04/2019.
Els candidats per a poder ser 
contractats havien de constar 
inscrites com a demandants 
d’ocupació no ocupades al 
SOC i en Garantia Juvenil, 
acreditar la possessió d’un 

títol de formació professio-
nal de grau mig o títols ofi-
cialment reconeguts com a 
equivalents o un certificat de 
professionalitat que els habi-
lités per a l’exercici profes-
sional, així com complir di-
versos requisits que exigeix 
la modalitat del contracte de 
treball en pràctiques.
L’objectiu de la convocatò-
ria de treball és incentivar 
la contractació laboral en 
pràctiques de joves amb for-
mació, beneficiaris del Pro-
grama de Garantia Juvenil a 

Catalunya, per tal de millo-
rar la seva ocupabilitat amb 
l’adquisició de les aptituds i 
les competències derivades 
de la pràctica laboral, de 
manera que sigui possible la 
seva incorporació al mercat 
laboral de forma estable i du-
radora en el temps. “El fons 
Social Europeu inverteix en 
el teu futur”.
El programa de Garantia Ju-
venil del Servei Català d’Ocu-
pació està cofinançat pel 
Fons Social Europeu amb el 
títol “La Garantia Juvenil és 
una iniciativa europea d’ocu-
pació per reduir l’atur juve-
nil” i el seu lema és “El fons 
Social Europeu inverteix en 
el teu futur”. El contracte de 
treball es va efectuar d’acord 
amb les condicions establer-
tes en l’Ordre TSF/115/2018, 
d’1 d’agost, cofinançat per la 
Iniciativa d’Ocupació Juve-
nil i el Fons Social Europeu 
2014-2020, amb un cofinan-
çament del 91,89%.

Òdena contracta a un tècnic auxiliar 
de manteniment d’edificis gràcies al 
programa de Garantia Juvenil

VILANOVA DEL C, / LA VEU 

El món de les entitats 
està avui de dol per 
la pèrdua de Salvador 

Rius Massana. La seva lluita 
contra una malaltia fatal ha 
estat un exemple a seguir per 
a totes aquelles persones que 
el coneixien.
Els seus companys de la 
Unión Cultural Extremeña 
Anoia, on des de fa anys, 
feia de professor de balls re-
gionals, s’acomiaden tot re-
cordant que és una pèrdua 
important “no només per a 
l’entitat sinó per a la cultura 
popular”. I és que Rius era un 
amant de la música, del folk-
lore, que es va iniciar a l’Es-
bart Dansaire de Vilanova del 
Camí on va ser-ne   un actiu 
important.
Les xarxes socials s’han om-
plert avui de records d’esti-
mació i d’afecte per a Salva-
dor i de notes de condol per 
a la seva família.

Aquelles persones que el van 
conèixer i han compartit amb 
ell algun projecte avui el re-
corden com un amic amb qui 
parlar, amb qui riure, amb qui 
gaudir i amb qui plorar.
Salvador Rius va ser enterrat 
ahir dijous a l’església de San-
ta Maria d’Igualada.

Vilanova diu adéu a 
Salvador Rius Massana 

Aquestes Festes 
regala la millor quali-
tat i originalitat amb 
productes selectius 
de la nostra terra i 

tradició
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Representants d’una 
quarantena d’entitats 
vilanovines van parti-

cipar aquest divendres a la tra-
dicional Recepció Nadalenca 
de l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí. Can Papasseit va 
acollir aquest acte que es va 
encetar amb la projecció d’un 
reportatge amb les felicitacions 
d’una vintena llarga d’entitats 
amb missatges positius i nous 
propòsits per compartir durant 
el 2019.
La primera intervenció de la 
nit va ser la del 1r tinent d’al-
calde Francisco Palacios, que 
va parlar en nom i representa-
ció del regidor Camilo Grados 
que va excusar la seva assistèn-
cia per motius laborals. Palaci-
os va agrair a les entitats espor-
tives, de serveis personals i de 
promoció econòmica la feina 
que fan i que omplen de con-

tingut la vida social, comercial 
i esportiva i lúdica de Vilanova 
del Camí.
La regidora de Cultura Imma 
González va posar l’accent en 
la riquesa del teixit associa-
tiu del municipi, “és el nostre 
patrimoni”, va assegurar amb 
contundència la regidora qui 
va aprofitar per explicar que 
s’ha posat en contacte amb Je-
sús Calleja del programa Vo-

Les entitats vilanovines tanquen l’any amb un seguit 
de missatges positius i bons propòsits per al 2019

lando Voy, de Cuatro. Es tracta 
d’un programa d’aventures de 
Calleja que recorre la geogra-
fia espanyola i que comparteix 
amb la ciutadania que acaben 
esdevenint els protagonistes 
amb els que graba un docu-
mental. Al final de cada pro-
grama, l’equip de Calleja i tots 
els veïns del municipi amfitrió 
organitzen una festa entorn a 
la projecció del documental 

compartint emocions i anèc-
dotes.
L’alcaldessa Noemí Truchar-
te va cloure la roda d’inter-
vencions amb un missatge 
d’agraïment i orgull. Les dues 
paraules al voltant de les quals 
va articular el seu missatge na-
dalenc. “Gratitud inmensa, va 
dir Trucharte,  pel que sou i pel 
que feu, per la vostra feina, per 
la vostra dedicació, per l’em-
penta i l’energia que poseu en 
cada un dels projectes que por-
teu a terme, per l’esforç cons-
tant i l’entusiasme encomadís”.
L’alcaldessa va parlar també 
“d’orgull de poble que reforça 
aquest sentiment de pertinen-
ça, de saber-te i sentir-te part 
d’un projecte col·lectiu d’alt 
nivell”.
L’acte va acabar amb la tradi-
cional felicitació del Nadal i 
un refrigeri durant el qual es 
van poder intercanviar im-
pressions.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Agents de la Policia Nacional 
han desmantellat a Vilanova 
del Camí (Barcelona) una 
plantació de marihuana ins-
tal·lada en un domicili, on 
s’han confiscat 1.040 plan-
tes, 3’4 quilos de cabdells i 
l’utillatge necessari per als 
cultius. L’energia necessària 
per alimentar la instal·lació 
era presa fraudulentament 
de l’escomesa general.
La corresponent entrada i 
registre va permetre com-
provar l’existència d’una 
plantació de 1.040 plantes de 
cànnabis sativa i 3,4 quilos 
de cabdells de marihuana. 
La instal·lació estava degu-
dament condicionada amb 
89 làmpades calorífiques de 
600 watts, set ventiladors, 
transformadors, 3 humidifi-
cadors, així com l’utillatge i 
productes químics necessa-
ris per al funcionament de la 
instal·lació. 
Els detinguts, un home i una 
dona, als qui se’ls imputen 
delictes contra la salut pú-
blica i defraudació de fluid 
elèctric, van ser posats a dis-
posició de l’autoritat judicial 
corresponent.
L’operació ha estat realitzada 
per agents del Grup de Poli-
cia Judicial de la Comissaria 
Local d’Igualada (Barcelo-
na), en col·laboració amb la 
Unitat de Guies Canins i la II 
Unitat d’Intervenció Policial 
(UIP) de la Prefectura Supe-
rior de Policia de Catalunya i 
de la Policia Local de Vilano-
va del Camí (Barcelona).

La Policia Nacional 
confisca 1040 plan-
tes de marihuana 
en un habitatge a 
Vilanova del Camí

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El president de la Di-
putació de Barcelona, 
Marc Castells, va sig-

nar, dilluns, amb l’alcaldessa 
de Vilanova del Camí, Noemí 
Trucharte, un crèdit per valor 
de 824.539,08 €, dels quals 
45.541,15 € subvencionats per 
la corporació. Gràcies al con-
veni signat entre la Diputació 
de Barcelona i el Banc Saba-
dell, els ajuntaments poden 
obtenir una línia de préstecs 
per a inversions a un tipus 
d’interès preferencial. Al llarg 
de tot l’any passat, la Diputació 

de Barcelona va signar crèdits 
per valor de 158.437.879,02 
euros, dels quals 6.419.531,55 
euros estaven subvencionats 
per la pròpia corporació.
L’any 2016 es va firmar l’acord 
entre la Diputació de Barce-
lona i Banc Sabadell que per-
met impulsar el Programa de 
Crèdit Local, fruit del procés 
de selecció d’entitats realitzat 
durant el mateix any. El Pro-
grama permet als ajuntaments 
i entitats municipals descen-
tralitzades reduir els costos 
financers dels préstecs dels 
municipis destinats a noves 
inversions. Així, les entitats 

locals també poden acollir-se 
a operacions de préstecs a 
llarg termini, a actuacions re-
lacionades amb millores a la 
tresoreria i a línies de préstecs 
pont per a inversions finança-

La Diputació signa un crèdit amb l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí per valor de més de 824.000 euros

des amb subvencions.
A l’acte de signatura dels prés-
tecs també ha assistit el direc-
tor de la Direcció d’Adminis-
tracions Públiques de Banc 
Sabadell, Xavier Garcia.

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
P R O F E S S I O N A L S  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó

Av. Caresmar, 37 - Igualada - Tel. 93 801 91 94  - info@expoanoia.com - www.expoanoia.com
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Venda de materials directes de fàbrica
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
va col·laborar, un any 
més, amb La Marató de 

TV3, que enguany es va dedi-
car al càncer i que va arribar a 
la vint-i-setena edició. Durant 
el bingo solidari, el diumenge 
16 de desembre, es van recap-
tar 2.734,86 € i hi van partici-
par unes 140 persones.
L’activitat, que va arribar a la 
quinzena edició, la van orga-
nitzar les regidories de Sani-
tat i de Cultura de l’Ajunta-
ment i va tenir lloc a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal. Des d’1/4 
de 7 de la tarda i fins passats 
1/4 de 9 del vespre es van can-
tar set bingos, quatre de nor-
mals, que eren al preu de 2 €, 
i tres d’especials, que eren al 
preu de 3 euros. Els guanya-
dors i guanyadores van ser: 
Juan López, Tània Escobar 
i Sasha Ais, Jaume Balcells, 
Marià Còdol, Pepita Domin-

go, Meritxell Martínez i Mag-
da Soteras.
Els obsequis que es van sor-
tejar, tant per a les línies com 
per als bingos, els van cedir 
l’Ajuntament i diversos esta-
bliments i empreses del mu-
nicipi i de la comarca. Del 
total de la recaptació obtin-
guda, 200 € van ser un dona-
tiu de l’Associació per a l’Oci 
de la Gent Gran. 
Des de la regidoria de Joven-
tut, a través del Cau Jove, el 
mateix diumenge 16 de de-
sembre, es va organitzar una 
sortida per assistir a l’emissió 
en directe del programa de La 
Marató. En aquesta activitat 
hi van participar una quin-
zena de joves, que van estar 
entre el públic d’1/4 de 6 de la 
tarda a les 9 del vespre.
A més d’aquestes dues pro-
postes, el dijous 13 de desem-
bre al Teatre Jardí al vespre, el 
metge del CAP del municipi, 
David Zumel, va oferir una 

conferència sobre el càncer. 
La presentació de la xerrada 
va anar a càrrec de l’alcalde, 
Santi Broch. Durant la seva 
exposició, el facultatiu es va 
referir a diferents aspectes de 
la malaltia i va fer especial in-
cidència a diverses qüestions 
sobre la prevenció, com no 
fumar o seguir una alimen-
tació sana. David Zumel va 
acompanyar el seu parlament 
amb un muntatge de Power-
Point. 
Des de l’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt es vol donar 
les gràcies a tots els poblatans 
i les poblatanes i als col·labo-
radors que van fer possible 
tirar endavant, un any més, la 
iniciativa solidària. Aquestes 
activitats formaven part  de 
l’agenda d’activitats nadalen-
ques, que inclou diverses pro-
postes, com la Copa Nadal de 
Natació, el Pessebre Vivent, el 
concert de Nadal de la Coral 
La Lira

La Pobla de Claramunt col·labora 
amb més de 2.700 € a La Marató, 
dedicada al càncer

1. El sorteig es realitzarà el dissabte 12 de gener de 2019 a les 
10:00h del matí a la botiga d'Igualada, al c. Lecco, 7.

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

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

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

5. La data màxima per rebre les butlletes serà el dijous 
10 de gener de 2019.

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

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

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

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

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

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

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

La Direcció
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La Copa Nadal de Nata-
ció i el Pessebre Vivent 
són dues de les propos-

tes amb una llarga tradició a 
l’agenda nadalenca de la Po-
bla de Claramunt. La com-
petició esportiva tindrà lloc 
el dimarts 25 de desembre i 
arribarà a la quaranta-setena 
edició. La representació es 
farà el dimecres 26 de desem-
bre i fa trenta-quatre anys que 
es porta a terme.
La Copa Nadal de Natació es 
farà a la Piscina Municipal al 
migdia. L’activitat l’organit-
za la regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament i compta amb 
el suport de la Generalitat 
de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona, el Consell Co-
marcal de l’Anoia i empreses, 
establiments i entitats bancà-
ries del poble i de la comarca.  
A partir de les 12 del migdia, 
la quitxalla podrà fer cagar el 
tió i a la 1, s’iniciarà la com-
petició. Mitja hora abans de 
la cursa, es podrà fer la ins-
cripció. 
Hi haurà dues categories, 
masculina i femenina, dividi-
des en tres subcategories: ab-
soluta, comarcal i local. Tam-
bé es premia el nedador de 
més edat i el de menys edat, 
sigui masculí o femení. Des-
prés de la competició es lliu-
raran els trofeus, cedits per 
l’organització i pels col·labo-
radors. L’últim classificat de 
la categoria, tant masculina 
com femenina, serà obsequiat 
amb un bacallà. 
Hi haurà rom cremat per a 
tothom i xocolata per als nens 
i les nenes. Se sortejaran dues 
tauletes, una per als menors 
de 16 anys, i una altra, per a 
la resta de participants. Tam-
bé se sortejaran, entre tots els 
participants, diferents regals.

El nucli antic, escenari del 
Pessebre Vivent
Els racons del nucli antic se-
ran, un any més, l’escenari del 
Pessebre Vivent, que organit-

za la Comissió del Pessebre 
Vivent, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, empreses del 
municipi i diversos pares dels 
joves actors. Es faran dues 
representacions, a les 6 de la 
tarda i a 2/4 de 8 del vespre.
Hi haurà sis escenes, en què 
es combinarà el diàleg i la 
música: el Mercat, als Jar-
dinets; el Somni de Nadal i els 
Dimonis, a la plaça de l’Esglé-
sia; L’Anunciació, a la plaça de 
les Tres Fonts, i els Pastors i 
el Naixement, al Campanar 
Vell. L’entrada al pessebre 
serà per la Font de la Petxina, 
i a partir d’aquí, al llarg de tot 
el carrer Major, se situaran els 
diferents oficis, com el fuster 
o el ceramista. Al final de les 
dues representacions, se sor-
tejarà un pernil i es donarà 
berenar per als joves actors i 
actrius.

Més propostes nadalenques
A més de la Copa Nadal de 
Natació i del Pessebre Vivent, 
el calendari nadalenc de la 
Pobla de Claramunt inclou 
diverses activitats per a dife-
rents edats. El divendres 21 
de desembre, durant el matí, 
a la Llar d’Infants Municipal 
Sol Solet, la quitxalla farà 
cagar el tió i rebrà la visita 
del patge Faruk. El mateix 
dia, l’emissari reial visitarà 
l’alumnat de l’escola Maria 

Borés. Els nens i nenes tam-
bé oferiran un concert, obert 
als pares i familiars. Educa-
ció infantil cantarà nadales 
i recitarà poemes i educació 
primària oferirà una repre-
sentació de fragments d’El 
Petit Príncep. 
El diumenge 23 de desembre, 
a l’església de Santa Maria a 
3/4 d’1 del migdia, la Coral 
Mixta d’Igualada farà una 
cantada, organitzada per la 
parròquia. I el dissabte 29 de 
desembre, la Coral La Lira 
oferirà el concert de Nadal. 
L’audició tindrà lloc a l’esglé-
sia de Santa Maria, a 3/4 de 8 
del vespre, i l’organitza l’enti-
tat local.
El mateix diumenge, a les 5 de 
la tarda a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal, la quitxalla podrà pas-
sar una bona estona amb l’es-
pectacle infantil “Caram com 
balla” del grup La Cremallera, 
mentre espera l’arribada del 
patge Faruk. Aquesta activitat 
s’organitza des de la Comissió 
de Reis i la regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament. 
Del dimecres 2 al divendres 
4 de gener, des de la regido-
ria d’Infància i Joventut es 
portarà a terme una nova 
edició del Juga i del Casalet 
de Nadal. I l’agenda d’activi-
tats nadalenques es tancarà 
el dissabte 5 de gener amb la 
cavalcada de Reis.

La Copa Nadal de Natació i el Pessebre 
Vivent, dues activitats de llarga tradició

Pessebre Vivent. / ANDREU MIQUEL

LA TORRE DE C. / LA VEU 

Quim Morales, mestre 
i veí de la Torre de 
Claramunt serà l’alcal-

dable de la formació d’Esquer-
ra Republicana a La Torre en 
les properes eleccions muni-
cipals 2019. El republicà viu a 
La Torre des del 1998 i ha par-
ticipat de la vida del municipi 
des de diverses associacions 
veïnals i també com a regidor 
ICV en mandats anteriors. 
Per a Morales, “hem de donar 
sentit d’unitat i oportunitats 
de millora per a la Torre”; el 
grup d’ERC no vol tocar allò 
que ja funciona, però sí que 
“volem impulsar un model de 
poble que pensant en el mo-

ment actual, però també en les 
futures generacions, aposti per 
una societat més amable i amb 
igualtat d’oportunitats”, afirma 
el candidat d’ERC. 
El grup republicà treballa col-
ze a colze amb els veïns per a 
crear un projecte de municipi 
participatiu, de modernització 
social, al servei de les persones 
i sobretot, escoltant a la gent. 

Quim Morales serà 
l’alcaldable d’ERC a La 
Torre de Claramunt

CAPELLADES / 

Junts per Capellades im-
pulsarà al·legacions a 
l’ampliació de la carretera 

C-15 donat el fort impacte vi-
sual i ambiental al seu pas pel 
congost del Capelló.
Junts per Capellades vol fer els 
següents aclariments:
1. L’ampliació de la C-15 ens 
sembla imprescindible per a 
la comunicació de Capellades, 
l’Anoia i el conjunt de Catalu-
nya donat que ens comunica 
amb el centre del país i amb la 
costa i pel creixent volum de 
transit rodat.
2. L’ampliació de la C-15 ha de 
ser un factor de millora en la 
seguretat viària i de desenvo-
lupament econòmic de la re-
gió del Penedès-Anoia.
3. Tanmateix, on més afecta 
donades les condicions oro-
gràfiques, és al terme muni-
cipal de Capellades, un dels 
més petits en extensió de Ca-
talunya.

4. L’ampliació de la C-15 supo-
sa un fort impacte ambiental i 
visual al seu pas pel congost 
del Capelló, a Capellades.
5. L’ampliació de la C-15 pot 
afectar greument la projecció 
cultural i turística d’una zona 
d’alt interès arqueològic. És 
per això, que des de Junts per 
Capellades plantegem iniciar 
un període d’estudi i consens 
de com realitzar aquesta am-
pliació.
6. Junts per Capellades plante-
jarà allargar el període d’al·le-
gacions de 30 dies, que coinci-
deix en bona part en període 
festiu i nadalenc, ja que im-
possibilita un accés, una re-
flexió i un estudi del projecte 
presentat pel Departament de 
Territori.
7. Junts per Capellades impul-
sarà accions des de l’Ajunta-
ment de Capellades i des d’al-
tres instàncies per consensuar 
una ampliació de la C-15 que 
respongui millor als interessos 
de Capellades.

Junts per Capellades 
impulsarà al·legacions al 
projecte de la C-15

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

MKM
Serveis de neteja
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08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
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PIERA / LA VEU 

Aquest ha estat un cap de 
setmana ple de propos-
tes per a tota la família 

que han servit per donar el tret 
de sortida a les festes de Nadal. 
L’ambient festiu i solidari ha es-
tat molt present en tots els esde-
veniments celebrats tant dissab-
te com diumenge. El dia 15 de 
desembre, centenars de perso-
nes van passejar per la Fira de 
Nadal que van omplir el carrer 
Sant Cristòfol. Més enllà de les 
parades de comerços locals, 
d’entitats i de productes d’ar-
tesania, també es van organitzar 
activitats complementàries com 
tallers, actuacions de dansa al 
carrer i batucades, i es van ins-
tal·lar uns inflables al pati de la 
rectoria.
La solidaritat va ser la prota-
gonista dels actes organitzats 
a Ca n’Aguilera, amb el suport 
de l’Ajuntament, per a col·labo-
rar amb la Marató de Televisió 
de Catalunya dedicada aquest 
2018 a la lluita contra el càncer. 

Durant la jornada es van recap-
tar més de 4.000 euros per la 
Marató i es van programar un 
seguit d’activitats entre les quals 
no van faltar exhibicions de 
dansa i country, xerrades sobre 
la malaltia, actuacions musicals, 
un torneig de tennis taula, un 
taller de maquillar cares i un 
altre de dibuixos per a nens i 
nenes que actualment reben 
tractament oncològic.
El mateix dissabte al vespre, els 
pierencs i pierenques van poder 
gaudir d’una altra proposta ben 
diferent. El Teatre Foment de 
Piera va acollir la representació 
de l’obra de teatre Mamma Mia. 

Un cap de setmana que dona la 
benvinguda al Nadal

El ensayo!, que organitzava l’As-
sociació de Veïns Ballestea, una 
comèdia molt divertida que ja 
havien representat prèviament 
a Can Mas.
Finalment, diumenge va ser el 
torn de la 5K Solidària Piera, 
amb dues propostes ben dife-
rents que permetien fer el re-
corregut de la prova caminant 
o corrent. La iniciativa estava 
organitzada per Exilio Motero 
amb la col·laboració del Club 
Ciclista i el Futbol Sala Legends. 
El preu de la inscripció era una 
joguina nova. Les aportacions 
es faran arribar a infants de fa-
mílies amb pocs recursos.

PIERA / LA VEU 

El passat dissabte dia 15 
es va fer la presentació 
en públic de l’agrupa-

ció municipal Junts per Piera. 
L’acte, encapçalat per Josep 
Llopart i Gardela, va comptar 
amb la presència dels actuals 
regidors i associats del PDe-
Cat a Piera i independents 
que s’afegeixen a aquesta pro-
posta més transversal, repre-
sentant un espai d’acció polí-
tica més ampli.
Josep Llopart, que ha estat 
un any alcalde de Piera en 
l’actual legislatura, va voler 
destacar que “l’agrupació de 
Junts per Piera és un projec-
te transversal on es barregen 
diferents sensibilitats amb la 
finalitat comuna de treballar 
per la gent de Piera, sense 
oblidar la situació política 
que viu el país”. També va afe-
gir que “Piera està en conti-
nua evolució i Junts per Piera 
és l’aposta per fer de la vila la 
capital del sud de l’Anoia i la 

garantia que a Piera es prio-
ritzaran els projectes en pro 
de millorar els serveis i la 
qualitat de vida dels pierencs 
i pierenques.”
En l’acte, la coordinadora de 
campanya Vanessa Fernán-
dez-Arroyo va remarcar la 
voluntat de fer arribar a tots 
els pierencs i pierenques el 
projecte de Junts per Piera: 
“Piera és un municipi de 57 
km quadrats i volem traslla-
dar als 19 barris i pobles, al 
nucli i a tota la gent que hi 
viu, la il·lusió amb la que en-
cetem aquest nou projecte”.
També es va aprofitar per 
anunciar que des de Junts 
Per Piera s’està preparant pels 
propers mesos una agenda de 
trobades amb diferents sec-
tors de la població, entitats i 
associacions de veïns per fer 
extensiu el projecte i comen-
çar a treballar en un progra-
ma de govern participatiu per 
a la legislatura 2019-2024 que 
compti amb les aportacions 
de tothom.

Es presenta Junts Per 
Piera com un projecte 
polític transversal

 
Us desitja un Bon Nadal 
i un pròsper any 2019

L'ajuntament de Montmaneu

EMPRESA IGUALADINA EN EXPANsIÓ
SELECCIONEM COMERCIAL

-Disponibilitat total per viatjar
 

-Bon nivell d'anglès imprescindible

-Es valoraran altres idiomes

Interessats contactar:
 info@mimaxlighting.com
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest mes de desem-
bre moltes entitats de 
Capellades han mos-

trat la seva vessant més solidà-
ria organitzant festivals benè-
fics o bé col·laborant amb La 
Marató de TV3.
Aquestes festes es podrà gaudir 
d’activitats tradicionals per a 
totes les edats, junt amb altres 
propostes.
Per exemple aquest dissabte hi 
haurà l’audició d’orgue de Josep 
Mata i Grífol a l’església de San-
ta Maria, a partir de les sis de 
la tarda. 
Per al diumenge la Big Band de 
l’Escola de Música farà el seu 
concert de Nadal al Teatre La 
Lliga amb música de Nadal i 
de pel·lícules. Serà al teatre La 
Lliga al matí, a les 12:30. 
El dilluns 24 també té dues 
propostes. Al matí a partir de 
les 12 es podrà fer el Caga Tió 
de Capellades Comerç amb un 
dels tions decoratius que s’ha 
repartit per diferents espais de 
la vila, en aquest cas a l’esce-
nari de la plaça Verdaguer. A 
mitjanit, després de la Missa 
del Gall, s’inaugurarà la Mos-
tra de Pessebres a l’església de 
Santa Maria, organitzada des 
de la Parròquia i els Amics dels 
Pessebres. Aquests diorames es 
podran visitar a l’església dins 
l’horari de les misses.
El dia 25 també dues propos-
tes, en aquest cas esportives. 
A les 10:15 hi haurà la prime-
ra sortida de la Cursa del Gall 
Dindi, enguany 39 edició – 29 
Memorial Jaume Solé Quinta-
na. Aquest recorregut urbà de 
1.000 metres és per als infants 
de 6 a 12 anys. A les 10:30 hi ha 
la sortida dels més grans, amb 
un recorregut urbà de 4.600 
metres. Les inscripcions es po-

den fer al Pavelló Poliesportiu 
abans de començar. Després 
de l’entrega de premis, a les 12, 
es previst que a la Bassa es faci 
la 31 edició de la Travessa a la 
Bassa.
El dia 26 hi ha el tradicional 
Concert de Sant Esteve, a les 
7, al Teatre La Lliga de Cape-
llades. Aquest any amb sarda-
nes, cant coral i nadales de la 
Coral Noves Veus i de la Cobla 
Almogavarenca de Capellades.
El dia 28 comença al Pavelló 
Poliesportiu de Capellades 
una nova edició del Saló de la 
Infància, dedicada enguany a 
l’espai. S’hi podrà anar totes 
les tardes de 4 a 8, fins el dia 4 
de gener, excepte el dia 31 que 
s’obrirà al matí de 10 a 13:30 i 
el dia 1 que estarà tancat. Com-
prant a Capellades Comerç, a 
partir del dia 21 de desembre, 
es podrà bescanviar tiquets de 
compra –que sumin 20 euros- 
per una entrada al Saló de la 
Infància.
El dia 1 de gener a Capellades 
arribarà el Patge Kamalú amb 
tot el seu seguici reial per re-
collir les cartes que els nens i 
nenes volen fer arribar a Ses 

Majestats els Reis de l’Orient. 
Com és habitual, serà a les 7 
de la tarda a l’església de Santa 
Maria.
El dia 4 de gener la Coral Xe-
remell farà el seu Concert de 
Reis, a partir de les 7 de la tar-
da, al Teatre La Lliga.
El dia 5 arribarà tota la Co-
mitiva Reial amb els 3 Reis de 
l’Orient i el Patge Kamalú amb 
tot el seu seguici per repartir 
regals i il·lusió per a tothom. 
La Cavalcada començarà a les 
7 de la tarda, sortint de la plaça 
Àngel Guimerà, carrer Major, 
Plaça Verdaguer, carrers del 
Fossar, Call Dr. Flèming, Plaça 
Espanya i Passeig.
Finalment, el sorteig dels vals 
de regal de Capellades Comerç 
es farà el dissabte 12 de gener, a 
les 12:30, al Racó de Sant Jordi. 
Comprant a Capellades Co-
merç es regala unes butlletes 
amb les quals es farà un sorteig 
de 3 vals de regal per a com-
pres, de 500, 250 i 250 euros.
Segons Àngel Soteras, regidor 
de Cultura i promoció local, 
“un any més es preveuen unes 
festes de Nadal amb activi-
tats per a tothom, des de les 

Tots els actes d’aquestes festes de Nadal a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta és una ini-
ciativadel Consell 
Comarcal de l’Ano-

ia i l’Oficina d’Equipaments 
Esportius de la Diputació de 
Barcelona que té com a objec-
tiu crear una xarxa de camins 
distribuïts per la demarcació 
de Barcelona.
El projecte Camins Esportius 
– Camí Ral anirà de Capella-
desa Masquefa, complint tres 
característiques bàsiques: ser 
camins aptes per a activitats 
esportives com caminar, cór-
rer, anar en bicicleta o muntar 
a cavall ja que estan segregats 
del trànsit rodat. Són camins 
supramunicipals que connec-
ten diferents municipis i fi-
nalment, són accessibles, sen-
se barreres arquitectòniques.
De moment s’ha fet ja di-
verses trobades, després de 
comprovar  que tots aquests 
municipis tenen camí ral,  
per valorar en quin estat es 
troben i decidir i proposar 
les diferents maneres de con-
nectar-los entre sí.
El regidor d’Esports i Al-
calde, Aleix Auber, valora 
aquesta iniciativa de mane-
ra positiva “a Capellades te-
nim la sort d’estar envoltats 
de molta natura i de camins 
per fer caminades de tots 
els nivells. Aquest projecte 
ens posa en contacte i ens fa 
treballar amb sis municipis, 
cosa que ens permetrà fer un 
projecte més gran. La sortida 
–o arribada, depèn de com 
es miri- serà la nostra vila, 
al costat de la Miranda Xica, 
cosa que ens situarà com es-
pai destacat”.

Capellades se suma 
al projecte dels 
Camins Esportius – 
Camí Ralmés evidentment nadalenques 

(pessebre vivent, concerts, ex-
posició de pessebres, caga tió, 
arribades de patges i reis, etc.) 
fins a aquelles que ja formen 
part de la tradició estrictament 
capelladina, com la Cursa del 
Gall Dindi. A més, aquest any, 
hem ampliat i renovat la deco-
ració i enllumenat de carrers 
no només amb la voluntat de 
dinamitzar l’activitat comerci-
al sinó, sobretot, buscant que 
la festa sigui viscuda amb més 
intensitat que mai”.

Aquest any Pessebre Vivent 
del Grup Teatral de Capella-
des
Enguany, el Grup Teatral de 
Capellades, fa una parada “tèc-
nica” del seus Pastorets. Això 
només vol dir que l’any vinent 
els tornarem a representar amb 
una renovada posada en esce-
na. 
De tota manera, els membres 
del grup i molts dels col·labo-
radors dels pastorets han vol-
gut mantenir la tradició de fer 
festa, de fer poble i ens hem 
animat a muntar el PESSEBRE 
VIVENT.
El proper diumenge, 23 de de-
sembre de 2018 ens trobareu 
als Jardins de Casa Bas, donant 
vida a les tradicionals escenes 
dels pessebres i amb alguna 
picada d’ullet a la tradició més 
local i actual.
Gairebé un centenar d’amics, 
tots  voluntaris, faran possible 
que la tarda d’aquest diumenge 
podem  trobar-nos i compartir 
un trosset de festa, solidaritat i 
estima per Capellades i les seva 
gent. 
Us hi esperem! Farem dues 
sessions, la primera a les 18h i 
la segona a les 20h. El preu de 
l’entrada és de 2€ (nens i nenes) 
i de 3€ (adults).

2X1 a la teva 
entrada ensenyant el 

carnet de subscriptor de

Sorteig de 3 entrades dobles
enviant un correu a 

administracio@veuanoia.cat 
amb les teves dades i 

l’assumpte: PASTORETS CALAF
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Aquesta setmana Ca-
pellades s’ha sumat 
a les propostes soli-

dàries que s’han fet arreu de 
Catalunya amb l’objectiu de 
recollir diners per La Mara-
tó de Tv3, destinada aquest 
any a la investigació del càn-
cer.
La Biblioteca El Safareig 
tota aquesta setmana vendrà 
llibres de segona mà, que es 
podran triar just a l’entrada.
Diumenge es va fer una ma-
tinal solidària amb l’Esplai 
Aliret, que va organitzar jocs 
per a la quitxalla, recollint 
172 euros. Al matí també es 
va fer un sorteig de pane-
res donades pels botiguers 
de Capellades Comerç, que 
durant tota la setmana han 

estat venent números. Així 
s’ha recollit de moment 924 
euros. 
Finalment per la tarda l’es-
cola de dansa Dance&Fun 
ha fet el seu festival, també 
amb entrada solidària a 3 
euros, dels quals dos s’han 
destinat a La Marató. Així, 
s’ha arribat als 1.200 euros.
En total, doncs, a Capellades 
de moment s’ha recollit més 
de 2.000 euros, que s’ingres-
saran al conte corrent de La 
Marató de TV3, quan s’aca-
bi de recollir tots els diners 
de totes les iniciatives. En 
aquest sentit el regidor d’Ac-
ció Social, Salvador Vives, 
valora com un any més la 
solidaritat de la gent ha si-
gut important i hem pogut 
posar un granet de sorra a la 
lluita contra el càncer.

Capellades va ser solidari 
amb la Marató de TV3

CAPELLADES / LA VEU 

Durant 10 setmanes, 
cada dijous, un grup 
de persones cuidado-

res de familiars s’ha reunit a la 
Biblioteca El Safareig per par-
ticipar en un grup de suport 
emocional i ajuda mútua.
Les sessions han estat dina-
mitzades per una psicòloga 
que ha ensenyat a gestionar 
la sobrecàrrega emocional i 
física que molt  sovint patei-
xen les persones que han de 
cuidar d’un familiar. Tenir re-
cursos emocionals i compartir 
la pressió amb altres persones 
en la mateixa situació, ajuda a 
disminuir l’estrès i portar mi-
llor la situació.
Aquesta és una proposta in-
closa dins el catàleg de recur-
sos proposat per la Diputació 
de Barcelona.
La darrera sessió va acabar 

amb una petita celebració on 
també va assistir el regidor 
d’Acció Social, Salvador Vives, 
qui ha destacat “la importàn-
cia d’aquestes formacions per-

Curs de cuidadores

CAPELLADES / LA VEU 

E l Consell d’Infants de 
Capellades impulsa 
el nou projecte Ca-

mins Segurs. Aquest projec-
te té per objectiu identificar 
aquelles zones del municipi 
més freqüentades pels in-
fants de Capellades i vetllar 
perquè siguin segures.
Aquest treball de desco-
berta va començar el passat 
mes d’octubre amb la pri-
mera fase: reconèixer quins 
són els recorreguts i equipa-
ments més rutinaris i detec-
tar quines millores necessi-
ten aquests espais. A partir 
d’aquí, es va fer un buidatge 
tenint en compte quines són 
les millores que estan a l’abast 
dels infants, i quines no. 
Actualment, els infants ja co-
mencen a pensar quines són 
aquelles accions que podri-
en realitzar  per fer visible i 
assegurar les zones infantils, 
com ara les entrades i sorti-
des de les escoles, els parcs 
infantils i els voltants d’equi-
paments com el camp de fut-
bol o el poliesportiu. 
Durant el 2019, el grup de 
consellers i conselleres tam-
bé assistirà al ple de l’Ajun-
tament per exposar aquest 
projecte i presentar aquelles 
millores que s’han detectat 
però que no es poden can-
viar des del Consell, com 

ara instal·lació de lluminària 
d’alguns espais, voreres en 
mal estat, reparació de fonts 
d’aigua, etc.
El Consell d’Infants de Ca-
pellades es reuneix un cop al 
mes a la sala petita del Teatre 
La Lliga de Capellades i és 

El Consell d’Infants impulsa el nou 
projecte de camins segurs 

què ajuden molt a les persones 
que han de cuidar d’un fami-
liar a compartir experiències, 
alliberant així tensions i bai-
xant l’estrés”.

l’òrgan portaveu dels infants 
de 5è i 6è de les escoles del 
municipi. És un projecte in-
tegrat dins el marc del Pla 
Educatiu d’Entorn i dinamit-
zat pels tècnics d’educació, 
joventut i participació de 
l’Ajuntament. 
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CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte, 22 de 
desembre a les 20.45 
hores, arriba una 

nova a proposta al Casino de 
Calaf per fer-nos reflexionar. 
‘Los bancos regalan sandwic-
heras y chorizos’ és un espec-
tacle vital, carregat de joven-
tut, música i humor, que lluita 
contra la impotència a la que 
els aboca aquesta societat i els 
seus dirigents. Una obra que 
reflexiona i ajuda a entendre el 
context polític i social actual. 
Quin és el sentiment dels jo-
ves davant els rastres del fran-
quisme? Què significa per ells 
la figura de Franco? La co-
neixen en profunditat? Com 
influeix en les seves vides la 
transició espanyola i els si-
lencis? Una nova generació 
davant el repte d’analitzar la 
memòria històrica d’aquest 
país. Una nova generació que 
reflexiona sobre les estructu-
res que els són imposades i de 
com els fan sentir. Estructures 
polítiques, arquitectòniques, 
històriques, lingüístiques, 
mentals, emocionals i, fins i 
tot, filosòfiques.
‘Los bancos regalan sandwic-
heras y chorizos’ és una cre-
ació teatral de la companyia 
emergent José y sus Hermanas, 

amb dramatúrgia i direcció de 
Sílvia Ferrando. L’espectacle 
és en català i castellà i té una 
durada de 75 minuts. Aques-
ta peça escènica està adscrita 
al programa TALENT IT de 
l’Institut del Teatre de Barce-
lona. L’obra ha rebut el Premi 
de la Crítica de Barcelona a 
l’Espectacle Revelació 2017 i 
el  Premi de la Crítica Jove.
Les entrades es poden com-
prar de manera anticipada a 
través del portal tictactiquet.
com. També es podran ad-
quirir a taquilla des d’una 
hora abans de l’espectacle. 
El preu per als socis és de 12 
euros i per al públic en ge-
neral de 15 euros. A més a 
més, l’espectacle ‘Los bancos 

Una anàlisi teatral de la memòria 
històrica del país arriba a Calaf

regalan sandwicheras y chori-
zos’ està inclòs en el projecte 
Calaf Cultura Jove, que ofe-
reix descomptes del 50% a les 
propostes culturals de la vila, 
als joves calafins d’entre 12 i 
35 anys. Aquest descompte 
també s’aplicarà a al Concert 
de Sant Esteve amb la Jove 
Orquestra Filharmònica Ca-
talana del dimecres 26 de de-
sembre. El preu Calaf Cultura 
Jove és de 6 € per a cada acte. 
El descompte s’ha de sol·lici-
tar a l’Ajuntament de Calaf, 
en horari d’atenció al públic 
(de dilluns a divendres de 
08.30 h a 14 h i dijous de 17 h 
a 20 h) o a l’Oficina de Turis-
me de Calaf (dimecres de 17 
h a 19 h).

ALTA ANOIA / LA VEU 

Arran d’una experièn-
cia prèvia amb una 
persona derivada des 

dels serveis socials de l’Anoia, 
el Consell Comarcal de l’Anoia 
amb la col.laboració del Cen-
tre de Salut Mental de l’Anoia 
i “Cal Graells Equinoteràpia” 
han presentat un projecte de 
teràpies assistides amb cavalls 
per a persones provinents de 
l’àmbit de la salut mental.
Els destinataris seran perso-
nes amb dificultats associades 
a diversos diagnòstics de salut 
mental. D’entrada el projecte 
consistirà en 16 sessions, amb 
una valoració prèvia i poste-
rior de l’estat dels participants 
per estudiar l’impacte global 
de l’activitat en la persona.
El centre de teràpies assistides 
amb cavalls Cal Graells, situat 
al terme municipal de Calaf, 
parteix d’experiències prèvies, 
tant a nivell d’acompanyament 
individual com grupal amb 
persones amb diagnosis com 
les dels beneficiaris del projec-
te.  Les teràpies assistides amb 
cavalls aprofitament de les 
qualitats naturals de l’animal 
i s’utilitza en una perspectiva 
d’habilitació o rehabilitació 
integral de l’individu. Integra 

de manera harmònica ele-
ments vinculats a les àrees de 
salut, educació i equitació, en 
un abordatge necessàriament 
multidisciplinari i procurant 
la seva màxima eficàcia tera-
pèutica.
Cal Graells també ha treballat 
en projectes semblants amb 
altres entitats, per exemple 
durant 8 anys amb l’Associació 
Alba de Tàrrega o el Centre Es-
pígol de Cervera. L’associació 
ha col·laborat amb l’Associa-
ció de cardiopaties congènites 
infantils de Catalunya, amb els 
quals vàrem realitzar colònies 
amb cavalls alguns estius, o 
amb SARAU, organitzant acti-
vitats de lleure, amb el projec-
te Mosaic de Manresa. També 
han dut a terme les Jornades 
d’esport adaptat (equitació 
adaptada) de la Diputació de 
Barcelona, a les quals van as-
sistir persones provinents de 
diferents entitats de Catalunya 
vinculades a l’àmbit de la salut 
mental.

Nou projecte de teràpies 
assistides amb cavalls 

El Consell Comarcal, el 
Centre de Salut Mental 
i Cal Graells presenten 
un projecte de teràpies 
assistides amb cavalls

LA LLACUNA / LA VEU 

L’església de Santa Ma-
ria de la Llacuna aco-
llirà com moltes altres 

esglésies a la Nit de Nadal, 
la tradicional Missa del Gall. 
Serà el dissabte 24, a les 12 
de la nit. Però el que fa dife-
rent i especial la celebració 
de la Llacuna, és que es tracta 
d’una Missa cantada en llatí, 
anomenada Missa de Pastor, 
que el compositor i organista 
Antoni Vaqué va escriure cap 
a l’any 1860.
La Llacuna és possiblement 
l’únic lloc del país que ha 
mantingut la tradició de can-
tar una missa pastoril hereva 
de les trobades que els pastors 
feien dins de l’església i que 
el 1903 es prohibiren amb el 

Motu Proprio dictat pel papa 
Pius X.
Aquesta singularitat i el fet 
que el 1991 ja es va fer una 
recerca sobre d’aquesta Mis-
sa, ha comportat que mem-
bres de l’equip de treball de 
l’Inventari del Patrimoni Cul-
tural Immaterial del Penedès 
n’estiguin fent estudi per tal 
d’incorporar-la a l’inventari.

La Llacuna té un desconegut 
llegat, patrimoni cultural 
immaterial, la Missa de 
PastorsCALAF / LA VEU 

El divendres a la tarda, 
diferents membres del 
CDR de Calaf van des-

plaçar l’escultura de la presó 
en homenatge als presos po-
lítics catalans a la plaça dels 
Arbres, ja que al solar de la 
plaça de la Ravalet on esta-
va ubicada hi feien neteja i 
manteniment.
A la matinada, algú va des-
trossar l’escultura de la pre-
só i la va llençar al mig de 
la carretera, a l’alçada entre 
l’encreuament de la plaça 
dels Arbres, l’avinguda de la 
Pau i el passeig Santa Cala-
manda, causant el xoc d’un 
vehicle que hi va passar més 
tard. Per sort, la persona 
conductora no va prendre 
mal, però sí que el vehicle té 
alguns desperfectes a causa 

de l’impacte.
Es desconeix encara l’autoria 
d’aquest acte vandàlic, per 
això, l’Ajuntament presenta-

rà una denúncia per tal que 
s’investiguin els fets i poder  
emprendre les mesures per-
tinents.

Acte vandàlic contra l’escultura en 
record als presos polítics a Calaf
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CALAF / LA VEU 

El diumenge a les 08:30h 
més d’un centenar de 
persones van partici-

par a la pedalada i caminada 
popular organitzada per Bike 
Calaf amb motiu dels actes en 
benefici de La Marató de TV3. 
La sortida es va realitzar des de 
la plaça dels Arbres i es podia 
fer una pedalada de 25km o 
una caminada llarga de 12km 
o una familiar de 5km. Al fina-
litzar, al Casal de Calaf es rea-
litzava un esmorzar popular i 
la cagada del Súper tió.
Tot seguit, els Pastorets In-
fantils van realitzar un assaig 
obert al públic de la primera 
part de l’obra i en acabar, es 
va realitzar un concert vermut 
amb The Bucket Brothers.
El preu de les activitats va ser la 
voluntat i en total es van recap-

tar 1.422,20 euros que es dona-
ran íntegrament a La Marató 
de TV3 per tal de sumar-se a 
la investigació biomèdica del 
càncer, que era el tema escollit 
per l’edició d’aquest any.
Finalment, unes 180 perso-

Calaf recull 1.422 euros per La Marató

nes van acabar participant 
en alguna de les propostes. 
Per això, les entitats es mos-
tren molt agraïdes i satisfetes 
d’aquesta col·laboració i pre-
veuen continuar mantenint-la 
en un futur.

PRATS DE REI / LA VEU 

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

Pessebre Vivent dels Prats de 
Rei, que ja compta amb quasi 
40 edicions.
Els carrers i places de la vila 
es transformen en un gran es-
cenari i, ajudats per la màgia 
del guió i d’uns decorats es-
pectaculars, ens fa tirar enre-
re en el temps i ens transporta 
a l’antiga Palestina, on fa més 
de 2.000 anys es va produir 
els fets que van marcar la hu-
manitat.
El Pessebre Vivent dels Prats 
de Rei és l’acte cultural que 
més mostra del lligam i la im-
portància que el casc antic té 

amb el poble. Al ser un pesse-
bre teatral, està format per di-
ferents escenaris que formen 
un circuit que acaba passant 
per tot el casc antic.
Un dels trets més importants 
del Pessebre dels Prats de Rei 
és que els actors parlen de viva 
veu i que té música pròpia 
(l’únic pessebre de Catalunya 
amb Banda Sonora Original). 
Ms. Valentí Miserachs va 
compondre l’orartori “Nadal, 
El Pessebre Vivent dels Prats 
de Rei” per a orquestra, cors 
i soprano solista, expressa-
ment per aquesta obra.
Les representacions del Pes-
sebre Vivent dels Prats de Rei 
seran els dies 26 i 30 de de-
sembre i 1, 6  i 13 de gener de 
2019 a 2/4 de 7 de la tarda.

Dies de Pessebre Vivent 
als Prats de Rei

CALAF / LA VEU 

El Mercat de Calaf va avançar el 
Nadal a la vila i a l’Alta Segar-
ra amb la presència dels Patges 
Reials durant el matí del dissab-
te 15 de desembre. Farik, Farak 
i Faruk van repartir globus i 
cartes a més de dos-cents nens i 
nenes que tot i el fred, no es van 

voler perdre l’oportunitat de re-
bre de la mà dels propis missat-
gers reials el model de carta on 
hi escriuran els seus desitjos per 
als Reis Mags d’Orient.
Per amenitzar la jornada, el 
mercat també va comptar amb 
música en directe a càrrec del 
grup de jazz “No fem un trio” 
que va actuar de forma intermi-

tent durant el matí interpretant 
nadales i altres temes.
D’altra banda, per a l’espe-
cial ocasió, diversos artistes 
locals també vam sumar-se 
a les habituals parades del 
mercat. Aquesta activitat, 
s’emmarca dins les accions 
de dinamització i promoció 
del Mercat de Calaf.

Centenars d’infants recullen al Mercat 
de Calaf les cartes per als Reis Mags

Revista especial en ocasió de l'aniversari de l'enviat de Ses Majestats els Reis 
d'Orient. Història del personatge, detalls i anècdotes de l'arribada, la recepció 
de les cartes, les auques, els missatges a la ràdio i la cavalcada. Amb més d'un 
centenar d'imatges històriques dels darrers 75 anys!.

75 anys del
Patge Faruk

REVISTA

gener
2019

Exemplar gratuït

75anys
del Patge
Faruk
Tot sobre la història d’un dels 

pels igualadins

La setmana que ve, 
divendres 28 de desembre
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VECIANA / LA VEU 

El passat diumenge 16 de 
desembre el municipi 
de Veciana va donar el 

tret de sortida a les celebraci-
ons de Nadal amb un magnífic 
concert a l’església romànica 
de Sant Pere del Vim.
El concert que va començar 
després de la missa oficiada 
per mossèn Carles Riera va 
anar a càrrec de Lotus Quar-
tet que va fer gaudir al públic 
assistent amb cançons tant 
conegudes com El noi de la 
mare, Dama d’Aragó o Dins 
d’una cova, entre d’altres. A 

la sortida es va repartir el tí-
pic caldo de Nadal entre els 
assistents que va anar bé per 
combatre les temperatures hi-
vernals d’aquell matí.
El proper acte previst dins 
l’agenda nadalenca serà la 
missa del gall que tindrà lloc el 
proper dilluns 24 de desembre 
a l’església parroquial de Santa 
Maria de Veciana. L’acte que 
serà oficiat per mossèn Anto-
ni Monclús començarà a les 22 
hores i estarà acompanyat per 
les veus de la Coral de Veciana 
qui clourà la missa amb una 
cantada de nadales d’arreu del 
món.

Concert de Nadal i 
Missa del Gall a VecianaCALONGE DE S. / LA VEU 

El passat diumenge 16 
de desembre es va in-
augurar la ruta Calon-

ge Patrimoni amb una cami-
nada popular per la Marató. 
La caminada va comptar amb 
la visita guiada, a càrrec de 
Pere Tardà de Cat Patrimo-
ni, als diferents elements pa-
trimonials que configuren la 
ruta: la teuleria de Cal Mas; 
el Molí de baix; el Molí de 
dalt; la teuleria de la Roca; i la 
Forca. Es va esmorzar a l’en-
torn de Santa Fe de Calonge 
de Segarra i també es va fer 
una visita guiada l’església de 
Santa Fe. Una vuitantena de 
persones varen participar a la 
caminada per la ruta Calonge 
Patrimoni. 
Amb la ruta Calonge Patri-
moni, el municipi de Calonge 
de Segarra disposa d’un nou 
itinerari senyalitzat que iden-
tifica i mostra diversos ele-
ments turístics del patrimoni 

industrial i agrícola del mu-
nicipi del s. XVIII –teuleries 
i molins fariners–, així com 
també la flora típica que en-
volta la ruta. A banda de re-
cuperar i exposar el patrimo-
ni, amb aquesta ruta també 
es vol donar suport al sector 
turístic del municipi.
La ruta ha tingut un cost 
de 25.689,98 € dels quals 

Inauguració de la ruta Calonge Patrimoni

21.869,90 € han estat fi-
nançats per la Diputació de 
Barcelona, i 3.820,08 € per 
l’Ajuntament de Calonge de 
Segarra.
Vegeu la galeria fotogràfi-
ca de la caminada popular 
d’inauguració de la ruta Ca-
longe Patrimoni a la pàgina 
del facebook de l’Ajuntament 
de Calonge de Segarra.

MONTMANEU / LA VEU 

Com cada any Montmaneu 
va participar també a la Ma-
rató de TV3 amb diverses ac-
tivitats. A les 11 hores es va 
fer la projecció de l’Escala En 
Hi-fi de la Festa Major passa-
da, es va entregar un DVD a 

cada participant. A les 13:30 
hores es va fer un vermut po-
pular. A les 14:30 h es va fer 
un Bingo per la Marató i a 
continuació la Coral Capella 
de Música de la Tossa ens va 
deleitar amb una excel·lent 
actuació.
Durant tot el dia, es va posar 

Montmaneu: solidaritat amb la Marató
a la venda unes magnífiques 
manualitats fetes per les dones 
del municipi. La recaptació 
d’enguany va ser de 1.274 €. 
Donem les gràcies a totes les 
persones que van col·laborar 
per tal que la Marató fos un 
èxit, especialment a les dones 
del municipi.

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

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

        

 
 
 

Dia 19 de gener de 2019   Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli Entrades garantides a platea

 
 
 

GRAN CONCERT D’ANY NOU Palau De La Música

Dia 13 de gener 2019  Viatge - Espectacle Hora de sortida:  15.45 hrs.

 Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Palau de la Música. Entrades 
garantides a la platea
La gira més famosa d'Europa. La Strauss Festival Orchestra porta la producció més famosa d'Europa a Barcelona avalada per 24 anys d'èxits i més de 
5 milions d'espectadors en tot el món.  Aquesta producció ha rebut grans ovacions en les més importants sales de tota Europa: en el Musikverein de 
Viena, Concertgebouw de Amsterdam, la Philarmonie de Berlín, el Musikhalle de Hamburgo, el Auditorium Parco della Musica de Roma, el Gran 
Teatre del Liceu o el Palau de la Música de Barcelona, el Teatro Real y el Auditorio Nacional de Música de Madrid, etc.
El programa, inspirat en la tradicional cita musical que cada any es celebra a Viena, inclou els títols més coneguts del rei del vals, Napoleón, Fiesta de 
las �ores, El vals del emperador o Champagne. No faltarà el vals més cèlebre de tots, El Bello Danubio azul, ni la Marcha Radetzky, que compassada 
amb el picar de mans del públic, acostuma a tancar la vetllada. El concert és un dels  esdeveniments més esperats de la temporada musical, pel seu 
extraordinari clima festiu que l'envolta i per l'enorme participació d’un públic, que any rere any, omples les sales. Per això, afanyeu-vos a comprar les 
entrades, que cada any acostumen esgotar-se pels que busquen el regal perfecte per Nadal.

La jaula de las locas', la nova producció de Nostromo Live, dirigida i protagonitzada per Àngel Llàcer i amb direcció musical de Manu Guix. El muntatge es 
basa en la versió revival del musical de gran format, considerat un dels més in�uents de la història, que va guanyar tres premis Tony i tres premis Drama 
Desk Adwards l'any 2010.
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

LA JAULA DE LAS LOCAS  Teatre TIVOLI



ESPORTS  |  41Divendres, 21 de desembre de 2018

HOQUEI / LA VEU 

La primera meitat va 
acabar amb un parcial 
de 0 a 1, uns números 

poc fidels al que es va veure la 
pista, on els homes de Ferran 
López van gaudir de més oca-
sions per ampliar diferències. 
Oriol Vives va anotar el pri-
mer gol igualadí al minut 8, 
amb un remat ras. Roger Bars 
va tenir la millor ocasió de la 
primera part amb un remat 
que el pal va escopir. L’Iguala-
da Rigat podria haver trencat 
del tot el partit perquè va te-
nir múltiples oportunitats per 
ampliar el marcador, espe-
cialment un remat de Roger 
Bars al segon pal. El resultat 
ajustat va mantenir als ven-
drellencs dins del partit, que 
cada vegada més van creure 
en treure alguna cosa positiva 
del matx.
A la represa, els arlequinats 
van fer el segon amb una con-
tra de dos contra el porter, 
conduïda per Molas i Baliu. 
El capità va fer l’últim passi, 
que Molas va rematar a boca 
de gol, la bola va rebotar al 
pal, Baliu la va caçar i va 
re-assistir a Molas, que, a la 
segona, va afusellar al porter 
vendrellenc.
El 0 a 2 però, no va durar gaire 
en el marcador i tres minuts 
més tard el Vendrell reduïa 

diferències amb un remat de 
Ferrer al primer pal. L’1 a 2 va 
arribar fins a falta de 9 minuts 
del final, i amb l’Igualada car-
regat amb 9 faltes d’equip.
Conscients d’aquesta cir-
cumstància, els locals van 
augmentat la pressió. Gràcies 
a aquest canvi tàctic, al minut 
48, el mateix Jordi Ferrer va 
aprofitar la precaució de la 
defensa igualadina per rema-
tar una bola penjada al segon 
pal i establir l’empat.
Amb aquest punt, l’Igualada 
Rigat haurà d’esperar la res-
ta de resultats de la jornada 
per saber si ja es classifica per 
disputar la Copa del Rei o si 
ha d’esperar a tenir una nova 
oportunitat la següent jorna-
da. El pròxim compromís a 
l’OK Lliga serà contra el Sant 
Cugat a Les Comes, demà 
dissabte, en l’últim partit del 
primer equip de l’any.

Fitxa tècnica
VENDRELL 2 (0/2) Camps, 
Ferrer (2), Mudarra, Necci, 
Pellizzari, equip inicial. Náje-
ra, Gerard Miquel i Cid.

IHC RIGAT 2 (1/1) Elagi 
Deitg, Met Molas (1), Ton 
Baliu, Oriol Vives (1) i Sergi 
Pla, equip inicial. Roger Bars, 
Tety Vives, Jordi Méndez. 
Martí Busquets i Manuel del 
Valle.

 

Empat de l’Igualada 
Rigat a la pista del 
Vendrell

Els porters desactiven una 
infinitat d’ocasions
FUTBOL / PERE SANTANO 

Una gran segona part 
de l’Igualada a Vila-
nova i la Geltrú no va 

ser suficient per emportar-se 
els tres punts cap a l’Anoia, 
després d’un partit ideal per 
a l’amant del futbol. En un 
partit marcat per la vistositat 
i el bon joc, els porter van ser 
els grans protagonistes que 
van fer que el marcador no 
és mogués en els noranta mi-
nuts, deixant un empat a zero, 
que no acontentava a cap dels 
conjunts.
Els blaus visitaven al camp 
d’un equip imprevisible, que 
tan sols es trobava cinc punts 
per sota a la classificació. 
El conjunt vilanoví, s’havia 
mostrat molt irregular durant 
l’inici de temporada i pretenia 
guanyar per reduir diferènci-
es amb el grup d’equips de la 
zona alta de la classificació.
Ambdós clubs es caracterit-
zen per voler la pilota i tenir 
un joc de combinació. Esta-
va per saber qui seria capaç 
de d’imposar-lo a favor seu. 

Després d’uns primers minuts 
de desordre es va veure clara-
ment com seria un enfronta-
ment, marcat per la intensitat, 
en què els locals buscarien 
atacs directes i els igualadins 
el joc més per banda.
Amb aquest panorama es 
veure un matx amb moltíssi-
mes ocasions, en què els por-
ters, sobretot el visitant,van 
fer una autèntica exhibició. 
L’Alumnes Obrers va poder 
gaudir d’una primera meitat 
amb un gran nombre d’opor-
tunitats clares per ambdós 
conjunts, però que no van sa-
ber materialitzar. S’arribava al 
descans amb un empat a zero, 
que no reflectia gens com 
s’havia desenvolupat el joc.
A la segona part, va baixar la 

intensitat dels dos equips, que 
veient que concedien moltes 
arribades, van especular una 
mica més. Això va fer que 
l’enfrontament es calmés. Les 
ocasions eren escasses, però 
les més clares van ser pels 
blaus, que Franco i Martí no 
van saber aprofitar.
S’arribava als últims minuts 
amb un Igualada que jugava 
a camp contrari, que dona-
va molta sensació de perill. 
Martí va estavellar una pilota 
al pal i Llobet va poder obrir 
el marcador, però el porter 
va fer una parada inversem-
blant.
Els de Moha van tenir la vic-
tòria a tocar, però finalment 
hi va haver repartiment de 
punts.

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Femení HCP 
es va imposar a la sem-
pre difícil del CH Ma-

taró. Les locals s’avançaven 
al primer minut, però Carla 
Claramunt empatava el mar-
cador un minut després. En 
un partit obert i amb moltes 
opcions atacants per ambdós 
equips, les igualadines remun-
taven gràcies al gol de l’Elba 
Garreta a cinc minuts del des-
cans.
A la represa, Carla marcava 
el tercer gol al minut quatre. 
I un minut després, Queralt 
deixava pràcticament senten-
ciat el marcador amb el quart 
gol. Les igualadines van do-
minar la segona part però les 

locals encara marcarien el seu 
segon gol a nou minuts del fi-
nal i quedava el resultat final 
de 2-4.
Amb aquesta victòria es con-
firma el coliderat de les igua-
ladines juntament amb el CP 
Vilanova, que va golejar al cuer 
en la seva visita a Barberà.
Els vuit equips que passen al 
grup 1 i els seus punts, són: 
HC Palau Plegamans 18; CP 
Vilanova 12; Igualada Feme-
ní HCP 12; CP Voltregà 9; CP 
Manlleu 8; PHC Sant Cugat 8, 
CHP Bigues i Riells 3; Vilassar 
HC 0.
L’equip de la “Pulgui” debu-
tarà, en aquesta segona fase, 
a la pista del CHP Sant Cugat 
el dissabte 12 de gener a les 
18:30 h.

L’Igualada Femení HCP 
passa com a colíder a la 
segona fase
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Un mal últim període provoca la 
derrota del Monbus Igualada a Salou

BÀSQUET / LA VEU 

El partit davant el C.B. 
Salou era una oportu-
nitat pel Monbus Igua-

lada per recuperar sensacions 
i el regust de la victòria. Però 
el partit no seria fàcil davant 
un dels equips nouvinguts a 
la categoria que està desple-
gant un molt bon nivell.
Amb una molt bona setma-
na d’entrenaments els igua-
ladins creien en la victòria 
però sempre tocant de peus a 
terra i sabent que havien d’es-
tar tots units i anar tots a una 
per sumar. El Pavelló Centre 
de Salou mostrava una molt 
bona entrada el dia de la pre-
sentació i l’ambient festiu que 
feia el partit més complicat.
El partit començava amb un 
parcial de 7-0 local, però els 
igualadins contestaven ràpi-
dament amb un 0-7 i torna-
ven a posar el marcador en 
taules. El Monbus C.B. Igua-
lada després del parcial a fa-
vor per recuperar la diferèn-
cia es mostrava molt seriós i 
ficat en el partit que mantenia 
la igualtat fins al final del pri-
mer quart el qual s’arribava 
amb un marcador de 23-21.
Els de L’Anoia començaven el 
segon quart amb la mateixa 

tònica que acabava el primer, 
amb el partit controlat i ca-
ràcter guanyador seguia tre-
ballant per aconseguir obrir 
una escletxa al marcador i ho 
aconseguia amb un parcial 
de 0-8 només començar per 
posar-se per davant i ampliar 
l’avantatge al marcador fins al 
28-37. La bona defensa igua-
ladina i el rebot defensiu que 
tenien totalment controlat els 
donava opcions als igualadins 
de fer cistelles de contraatac i 
s’arribava al descans amb el 
marcador 39-45.
El tercer quart s’havia de se-
guir sumant des del darrere, 
aquesta havia sigut la clau a 
la primera part només conce-
dint un rebot ofensiu al rival. 
La defensa sòlida i no donar 
segones opcions al rival mar-
caria la diferència. L’inici del 
quart posava a l’Igualada una 
vegada més amb nou punts 
de diferència, però les pèr-
dues de pilota feien que els 
locals amb un parcial de 8-0 
tornessin a ajustar el marca-
dor 51-52. La falta d’encert 
des de la línia de tirs lliures 
tampoc ajudava i s’arribava a 
l’últim quart amb 56-59.
L’Igualada, que havia treballat 
el partit de forma excel·lent 
durant tot el partit, no volia 

deixar escapar la victòria i 
arrencava l’últim quart amb 
màxima igualtat al marcador. 
Llavors els locals van apujar 
la intensitat i es van fer amb el 
rebot ofensiu que fins aquell 
moment havia estat totalment 
controlat per la defensa, i això 
generava segones opcions i el 
Salou s’avançava al marcador 
68-66. Des de l’agressivitat 
ofensiva aconseguien pujar 
el nivell defensiu provocant 
males decisions en atac dels 
igualadins, amb aquest canvi 
en el ritme de joc un parcial 
de 13-0 posava els locals amb 
un clar 75-66 que ja s’arrosse-
garia fins al final. El resultat 
al final del partit va ser de 83-
73.
Aquesta setmana ja no hi 
haurà jornada i fins el 12 de 
gener que es disputarà el par-
tit davant el C.B. Martorell 
a les 17:45 al Pavelló de Les 
Comes.

Fitxa tècnica

Monbus C.B. Igualada: Miki 
Stobart (4), Sergi Carrión 
(15), Miquel Benito (9), Edu 
Burgès (6), Jordi Torres (7), 
Carles Fons (2), Jaume Torres 
(8), Pau Camí (7), Edu Tejero 
(8), Roger Pérez (7).

FOTO: Arxiu

BÀSQUET / LA VEU 

La mateixa historia dels 
últim partits, però 
aquest cop amb un fi-

nal diferent. Partit de pujades 
i baixades amb un inici molt 
bo per l’equip lleidatà on amb 
ràpids contraatacs i encert en 
el tir exterior van agafar els 
primer avantatges. Un segon 
i tercer quart molt ofensiu de 
l’equip igualadí van donar la 
volta posant un +18 al mar-
cador. La reacció del Ekke CB 
Lleida, va capgirar l’electrònic 
i posava un +1 a poc per aca-
bar el match. Uns dos últims 

minuts bons de l’equip de 
l’Anoia van permetre sumar 
una victòria molt important 
per les aspiracions de l’ Yvette 
Pons CB Igualada.
Ara la competició de Copa 
Catalunya fa una aturada per 
festes fins el 12 de gener, on 
rebrem a Bencriada a les Co-
mes.

Fitxa tècnica 

Anotadores: Carrasco (7) 
Carner (18), Soler (13), 
Amatllé (1), Jané (17), Lamo-
lla (8), Aniento (2), Gener (-), 
Roselló (-), Xairó (7)

L’Yvette Pons Igualada 
s’emporta un partit d’alts 
i baixos

BÀSQUET / LA VEU 

L’equip sènior femení va 
tornar al camí de la vic-
tòria guanyant a la pista 

del C.B. NAVÀS per 45 a 58.
Vendaval ofensiu de les noies 
al primer quart amb 28 punts 
que van deixar el partit sen-
tenciat de bones a primeres. A 
partir d’aquí, joc seriós i sen-

se fissures per arribar al final 
amb bones diferències i sense 
patir mai pel resultat.
Van jugar Marina Espejo (2), 
Clara Bargalló (18), Carlota 
Albiol (2), Clàudia Miramunt 
(14), Mariona Barral (5), Ari-
an Vidal (4), Clara Roca (2), 
Núria Torrens (11) i Marta 
Lladó. Entrenador Samuel La-
guarta.

Un excel·lent primer 
quart dona la victòria al 
Vilanova BC Endvavant

FUTBOL SALA / LA VEU 

Partit ben treballat i 
disputat pel CFS CA-
PELLADES a la pista 

del Montbui davant un ri-
val que en cap moment va 
aconseguir incomodar a un 
equip visitant amb la clara in-
tenció d’aconseguir l’ascens. 
Primera part disputada i que 
finalitza amb un clar 1-4 do-
nant pas al segon període on 

els homes de Jordi Torra i 
Ivan Quintero van dominar 
íntegrament malgrat l’am-
bient una miqueta hostil de 
la graderia i banqueta local, 
acabant el partit amb un con-
tundent 2-9 a favor dels Ca-
pelladins. 

Fitxa tècnica
Gols: Mario Barba (4), Cris-
tian Arenas (2), Biel Castells, 
Xavi Gasulla, Rafa Barba

El CFS Capellades 
s’imposa de manera 
clara al Montbui

EL  CLUB  BÀSQUET  IGUALADA  
US  DESITJA  BONES  FESTES!
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WATERPOLO / LA VEU 

E l passat dissabte 15 
de desembre els wa-
terpolistes de la cate-

goria absoluta masculina B 
del CNI van jugar envers el 
Club Natació Sant Feliu que 
és l’actual líder en la classifi-
cació general. 
Al primer quart del partit, els 
jugadors de l’equip igualadí 
es va llençar a l’aigua amb les 
idees de treballar fent “pres-
sing” i  intentar guanyar al 
líder. El primer parcial va ser 
molt ajustat de manera que va 
finalitzar amb  un 2-2 .
En el segon i tercer parcial 
l’equip local va treballar fent 
una correcta defensa de pres-
sió contínua per evitar que 
l’equip de Sant Feliu tingués 
opció de xut. Però les diver-
ses decisions xiulades per l’ar-
bitratge influïen negativament 
en les diverses jugades. L’equip 
visitant anava per sobre en el 

marcador amb un 8-9. 
Al quart i últim parcial el 
partit seguia influït clarament 
pels àrbitres. Els dos equips 
treballaven amb intensitat 
per intentar aconseguir la 
victòria. Finalment el partit 
va acabar amb un 9-11 a fa-
vor del Sant Feliu i amb una 
targeta vermella per a l’equip 
igualadí. El pròxim partit 
serà demà dissabte contra el  
Club Natació Sabadell B a les 
15:30h a la piscina de Can 
Llong (Sabadell) . 

Fitxa tècnica

Parcials : 2-2 , 2-4 , 4-3 , 1-2

Alineació CNI: D.Honto-
ria (porter),  E.Noguera,  A. 
Navarrete(2), J. Burgues, R.
Calaf, J. Secanell(1), I.Cor-
ral, T.Mallofré, J.Martinez, 
Q.Vilarrubias(1), D.Pelejà, 
L.García(5), P.Gómez(porter) 
i com a entrenador M.Tolosa.

Derrota del waterpolo 
Igualada davant del 
Sant FeliuNATACIÓ / LA VEU 

El passat dissabte dia 15 
de desembre va tenir 
lloc la XIII edició del 

Gran Premi de Natació Màs-
ters Antoni Marrugat a les 
instal·lacions del Club Nata-
ció Sant Feliu.
Aquest va comptar amb la 
participació de la secció de 
Màsters del Club Natació 
Igualada, formada en gran 
part per ex-nadadors/es del 
mateix, així com d’altres in-
corporats recentment al món 
de la natació.
En Ramon Viladot va debu-
tar en la categoria màster a la 
prova dels 50m braça amb un 
temps de 39’’27.
Poc després, Andreu Dalmau 
i Luciana Gimenez debutaven 
a la prova dels 100m esquena 
amb un temps de 1’11’’28 i 
1’34’’01 respectivament.
Seguidament, l’ex nedador 

i entrenador Dani Grados 
participava a la prova de 
50m lliures amb un temps de 
26’’88 i Andreu Dalmau amb 
un temps de 28’’81.
En la prova de 100m estils, 
s’iniciava en la categoria màs-
ter la Laia Fitó, amb un temps 
de 1’20’’63, en la que també 
van participar el Ramon Vila-
dot, amb un temps de 1’20’’63 
i la Luciana Gimenez amb un 
temps de 1’32’’47.
La Laia Fitó i en Dani Gra-
dos també van participar a 
la prova dels 50m papallona, 
realitzant un temps de 33’’68 
la Laia i 28’’52 en Dani.
Continuant en les proves de 
50m, l’Andreu Dalmau va 
participar en els 50m esquena 
amb un temps de 33’’02.
Dani Grados posava punt fi-
nal a la seva participació in-
dividual a la prova dels 100m 
papallona amb un temps de 
1’06’’45.

Res millor que concloure la 
participació del Club Natació 
Igualada que fer-ho a la prova 
dels 4x50m estils mixt, en la 
qual l’Andreu va realitzar una 
excel·lent primera posta d’es-
quena, rebaixant el seu temps 
en la prova individual, per 
donar un magnífic relleu a 
la Luciana , que defensà amb 
contundència la modalitat de 
braça.
En el següent relleu, la Laia 
Fitó va nedar la papallona, 
entregant la última posta a 
Dani Grados que tancava el 
relleu nedant crol amb un 
temps final de 2’21’’07.
Els nedadors i nedadores de 
la renovada secció màster del 
CNI continuen la seva pre-
paració per tal de participar 
en la que serà la 1a edició 
del Campionat de Catalunya 
Open Màster que es celebrarà 
a Horta el cap de setmana del 
12 i 13 de gener de 2019.

El CN Igualada, present al GP de 
Natació Màsters Antoni Marrugat

VÒLEI / LA VEU 

El Jorba Sola Sènior 
Masculí de l’Iguala-
da Vòlei Club va per-

dre davant el Manresa per 
un 1-3 al Fortí, en un partit 
que l’Igualada va anar de 
menys a més. L’hàndicap de 
no entrar en el primer set a 
competir sempre és una llo-
sa per l’equip a l’hora de po-
der remuntar. Tot i així, quan 

van estar disposats a compe-
tir, els jugadors van mostrar 
un equip força cohesionat, 
en què les coses van sortint. 
Aquest dissabte, últim partit 
del any a casa dels Monjos.
Per la seva banda, el Sènior 
Femení va perdre a casa del 
líder, el Vilanova, per 3-0. 
Demà dissabte al fortí reben 
al Salou a les 20:00h, en un 
partit en què es juguen tres 
punts importants.

Derrotes dels dos 
sèniors de l’Igualada 
Vòlei Club

EXCURSIONISME / LA VEU 

Aquest passat dissabte, 
al Museu de la Pell 
d’Igualada, la Fede-

ració  d’Entitats Excursio-
nistes de Catalunya (FEEC), 
va entregar els premis  dels 
calendaris de Curses de Mun-
tanya 2018. Una de les com-
peticions és  la Copa Catala-
na de Curses Verticals, on el 
corredor del C.N.I., Josep  M. 
Moreno va recollir el trofeu 
de subcampió de la seva ca-
tegoria.
Amb el lliurament d’aquest 
premi, el Josep M. dóna per 
clausurada la temporada, on 

a part d’aquesta 2a posició 
dins la Copa, ha aconseguit la 
4a posició al Circuit FER de 
Curses Verticals i la 6a posi-

ció al Campionat de Catalu-
nya de Verticals. I ara de cara 
a l’any vinent, ja  va preparant 
el calendari de la temporada.

El Club Natació Igualada, a l’entrega 
de premis de la FEEC

Regala una subscripció a La Veu i estigues
 ben informat de què passa a la comarca.

Per només 78 € l’any

S’acosta Nadal
la veu de tots, 

la premsa de casa”

“
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ATLETISME / LA VEU 

L ’atleta Sub-16 del CAI 
Petromiralles Carla 
Bisbal, va assolir el tri-

omf en la cursa Cadet fem. 
corresponent al 19è Cros 
Ciutat de Gavà, disputat al 
bosc de la Sentiu amb orga-
nització del C.A. Gavà i el 
Consell Esp. del Baix Llobre-
gat, essent la 5a prova pun-
tuable per al G.P. Català de 
Cros de la FCA, en les categ. 
Cadet, Juvenil i Junior. 
Hi participaren 10 atletes del 
CAI Petromiralles, amb una 
brillant actuació global.
Carla Bisbal s’imposava 
clarament en categ. Cadet 
fem. amb  6’01”, essent 18ª 

Anna Quero  amb 6’50”, i 22ª 
Andrea Gil amb amb 7’07”, 
sobre 1.890 m. de cursa.
Roger Suria era 7è en catego-
ria Juvenil masc. amb 13’19”,  
entrant 12è  Cesc Lacueva 
amb 13’49”,  13è  Gerard Far-
ré  amb 14’24”, i 17è Jan Bis-
bal amb 14’45”, sobre 4.050 
m. de cursa.
Sergi Santamaria era 8è en 
Junior masc. amb 16’02”,  per 
cobrir els 4.050 m. de cursa.
Josep Mª Cuervo era 10è en 
Cadets masc., amb 8’11” so-
bre  3.000 m. de cursa.
El debutant amb el CAI An-
toni Vázquez es retirava per 
lesió en categ. Sub-23 masc. 
en la prova S-23/Sènior/
Master dominada per Ab-

Carla Bisbal (CAI), guanyadora en 
Cadets femení al Cros de Gavà

delmounim El Jouk  - Llei-
da U.A. - amb 20’10”, sobre 
6.210 m. de cursa. 

Ayoub Ouchbab - CAI Pe-
tromiralles - va participar 
al Campionat de Catalunya 
de
 Cros Curt
D’altra banda, l’atleta  Sub-
23 del CAI Petromiralles 
Ayoub Ouchbab, participava 
en la prova absoluta masc. 
del Campionat català de 
Cros Curt, disputat diumen-
ge amb el 22è Cros de Canet 
de Mar. Ayoub era 40è amb 
12’26”, sobre 4.000 m. de 
cursa. El guanyador absolut 
masc. va ser  Brahim Fateh 
(ISS-L’Hospitalet). 

ATLETISME / LA VEU 

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

Capellades una de les proves 
clàssiques de l’atletisme ano-
ienc, amb la celebració de 
la 39a edició de la Cursa del 
Gall Dindi, 29è Memorial 
Jaume Solé Quintana.
La cursa del Gall Dindi es dis-
putarà a partir de les 10:30 h. 
del matí, amb sortida davant 
del Museu Molí Paperer, so-
bre el circuit urbà tradicional 
de 4.600 m.  Les inscripcions, 
gratuïtes i obertes a tots els 
atletes que hi vulguin partici-
par, es podran efectuar el dia 
de la cursa, a partir de les 8:30 
i fins les 10:00 h. al recinte del 
Poliesportiu Municipal. Tam-
bé enguany es poden fer per 
anticipat, a la pàg. web www.
Aemdekp.com fins dilluns 24 
de desembre.              
Abans de la cursa gran, nova-
ment es durà a terme la cur-
sa prèvia oberta a les categ. 
Pre-Benjamins,  Benjamins 
i Alevins, masc. i fem. (de 6 
a 11 anys), sobre 1.000 m. de 
recorregut, amb sortida a les 
10,15 h.  Els horaris de les 2 
curses s’han avançat mitja 
hora enguany, vers els d’ante-
riors edicions.
L’organització de la pro-
va l’efectua l’Ajuntament de 
Capellades, Àrea d’Esports, 
amb la col·laboració de l’AE-

MdeKP, del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles, de la 
Diputació de Barcelona i del 
Consell Esportiu d’Anoia.
Enguany es duran a terme 
també les proves de natació 
corresponents a la Travessa a 
la Bassa, que  arriben a la seva 
31a edició. S’iniciaran aproxi-
madament a les 12 del mig-
dia, després de la cursa atlè-
tica, i amb sortida davant del 
Museu Molí Paperer. Les ins-
cripcions es podran efectuar 
abans de la prova, davant de 
la bassa, un cop finalitzada la 
cursa atlètica del Gall Dindi.
El repartiment de Premis de 
la cursa atlètica, es durà a 
terme davant de la bassa, des-
prés de la cursa.  Els premis 
seran: galls dindi per al gua-
nyador/a absoluts de la cur-
sa, pollastres per als guanya-
dors/es de cada categoria de 
la cursa, cava per als segons/
es classificats, i pinya per als 
3ers/eres classif., i regals per 
als primers/eres classificats 
de les categories de la cursa 
infantil.
Pel que fa al repartiment de 
premis de les proves de nata-
ció de la Travessa a la Bassa, 
es duran a terme posterior-
ment.  Els premis seran cava, 
torrons i pinya. Els premis se-
ran per als 3 primers absoluts 
masculí i femení i els primers 
masculí i femení locals.
Hi haurà inflables per a la 
quitxalla, de 10 a 13 h.

Per Nadal, a Capellades, 
39a Cursa del Gall Dindi 
i 31a Travessa a la Bassa

ATLETISME / LA VEU 

E l 23 de novembre, es 
va realitzar la dese-
na edició de l’Acte de 

Reconeixement a l’Atletisme 
català Veterà. 
En aquesta celebració, 
el  Consell Català de l’Es-
port guardona a tots aquells 
atletes Màsters que han 
aconseguit llocs d’honor en 
els compromisos internacio-
nals realitzats durant la tem-
porada.
En el transcurs de l’acte, que 
va estar presidit per Oriol 
Marcé, subdirector general 
d’Activitats Esportives i In-
fraestructures del Consell 
Català de l’Esport i per Joan 
Villuendas, president de la 
Federació Catalana d’Atletis-

me, es va fer un reconeixe-
ment al veterà atleta del C.A. 
Igualada Lluís Marimon i 
Farriol, per la seva brillant 
actuació als Campionats 
d’Europa d’Atletisme en pista 

Lluís Marimon (CAI Petromiralles) 
guardonat pel Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat

coberta disputats a Madrid, 
on, en la categoria 90-95 
anys va assolir el primer lloc 
en la prova del salt de llarga-
da i el segon en les proves del 
pes i els 60 m. llisos.
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HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Diumenge al migdia 
es disputava al pa-
velló de Les Comes 

un nou partit de la lliga ca-
talana. Els jugadors iguala-
dins sortien un xic adormits, 
la qual cosa feia que el rival 
ho aprofités posant 3 gols 
al marcador. Mica en mica, 
l’HLIgualada, es desperta-
va i es posava dins el partit, 
marcant 2 gols i escurçant 
les diferències. S’arribava al 
descans amb un 2-5 al mar-
cador. El començament de la 
segona part es notava que els 
jugadors igualadins ja esta-
ven connectats amb el partit, 
i es veien grans jugades, però 
era de nou el rival qui ampli-
ava l’avantatge. La confiança 
i l’empenta igualadina era 
l’encarregada de creure en la 
remuntada, pujaven un i un 
altre gol al lluminós, però el 
temps s’acabava i es feia im-
possible que la gesta es com-
plís. Tot i el resultat, un 5 a 7 

final, el joc de la segona part 
va ser ràpid i vistós, fet que 
segur ajudarà a encarar l’últi-
ma jornada, que serà de dos 
partits, abans del descans na-
dalenc.
Tota la família de l’HLIgua-
lada us desitja molt Bones 
Festes!
Porter: Oriol Sánchez 
Jugadors: Nil Domènech, 
Jaume Doncel, Carles Tudela, 
Marc Cano, Albert Munta-
das, Albert Guillem, Albert 
Mudarra, Roger Alemany, 
Adam Gràcia
Tècnic: Jason Goodwin 

Victòria dels benjamins que 
serveix per col.locar-se se-
gons a la classificació 
L’Igualada s’avançava a l’inici, 
però els de Sabadell seguien 
lluitant i posicionant-se en el 
seu joc. 
En la segona part la dinàmica 
no va canviar tot i una terce-
ra part més fluixa que les an-
teriors els igualadins es van 
acabar imposant.

A l’HL Igualada li falten 
uns minuts per acabar la 
remontadaHANDBOL / LA VEU 

El Finques Argent 
Handbol Igualada es va 
enfrontar a Les Comes 

al BM Barberà en l’últim par-
tit de l’any i abans de comen-
çar vacances. Pels dos equips 
era molt important guanyar 
aquest partit per sortir de les 
posicions baixes de la taula i 
encarar el nou any amb més 
força. Des del començament 
l’equip igualadí va sortir do-
minant el joc, aplicant una 
defensa molt dura i efectiva 
i una porteria molt eficient 
que han evitat els atacs del 
BM Barberà. Al mateix temps 
els atacs i contraatacs del 
Igualada van ser resolutius i 
encara que les diferències en 
el marcador no eren molt de-
terminants, sí que es veia a la 
pista a un Igualada molt més 
segur en el seu joc, el resul-
tat de la primera part, 14 a 13 
no reflectia realment el que 
es veia a la pista. A la segona 
part l’Igualada va mantenir 
la bona defensa i va augmen-
tar la pressió en els atacs, la 

qual cosa es va mostrar en 
el marcador a estones, però 
els múltiples atacs fallits del 
Igualada no van permetre 
ampliar escandalosament 
aquestes diferències. En re-
sum, es va veure un Iguala-
da molt superior al Barberà, 
que dominava el partit però 
que va fallar en contraatacs 
de gols cantats inexplica-
blement. Resultat final de 
28 a 25 pels igualadins, que 
va deixar mal regust perquè 

podia haver estat més ampli. 
Entrenador: Pol Cantero; 
Ajudant: Hilari Canales; 
Porteria: Carles Serra ( 14 
aturades); Jugadors de pis-
ta:Oscar Visa (3), Jordi Vi-
larrubias (1), Max Segura, 
Esteban Lezama(1), David 
Cubí (2), Arnau Capitán (3), 
Josep Lluis Álvarez(2), Adrià 
Suero (6), David Diaz (3), 
Xavier Oliva,Jordi Grado(3), 
Marc Vilches (1), Pere Sen-
dra (3), Roger Calzada.

L’Handbol Igualada guanya amb 
autoritat l’últim partit de l’any

Foto : Arxiu
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El Comitè Olímpic 
Espanyol concedeix l’Ordre 
Olímpica a Toni Bou
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

El Comitè Executiu del 
Comitè Olímpic Espa-
nyol va decidir atorgar 

al pierenc Toni Bou la seva 
màxima distinció: l’Ordre 
Olímpica del Comitè Olímpic 
Espanyol.
Els resultats obtinguts, no 
només durant la present tem-
porada sinó també en tota la 
seva carrera professional, han 
estat determinants perquè el 
pilot anoienc sigui mereixe-
dor d’aquesta distinció. Toni 
Bou suma 24 títols mundials, 
entre Trial a l’aire lliure i Trial 
indoor, a més dels seus 10 tí-
tols estatals de Trial xifra a la 
qual cal afegir els 7 guardons 
del Campionat d’Espanya de 

trial Indoor i els 14 del trial 
de les Nacions.
Enguany les Ordres Olím-
piques han sigut lliurades a; 
Toni Bou (Motociclisme), 
Laia Sanz (Motociclisme), 
Mireia Belmonte (Natació), 
David Cal (Piragüisme), Saül 
Craviotto (Piragüisme), Juan 
Carlos Navarro (Bàsquet). 
Així doncs, dels 6 guardo-
nats, 5 eren catalans, tots ex-
cepte David Cal.
L’acte va tenir lloc a Madrid el 
passat dijous dia 13, i per allò 
del destí Toni Bou no va po-
der recollir personalment la 
seva distinció ja que el cap de 
setmana abans al Japó es va 
trencar dues costelles i durant 
unes setmanes ha deguardar 
repòs absolut.

Victòria pel femení i derrota del 
masculí de l’Anoia Rugby

RUGBY / LA VEU 

El sènior masculí de 
l’Anoia Rugby Club, 
agermanat amb Es-

parreguera, es desplaçava a 
Empuriabrava per jugar el 
primer partit de 3a catalana 
contra el RC Alt Empordà. 
Un partit dur amb pluja i 
fang, que va fer que el joc fos 
complicat. La primera part, 
molt disputada, acaba amb un 
assaig per cadascun. La sego-
na part va estar molt renyida 
però els empordanesos van 
aconseguir fer tres marques 

més, un resultat que no re-
flecteix les ganes de lluita que 
van demostrat en tot moment 
els jugadors dels Hippos. El 
resultat final 40-5. 

Primer partit del conjunt 
femení de les hipofúries-
carboneres 
Les noies de la nova fusió 
entre Martorell, Anoia i 
Terrassa, disputaven dissabte 
el primer partit a primera 
catalana contra el CEU. Tot hi 
haver fet un únic entrenament 
conjunt, al camp es veia una 
sorprenent compenetració 

entre les jugadores.
En la primera part, les nostres 
noies van dominar el joc, te-
nint molta més possessió de 
pilota que l’equip contrari. 
Tot hi així acabaven amb una 
marca de cada equip.
Durant la segona part es va 
aprofitar que tenien la ban-
queta plena per a fer jugar 
sang nova però la targeta gro-
ga a una jugadora del conjunt 
les deixava amb una menys, 
cosa que el CEU va aprofitar 
per avançar-se al marcador. 
Finalment el partit acabava 
12 a 29 a favor del CEU.

L’Ajuntament d’Igualada felicita 
l’equip femení de pàdel de Club Can 
Busqué pel seu ascens de categoria

PÀDEL / LA VEU 

L’Ajuntament d’Igualada 
va traslladar el passat 
dimecres, 12 de desem-

bre, l’enhorabona a l’equip 
femení federat de pàdel del 
Club Can Busqué. Les seves 
integrants, acompanyades del 
seu entrenador i el president 

del club, van rebre la felicita-
ció de l’alcalde, Marc Castells, 
i de la regidora d’Esports, 
Rosa Plassa, per haver aca-
bat en 3a posició de la Divi-
sió d’Honor B i haver assolit, 
d’aquesta manera, l’ascens a 
Divisió d’Honor A. L’equip, 
format en gran part per juga-
dores d’Igualada i l’Anoia, es 

va crear l’any 2015 i, en no-
més quatre temporades, han 
aconseguit arribar fins a la 
màxima categoria del pàdel 
català. L’Ajuntament va lliurar 
a l’equip un trofeu recordant 
la fita assolida i les jugadores 
es van fer una fotografia com-
memorativa al Saló de Sessi-
ons consistorial.

TENNIS TAULA / LA VEU 

Gran victòria aconseguida el 
dissabte al matí, davant un 
rival directe per assolir la 
permanència, el CTM Obere-
na. Partit molt disputat, però 

Victòria del CPP 
Igualada contra un rival 
directe

resolt de manera brillant pels 
palistes igualadins. Cal des-
tacar el bon joc de tot l’equip, 
en especial de David Vinyals 
en la seva primera temporada 
a la categoria i que va guanyar 
les seves dues partides.

David Vinyals
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat diumenge dia 9 
de desembre es va cele-
brar a Cervera un acte 

solidari amb la Marató de TV3 
organitzat pel Club Kodokan i 
on l’equip AFISIONA del Club 
Rítmica Capellades va presen-
tar el ball per aquesta nova 
temporada.
Va ser la primera vegada que 
el conjunt mostrava el nou ball 
(Rain Dance) en públic, i tot i 
quedar encara molt per polir, 
les sensacions que van des-
prendre a pista van ser boníssi-
mes de cara la nova temporada 
que comença el proper 20 de 
gener a Sant Cugat on es farà 
el primer Open de Catalunya 
i tot just la setmana següent 

competiran en la 1a Copa d’Es-
panya  Sagunt.

Festival de Nadal del Club 
Rítmica Capellades
El proper dia 23 de desembre es 
celebrarà al pavelló poliesportiu 
de Capellades el Festival de Na-
dal del Club Rítmica Capella-
des. Hi podrem veure els balls 
de les gimnastes, tant les indivi-
duals de rítmica com els equips 
d’estètica presentaran els balls 
d’aquesta temporada. També es 
podrà gaudir d’algun altre ball 
que tenen preparat per aquest 
dia. El Festival començarà a les 
11 i acabarà al voltant de les 13 
hores. Hi esteu tots convidats.
Volem aprofitar des del Club 
per desitjar-vos molt Bones 
Festes!

L’equip AFISIONA del 
CR Capellades estrena la 
temporada PATINATGE / LA VEU 

La secció de patinatge 
artístic de l’Igualada 
Hoquei Club va parti-

cipar aquest dissabte 15 de 
desembre al torneig Interna-
cional de Patinatge Artístic 
de Solsona. Les patinadores 
van aconseguir bons resul-
tats, en especial, l’esportista 
Ivet Riera, que va aconseguir 
la segona posició en la cate-
goria d’Iniciació C Menor.
El cos tècnic va felicitar a to-

tes les patinadores després de 
les actuacions, en considerar 
que havien aconseguit posi-
cions notables i havien rea-
litzat els exercicis de manera 
tal i com s’havien entrenat al 
llarg dels últims mesos.
Amb aquest trofeu, la secció 
dóna per finalitzada la tem-
porada 2018, que el club va-
lora positivament pels èxits 
i avanços que s’han aconse-
guit, sobretot, participant en 
diversos trofeus, competici-
ons federatives , exhibicions 

i jocs escolars.
Per la temporada vinent, les 
patinadores es començaran a 
preparar des d’aquest mes de 
desembre, amb una jornada 
de tecnificació a càrrec de 
Samo Kokorovec, 17 vega-
des campió del món i Ester 
Fornell, actual entrenadora 
del club. Com a novetat pel 
2019, la secció estrenarà un 
grup de quintet lluirà els co-
lors del club, en jocs escolars 
i exhibicions, que ja estem 
convidats.

Podi per l’arlequinada Ivet Riera al 
Torneig Internacional de Solsona

TENNIS / LA VEU 

El Club Tennis la Pobla 
va organitzar de nou, el 
dissabte 24 de novem-

bre al restaurant Mas dels Vi-
vencs, un dels actes més im-
portants de l’entitat, el Sopar 
Social. Enguany gairebé un 
centenar de persones es van 
reunir per gaudir d’un excel-
lent sopar, per posar-se al dia 
de les darreres novetats i fer 
el repartiment dels trofeus als 
campions del club.
La festa, presidida pel presi-
dent de l’entitat, Josep Mayo-
ral, va començar a les 21.30 h 
amb la presència de l’alcalde 
poblatà, Santi Broch, que 
anava acompanyat dels regi-
dors d’Esports, Juan Carlos 
Pérez, i Comunicació, Lluis 
Pérez. Aquest 2018, a més, es 
va comptar amb l’assistència 
de la diputada al Congrés, 
Carolina Telechea.
Durant el sopar, hi va haver 
els parlaments, i, en un dels 
més interessants, Santi Broch 
va explicar que al voltant del 
mes de març el club ja dis-

posaria de les tan desitjades 
pistes de pàdel, per la qual 
cosa tenim posades moltes 
esperances per aquest 2019. 
L’alcalde també va dir que la 
històrica reivindicació de la 
quarta pista pot ser una rea-
litat en un futur pròxim, una 
notícia molt celebrada per 
tots els socis i les sòcies.
Pel que fa a l’àmbit esportiu, 
es va aprofitar l’acte per pre-
sentar la nova competició so-
cial del club, el Rànquing, el 
qual garantirà que els socis i 
les sòcies puguin competir 
durant tot l’any. Aquest nou 
rànquing mesurarà l’activitat 
dels jugadors i les jugadores 
més enllà dels seus resultats, 
fet que fa que tothom pugui 
tenir les seves opcions d’acon-
seguir la victòria en les seves 
corresponents categories.
Posteriorment, es va fer el 
lliurament de trofeus dels tor-
neigs socials que s’han dispu-
tat durant la present tempo-
rada, i que el sopar concloïa. 
Més de setanta-cinc jugadors 
i jugadores han participat 
enguany en les competicions 

socials. Hi ha hagut 29 guar-
donats, distribuïts en 13 cate-
gories. Per finalitzar la festa 
es va fer el tradicional bingo, 
durant el qual, gràcies als col-
laboradors del club, es van 
sortejar diferents regals.
I amb aquest darrer sopar 
social el club dona el tret de 
sortida a la temporada 2019, 
durant la qual es tornaran a 
realitzar totes les competi-
cions socials, i esperem que 
encara hi hagi més jugadors 
i jugadores. De moment, i 
a l’espera de l’inici de les es-
mentades competicions, el 

CT La Pobla es mostra força 
actiu, ja que en aquesta tem-
porada presenta més equips 
federats.
L’equip Absolut està format 
per nou joves jugadors que 
han donat el relleu als ten-
nistes que van aconseguir 
l’ascens fa dos anys i que han 
mantingut la categoria aques-
ta darrera temporada. Des-
prés hi ha la novetat de l’equip 
+30, inclòs en la primera di-
visió, que competeix amb 
equips de primeríssim nivell 
nacional. L’equip +40 segueix 
ben actiu, i, finalment, van 

ascendir de categoria per la 
qual cosa els esperen enfron-
taments més durs. I per aca-
bar, l’equip +50, els veterans, 
que segueixen demostrant 
que el tennis no té edat.
Des del club es vol recordar 
que es pot seguir tota la in-
formació a les xarxes socials 
i, sobretot, a la nova pàgina 
web www.ctpobla.cat. Per 
tant, des de l’entitat donem la 
benvinguda a  aquesta nova 
temporada que esperem que 
sigui, almenys, tan bona com 
la passada. 

La festa social del CT La Pobla aplega un centenar de persones
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TEATRE / LA VEU 

El 1959 l’Antoni Ferrer 
proposà a l’agrupa-
ció “Els Caçadors del 

Noya” de fer els Pastorets. 
Els actors en un principi li 
portaren la contrària, ja que 
consideraven que no tenien 
mitjans per fer-los; ni tant sols 
escenari, ja que l’escenari de la 
Cooperativa era molt petit per 
a uns Pastorets. Però no acon-
seguiren treure-li del cap, i 
l’Antoni Ferrer es decidí a po-
sar-lo en marxa. Les monges 
de les Escolàpies tenien una 
sala molt gran i maca, i acce-
diren a deixar-la a l’agrupació 
teatral. Els assajos però, es re-
alitzaren en la seva major part 
a la Cooperativa.
Del Centre Nacional acon-
seguiren algun decorat i uns 
vestits mig estripats que te-
nien arraconats. Composa-
ren l’escenografia els decorats 
aconseguits, algun de pintat 
com el de la cuina, i algun al-
tre natural: uns pins autèntics 
servien de bosc. Amb cadires 
plegables i algunes de llogades 
ompliren la sala.
El major problema de la sala 
fou que aquesta no tenia te-
lar, la qual cosa volia dir que 
els decorats s’havien de treure 
cada vegada. Els decorats eren 
penjats tots, un rere l’altre, do-
blegats. Cada vegada despenja-
ven el de davant i el treien fora 
de la sala, al pati, a la vegada 
que desdoblegaven el darre-
ra seu. Aquest sistema també 
s’emprà tots els anys posteriors 
que es representaren els Pasto-
rets a les Escolàpies. Quant als 
actors, malgrat la majoria pro-
venir dels “Caçadors del Noya”, 
alguns no havien trepitjat mai 
un escenari.
Gràcies a la propaganda la re-
presentació fou un èxit, acon-
seguit un ple. Fins aquells 
moments els únics Pastorets 
representats eren els de l’Elenc 
Artístic Montserrat, dels que 
foren competidors.
Degut a l’èxit obtingut, es re-
alitzaren quatre representaci-
ons més dels Pastorets aquell 
primer any: a la Cooperativa, 
i als Prats de Rei. Tres es fe-
ren al teatre de la Cooperati-
va i resultaren també plens, la 
Cooperativa no costava gaire 
d’omplir. Com a anècdota di-
rem que en Lluquet i en Rove-
lló s’enfonsaven a l’infern per 
la “conxa” on hi havia l’apun-
tador. L’altra fou als Prats de 

Rei, un cop acabades les de la 
Cooperativa. Li proposaren al 
president de l’entitat que tenia 
al càrrec el teatre d’aquesta po-
blació, de fer-hi els Pastorets, 
pagant-los només el desplaça-
ment i alguna coseta més si es 
feia caixa. Com que feia molts 
anys que no es representaven 
en aquesta població, l’actuació 
també gaudí d’un gran èxit.
Els Pastorets es representaren 
els set primers anys a les Es-
colàpies, i posteriorment tres 
anys al teatre de la Cooperati-
va “La Victòria”, que de fet era 
la seu del grup.
En aquells moments, l’Esbart 
era ja l’únic grup que en so-
litari mantenia els Pastorets, 
cosa que dura fins actualment. 
Els diferents grups teatrals 
que feien Pastorets, anaren 
desapareixent, quedant només 
l’Esbart Igualadí. 
A partir de 1970 l’Esbart, que 
s’havia traslladat al Rex, pre-
sentà en aquest teatre els Pas-
torets, a part d’un munt d’obres 
més. L’Esbart seguí mantenint 
els Pastorets, fins i tot en el 
temps de crisi teatral, en què 
a Igualada es tancaven les por-
tes. En aquell any (el 1974/75) 
l’Esbart tornà a les Escolàpies, 
i adaptà el teatre altre cop per 
fer-hi els Pastorets.

El 1980 l’Esbart es trasllada 
al teatre de l’Ateneu Igualadí. 
Des de llavors l’evolució ha es-
tat “in crescendo” cada vegada 
més. El fet de passar del Rex a 
l’Ateneu fa que d’uns Pastorets 
d’estar per casa, fets sobretot 
per mantenir una tradició, es 
passi a uns Pastorets de cai-
re és espectacular. Comença 
amb aquest propòsit, i pot-
ser durant dos o tres anys en 
va aprenent, fins que més o 
menys arriba a un punt més 
o menys acceptable, sempre 

Els Pastorets d’Igualada, de la Cooperativa a l’Ateneu
Fa 60 anys Antoni Ferrer va decidir apostar per fer Els Pastorets, que han anat creixent amb l’empenta de l’Esbart Igualadí

Activitats per celebrar el 
60è aniversari
- El divendres 21, el Lluquet 
i el Rovelló donaran coca a 
la Cantada de Nadales de la 
plaça de l’Ajuntament.
- Dissabte dia 22, els Pasto-
rets van al mercat de la Ma-
suca. La Marta i el Jeremies 
han d’anar a comprar per a 
tots els pastors.
- El dissabte 22 els Pastorets 
se’n van a patinar sobre gel a 
cal Font. El Lluquet, el Ro-
velló i el Satanàs es perse-

guiran sobre patins.
- El dissabte 29 Igualada tin-
drà l’Infern més gran de Ca-
talunya: tothom qui vulgui es 
pot disfressar de dimoni per 
acompanyar-los i es cremarà 
l’Ajuntament. 

Funcions d’enguany
Els Pastorets de la tempora-
da 2018-2019 tindran cinc 
representacions:
- 23 de desembre. A les 
11:45h. Sessió matinal reduïda
- 26 de desembre. A les 17:30h.

- 30 de desembre. A les 
11:45h. Sessió matinal redu-
ïda.
- 30 de desembre. A les 
17:30h
- 13 de gener. A les 11:45h. 
Sessió matinal reduïda
Les entrades es poden reser-
var ja a www.elspastorets.
com o a través de l’app dels 
Pastorets d’Igualada on, a 
més de molta informació, hi 
trobareu un divertit joc per 
entretenir-vos tot caçant di-
moniets.

Activitats per als propers dies

dins el pressupost que l’Esbart 
té. 
Una anècdota del primer any 
que es feren a l’Ateneu fou 
que en un principi s’anuncià 
només una representació, i al 
final, a causa que la primera 
omplí de gom a gom el teatre, 
se’n feu una altra. El proble-
ma vingué a causa que, al ser 
un teatre diferent, s’hagueren 
de llogar decorats, i el primer 
diumenge van ser uns, i el se-
gon diumenge van ser uns al-
tres, ja que els primers s’havi-

en de tornar.
Quant a col·laboracions de 
diferents entitats amb l’Es-
bart, als Pastorets comencen 
intensament al passar al teatre 
de l’Ateneu, ja que llavors l’es-
pai ja ho permet; fins llavors 
les reduïdes dimensions dels 
teatres permetien un joc de 
poques persones, sense massa 
comparseria. A l’Ateneu co-
mença la col·laboració amb 
tota una sèrie d’entitats que es 
vinculen de forma pràctica-
ment definitiva als Pastorets.

Els Pastorets en una representació actual, l’any 2015 Els Pastorets, l’any 1968

L’Antoni Ferrer, impulsor dels Pastorets igualadins, l’any 1983Els dimonis, en una representació dels Pastorets el 1964



CULTURA  |  49Divendres, 21 de desembre de 2018

TEATRE / LA VEU 

El Cicle Les Golfes del 
Teatre de l’Aurora acull 
aquest divendres l’es-

pectacle Hem vingut aquí 
a deixar les coses clares, un 
divertit i brillant muntatge 
amb música en viu que ret un 
particular homenatge a Josep 
Maria de Sagarra a través dels 
seus articles més satírics. Es 
tracta d’una peça d’orfebreria 
dirigida per Jordi Oriol que ha 
recollit excel·lents crítiques.
A l’enterrament de Josep Ma-
ria de Sagarra tres músics do-
nen la benvinguda amb una 
cançó. Malgrat la correcció 
inicial, l’acte de comiat no va 
com estava previst, i aquests 
tres personatges es veuran 
obligats a agafar les regnes de 
la cerimònia per parlar-nos 
del mort. Ho faran a través 
de les seves pròpies paraules, 
dels mots que Sagarra va em-
prar pels seus articles satírics, 
i s’aniran embrancant en una 
sèrie de peripècies a través de 

les quals ens demostraran que, 
en realitat, no enterren a Sa-
garra, sinó que el fan més viu 
que mai.
Hem vingut aquí a deixar les 
coses clares parteix de vuit 
articles de Josep Maria de Sa-
garra publicats al setmanari 
Mirador entre 1929 i 1936, i 
alguns fragments curts d’altres 
articles, que per primera vega-
da, es porten a escena. Els tres 
intèrprets agafen els textos i 
els reinterpreten, els fragmen-
ten, els musiquen, els emfatit-
zen, els interroguen, els divi-
deixen i els ajunten, els treuen 
de context i els posen en un de 
nou, tot jugant amb la forma, 
la llengua i la música, traient 
suc al text, fent-lo saltar pels 
aires, donant-li la volta i acon-
seguint que vagi més enllà del 
sentit de les paraules i amb 
una vigència absoluta.
L’espectacle s’emmarca dins 
dels Cicle Les Golfes, un espai 

El Teatre de l’Aurora acull un divertit 
espectacle que ret homenatge a Josep 
Maria de Sagarra

‘Hem vingut aquí a 
deixar les coses clares’ 

compta amb la direcció 
de Jordi Oriol i parteix 

dels articles més 
satírics del l’escriptor i 

periodista català

per a petites joies escèniques 
de petit format on la proximi-
tat amb el públic els dóna va-
lor afegit. Al finalitzar la fun-
ció que es farà divendres, hi ha 
programada una trobada amb 
la companyia.

Horari i venda d’entrades
Hem vingut aquí a deixar les 
coses clares  farà un únic passi 
al Teatre de l’Aurora i tindrà 
lloc divendres 21 de desembre 
a les 21 h. Després de la funció 
de divendres, els espectadors 
podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 
tenen un cost de 12 € i 10 € 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.  

POESIA-MUSICA / LA VEU 

Aigua de Rigat, em-
presa gestora del 
cicle integral de l’ai-

gua, va organitzar el passat 
divendres 7 de desembre, 
amb el suport de la Llibreria 
Llegim i l’Associació Cultu-
ral Galàxia -entitat cultu-
ral sense ànim de lucre que 
dona suport a la poesia i la 
música- un recital solidari de 
poesia amb la participació de 
coneguts/des rapsodes, poe-
tes i poetesses de l’Anoia.
L’acte, titulat “Gotes de vers 
solidari”, va servir per donar 
suport a la investigació so-
bre el càncer a través de La 
Marató de TV3 i s’hi van re-
captar 460€. Aigua de Rigat 
es va comprometre a doblar 
l’import recaptat i la donació 
final ha estat de 920€.
Carmel·la Planell, profes-
sora, escriptora i fotògrafa 
molt implicada en causes 
socials d’Igualada, va ser 
l’encarregada de presentar i 
conduir el recital.
Va ser una vesprada plena 
de participants rapsodes, 
poetes i poetesses anoiencs 
com Feliu Formosa, David 
Ymbernon, Jaume Ferrer, 
Josepa Ribera Vallès, Lleo-
nard del Rio, Franc Guinart, 
Margarida Bernús, Isabel 
Casas, Rosa Ma Closa, Cè-
sar Ramírez, Lluïsa Avante, 
Alejandro Penalva, Noelia 
Tomàs, Alex Espinar, Euse-
bia Fanega, Narcís Viarnès, 
i entre d’altres espontanis 
com Galo Ball, Gemma Na-
vés, Montserrat Aloy i Albert 
Claramont. A més, el músic 

igualadí Albert Gàmez va 
amenitzar musicalment tota 
la vetllada amb conegudes 
cançons adients per a l’oca-
sió.
Aigua de Rigat, com a em-
presa compromesa amb les 
persones i l’entorn que l’en-
volta, ha volgut donar suport 
a la investigació contra una 
les malalties que més morts 
causa a Catalunya, més de 
10.000 a l’any. El càncer és la 
primera causa de mort entre 
els homes i, la segona, entre 
les dones. Cada dia moren 28 
persones de càncer.
“Gotes de vers solidari” ha 
servit per donar suport a la 
recerca i aconseguir nous 
mètodes de prevenció i de 
diagnòstic i tractaments més 
eficients. Les aportacions vo-
luntàries han estat donades 
íntegrament a la Fundació La 
Marató de TV3.
Agraïm a col·laboradors com 
l’Associació Cultural Galàxia 
i la Llibreria Llegim, a per-
sones conegudes i implicades 
culturalment com Carmel·la 
Planell i el músic Albert Gà-
mez, a tots els participants 
(rapsodes, poetes i poetesses) 
i a tot el públic assistent per 
haver contribuït a la causa.

Aigua de Rigat dona 
920€ a la Marató de TV3 
gràcies al recital solidari

“Gotes de vers solidari” 
va comptar amb la par-
ticipació de coneguts/
des poetes i poetesses 
de l’Anoia per donar 

suport a la investigació 
sobre el càncer

PREMIS / LA VEU 

Aquest passat 11 de 
desembre, i per cin-
què any consecutiu, 

al Centre Dental  boca a boca 
s’hi va realitzar el sorteig de 
quatre tractaments dentals 
per a infants fins que aquests 
compleixin els cinc anys 
d’edat, mercès a les butlletes 
recollides durant el Festival el 
Més Petit de Tots que va tenir 
lloc aquest mes de novembre 
passat al Teatre de l’Aurora 
d’Igualada. 
Amb la presència de Mont-
serrat Valentí com a Vice-

presidenta d’Unicoop Cultu-
ral empresa gestora del Teatre 
de l’Aurora, i també d’Anabel 
Villa  Odontopediatre i Res-
ponsable Sanitària del centre, 
es va procedir a l’ extracció 
de les butlletes guardonades 

amb aquest premi per part de 
tres joves pacients del centre 
que van assumir la respon-
sabilitat de donar la sort als 
guanyadors de l’edició d’en-
guany. 
I els guanyadors son:
Yolanda Roig Garros pel seu 
fill  Kilian Olivé Roig de 2 
anys
Carles Oliva Fainé pel seu fill 
Cels Oliva  de 1 any
Elisabet Martí Rovira per la 
seva filla Claudia Solé Martí 
de 2 anys
Maria Pujol Rius per la seva 
filla Mariona Junyent  de 2 
anys

El centre dental Boca a Boca lliura 
els premis del sorteig fet al Festival 
El Més Petit de Tots
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TEATRE / LA VEU 

Dissabte passat el 
Grup de Teatre Co-
mediants de l’Ateneu 

Igualadí va representar l’obra 
A l’armari i al llit al primer 
crit al Teatre Municipal l’Ate-
neu.  
Aquesta sessió teatral, tal 
com va anunciar n’Albert Ra-
bell abans de començar, es va 
organitzar per tal de col·labo-
rar amb La Marató de TV3 
i els ingressos, que sumen 
912€ recaptats, s’han destinat 
a aquesta causa. 
Des del grup es vol agrair al 
públic la seva assistència i el 
seu suport durant la repre-
sentació. 
Però el més important és 
agrair la seva aportació eco-
nòmica que sumada a tantes 
col·laboracions, farà possible 
que la investigació vagi enda-

vant per tal de pal·liar tot el 
possible els estralls que pro-
voca aquesta malaltia. Mol-
tíssimes gràcies a tots i totes. 
Fan extensiu l’agraïment a 
l’Ateneu Igualadí i a l’Ajunta-
ment que molt amablement 
van posar a la seva disposició 
totes les infraestructures ne-
cessàries.  
Després de festes, el Grup 
Comediants reprendrà els as-
sajos de la nova obra que es-
tan preparant i que si tot va 
com està previst s’estrenarà 
per la propera Festa Major 
d’Igualada sota la direcció de 
Pep Vallès que des del mes 
de setembre està col·laborant 
amb el grup. 
Totes les persones interessa-
des a fer teatre, poden con-
tactar amb el grup per mitjà 
del telèfon 608737765. Les 
portes estan obertes i sereu 
molt benvingudes.  

El Grup Comediants de 
l’Ateneu i La Marató

POESIA / LA VEU 

Dissabte 15 de desem-
bre va tenir lloc LA 
GALÀXIA POÈTI-

CA (projecte poètic impulsat 
per l’Associació Cultural Ga-
làxia) amb poesia de temàtica 
del Nadal-Hivern-Solidaritat... 
dedicada aquesta vegada a la 
Marató de tv3.
Va presentar l’acte Mònica So-
cias de Tarragona, amiga, poe-
ta i presentadora d’actes cultu-
rals en diferents ràdios, tv… 
Van actuar de manera solidà-
ria poetes, poetesses i músics: 
el duet de Ponent format per 
Neus Gili (poetessa i rapsoda) 
amb Bep d’Utxí (poeta i mú-
sic), Projecte Mau (cantautor 
de Girona), Paola Maita (de 
Veneçuela, apassionada de la 
literatura i balladora de fla-
menc), Alfons Mula (músic 
d’Igualada), el duet de Capella-
des format per Margarida Ber-
nús (mestre i comunicadora) 
amb el Franc Guinart (escrip-
tor i músic), Eusebia Fanega 
(rapsoda d’Extremadura i re-
sident a Igualada), Narcís Vi-
arnès (poeta i rapsoda d’Igua-
lada), s’excusaven de l’acte per 
motius personals el duet de Po-
nent Montserrat Aloy i Albert 
Claramont, … i enlloc d’ells, 

van participar poetes/rapsodes 
espontanis del públic com Car-
men Anasagasti, Anna Banchs, 
Jordi Pallerols, Carme Freixes 
i Anna Molina. Es va crear un 
clima artístic i solidari molt 
bonic de compartir.
L’acte va finalitzar amb agraï-
ments a tot el públic, als artistes 
que van actuar, i a tothom qui 
va fer una donació voluntària 
per  tal de contribuïr en la in-
vestigació sobre la malaltia del 
Càncer, a favor de la Marató 
de tv3. En total es van recaptar 
130€, aportació íntegra per su-
mar amb la Marató de tv3. Es 
va oferir un petit refrigeri per 
al públic i als/les participants 
a l’acte, per tal de desitjar-nos 
una Bona Marató i unes Bones 
Festes!!

Moltes gràcies a l’Espai Cívic 
Centre d’Igualada i a l’Ajunta-
ment d’Igualada (Cultura Igua-
lada) per cedir-nos l’espai i do-
nar suport a l’entitat.
La pròxima Galàxia Poètica serà 
el dissabte 19 de gener 2019,  a 
les 18 h ( la temàtica poètica 
será sobre FILOSOFIA-SUR-
REALISTA), a l’Espai Cívic 
Centre amb entrada lliure.
Recordem que s’han d’inscriu-
re poetes, poetesses o rapsodes 
que poden venir acompanyats/
des d’un/a altre disciplina ar-
tística com la música, la dansa, 
pintura, teatre… Places limita-
des, inscripcions a: associaci-
oculturalgalaxia@gmail.com  o 
bé per tel. 636 919 373 (Lour-
des Sensarrich, presidenta en-
titat).

La Galàxia Poètica es va solidaritzar 
amb poesia per la Marató de TV3

MÚSICA / LA VEU 

Tal com fa des de fa 
més de 60 anys, la 
Coral Mixta d’Iguala-

da oferirà el concert de Sant 
Esteve el dia 26 de desembre 
a 2/4 d’una al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu. El programa 
del concert d’aquest any se 
centrarà en tres èpoques:  el 
Renaixement, amb madrigals 
anglesos, italians i catalans; el 
Romanticisme, amb peces de 
Johannes Brahms; i  l’època 
actual, amb obres de poetes 
catalans musicades per com-
positors  contemporanis del 
nostre país. Per acabar, com 

sempre, nadales. Les entrades 
es podran adquirir anticipa-
dament al Punt d’Informació 
Cultural del carrer Garcia 
Fossas, 2 i el mateix dia 26 
a l’Ateneu. A més, la Mixta 
oferirà el mateix concert el 
diumenge 23 a l’església de la 
Pobla de Claramunt a la una 
del migdia i a la de Carme a 
les 6 de la tarda. 

Concert de Sant Esteve 
de la Coral Mixta

EXPOSICIONS / LA VEU 

Aquest mes de desembre 
es compleixen 200 anys 
de la creació de la popu-

lar cançó de Nadal «Santa Nit» 
o «Stille Nacht, heilige Nacht», 
en la seva llengua original. Per 
aquest motiu la Biblioteca li fa 
un petit homenatge amb un 
Punt d’interès on hi trobareu 
la història d’aquesta emblemà-
tica obra i diversos llibres de 
nadales i cd. Concretament 
s’hi exposen tres cançoners de 
nadales catalanes,  en un dels 
quals, a costat de la partitura, 
s’hi explica la història d’aques-
ta peça; un CD de l’oratori de 
«Christmas» de J.S Bach; el 
DVD del «Messies» de G.F Ha-
endel i un CD d’altres cançons 
de Nadal. Aquesta entranyable 
cançó va ser declarada Patri-
moni Cultural Immaterial de 
la Humanitat per la UNESCO 
l’any 2011.

La lletra original de la cançó 
va ser escrita el 1816 per Jo-
seph Mohr, ajudant del bisbe 
de Mariapfarr (Salzburg), amb 
la intenció de cantar-la durant 
la Missa del Gall.  El 1818, dia 
en què s’estrenava la cançó a l’es-
glésia de Sant Nicolau d’Obern-
dorf, l’orgue es va fer malbé. 
Aleshores van demanar ajuda 
a Franz Xaver Gruber, que va 
adaptar la cançó per a guitarra. 
I el 24 de desembre de 1818 va 
sonar per primera vegada a l’es-
glésia de Sant Nicolau. 
A partir d’aquí, per la seva sen-

zillesa en la interpretació, la 
cançó es va fer popular arreu 
d’Europa i del món. Els comer-
ciants la cantaven durant les fes-
tes nadalenques com un himne 
per les places de pobles i ciutats. 
Avui, dos segles més tard, 2.000 
milions de persones la canten 
en 300 idiomes i dialectes. Ha 
estat versionada per molts mú-
sics al llarg de la història. Va ser 
cantada simultàniament en an-
glès, francès i alemany pels dos 
bàndols de la Primera Guerra 
Mundial durant la Treva de Na-
dal de 1914.

La tradicional cançó de «Santa Nit» 
compleix 200 anys a la Biblioteca

La coral igualadina 
centrarà el concert en 

tres èpoques: el Re-
naixement, el Romanti-

cisme i l’època actual
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

Els Moixiganguers d’Igua-
lada són la colla de la 
temporada 2018, després 

de rebre aquest guardó durant 
la Nit de Castells celebrada dis-
sabte a Valls. Els morats van re-
collir també un dels tres premis 
Baròmetre per haver-se estrenat 
amb els nou pisos i es van con-
vertir en un dels protagonistes 
de la Nit.
El premi colla de la temporada 
el decideixen les formacions que 
han assolit castells superiors al 3 
de 9 amb folre el darrer any, i 
van valorar la trajectòria recent 
dels Moixiganguers i els castells 
que assolits, especialment el 3 
de 9 amb folre descarregat a la 
primera i el manteniment del 5 
de 8 que van estrenar l’any 2017. 
El cap de colla dels igualadins, 
Jordi Moreno, va recollir el pre-
mi de mans de l’alcalde de Valls, 
Albert Batet, i del conseller 
d’Educació, Josep Bargalló. Pel 
que fa als tres premi Baròme-
tre, van guardonar els Castellers 
del Prat i de Castellar, per haver 
passat dels sis als set pisos, i als 
Moixiganguers, per passar dels 
castells de vuit als castells de 
nou.
La Nit de Castells l’impulsa des 

de fa 13 anys la Revista Castells 
i premia les millors colles de 
l’any.
L’organitza conjuntament amb 
l’Ajuntament de Valls i TAC 12 
i s’hi lliuren fins a deu premis. 
L’històric casteller de la Joves de 
Valls, Lluís Lirón, ha rebut un 
dels guardons més destacats de 
la Nit, el premi a la trajectòria, 
després de 75 anys fent castells 
amb la colla unificada dels Xi-
quets de Valls, primer, la Mui-
xerra després i actualment la 
Joves. La Nit també ha premiat 
la torre de 8 sense folre de la 
Vella de Valls al concurs de Tar-
ragona com el millor moment 
de la temporada i la plaça Vella 
del Vendrell, escenari de castells 
com el 4 de 9 sense folre o el 3 
de 10, com la plaça de la tempo-

rada. La ciutat de
Barcelona va rebre el guardó 
Ambaixador de Castells

Jordi Moreno i Oriol Solà re-
noven al capdavant dels Moi-
xiganguers
La Nit de Castells es va cele-
brar just després de l’assemblea 
ordinària de la colla igualadi-
na, que els Moixiganguers van 
fer a Les Cotxeres. L’entitat va 
aprovar la renovació de la jun-
ta, amb Jordi Moreno de cap 
de colla i Oriol Solà de presi-
dent. Durant els propers dos 
anys s’ocuparà de la colla un 
equip continuïsta que té no-
ves incorporacions i un canvi 
d’organització administrativa, 
que ha de permetre encarar el 
creixement dels últims mesos.

MÚSICA / LA VEU 

Diumenge vinent, 23 
de desembre, a les 
18h –no a les 21:30h 

com s’havia anunciat inicial-
ment– tindrà lloc, a la Basílica 
de Santa Maria d’Igualada, el ja 
clàssic Concert de Nadal amb 
l’Orquestra Terres de Marca, el 
Cor de Noies Exaudio i el Cor 
d’Homes d’Igualada. Aquesta 
vegada s’interpretarà una obra 
de referència i àmpliament 
coneguda, El Messies de Georg 
Friedrich Händel. El solistes 
seran Maria Pujades com a 
soprano, Tànit Bono fent de 
contralt, Joan Francesc Folqué 
com a tenor i Néstor Pindado 
fent de baix. L’obra serà dirigi-
da per Josep Miquel Mindán.
El Messies de Händel és un ora-
tori àmpliament popularitzat, 
sobretot el seu cor Al·leluia, al 
final de la segona part. El llibret 
és de Charles Jennens i trac-
ta episodis de la vida de Jesús 

relatats profèticament des de 
l’Antic Testament, intercalats 
amb cites dels Evangelis.
Es va estrenar el 1742 a Dublin 
i, per això, està escrit i inter-
pretat en llengua anglesa. Pel 
seu èmfasi en el naixement és 
habitual i tradicional progra-

mar-lo per les festivitats de 
Nadal, encara que pel seu con-
tingut podria ser programat en 
qualsevol altre període de l’any, 
en especial per la Pasqua, ja 
que els episodis de la Passió i 
Mort, així com la Resurrecció i 
l’Ascensió en formen part i ori-

La Basílica de Santa Maria d’Igualada acull diumenge, 
la interpretació d’El Messies de Händel

ginalment es va crear perquè 
fos així. L’oratori està dividit en 

tres parts, seguint la tradició 
de tres actes de les òperes de 
l’època, si bé quan s’interpreta 
en concert, se solen ometre al-
guns moviments per així fer-lo 
més assequible al gran públic.
El concert l’organitza i patroci-
na el departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, el produeix l’entitat 
Contrapunt i compta també 
amb la col·laboració de la Par-
ròquia de Santa Maria.
Les entrades es venen al Punt 
de Difusió Cultural i Turís-
tica, al c/ Garcia Fossas 2, i 
també el mateix dia a la ba-
sílica. Tenen un preu de 15 
euros –13 euros anticipada– i 
de 10 euros per als beneficia-
ris dels descomptes habituals 
i menors de 12 anys.

Els Moixiganguers, “colla de 
la temporada” 2018

MÚSICA / LA VEU 

Les germanes Flavia 
i Laia Escartin han 
viscut, des de ben 

menudes, envoltades d’art, 
literatura, cinema i música 
a la masia del Penedès on vi-
uen. En un primer moment 
la música els serveix per co-
municar-se amb el seu avi, 
que viu a Bèlgica (a molts 
quilòmetres de la masia on 
ha crescut) i ja fa uns anys 
que està malalt. Pel seu ani-
versari li envien vídeos amb 
cançons i, a partir d’aquí, les 
dues germanes comencen a 
construir el que serà The Es-
carteen Sisters i que els hi ha 
valgut el primer premi del 
Festival Acústica.
Aquest diumenge 23 a les 
19h al Teatre de l’Aurora, 
presentaran el seu primer 
treball, acompanyades pel 
percussionista Martí Hosta, 
que inclou temes propis i 
arranjaments de temes em-
blemàtics i on el número 4 
té una importància cabdal: 
4 cordes, 4 membres, 4 idi-
omes, 4 símbols. The Es-
carteen Sisters han tocat a 
Alemanya, Bèlgica i Irlanda, 
buscant-se la vida per fer 
possible el seu projecte que 
ara pren forma amb el seu 
primer disc.
El concert està emmarcat 

en el Cicle Escena Sonora i 
també en el cicle Música de 
Primera Fila. Les entrades 
tenen un cost de 12€ i 10€ 
(amb els descomptes habitu-
als) i es poden adquirir per 
Internet o bé, a la taquilla 
del Teatre de l’Aurora (a la 
plaça de Cal Font) una hora 
abans de l’inici del concert. 

Cicle Escena Sonora 
El Cicle Escena Sonora, pro-
mogut per l’empresa de ges-
tió cultural i comunicació, El 
Gest, té lloc durant aquests 
mesos de tardor als teatres 
d’Igualada. El concert de 
The Escarteen Sisters tanca-
rà aquesta primera part del 
cicle, que ha comptat amb 
els concerts de Roger Mas i 
Joan Colomo al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu, i de Jo Jet i 
Maria Ribot amb el Cor al 
mateix Teatre de l’Aurora. El 
cicle tindrà continuïtat els 
mesos de febrer, març i abril 
del 2019.

Concert de The Escarteen 
Sisters, aquest diumenge 
al Teatre de l’Aurora



POESIA / JAUME FERRER 

Necessitava escriure 
aquest capítol d’agraï-
ments. Molta gent se’ns 

va apropar diumenge passat al 
capvespre, després d’una hora 
i mitja d’espectacle. No m’escau 
precisament a mi, fer-ne més 
completes valoracions crítiques, 
però sí correspondre a paraules 
de felicitació rebudes, d’aquelles 
que, per la forma, endevines 
que són de debó sentides, es-
pontànies. Fetes just quan s’ha 
abaixat, simbòlicament, el teló. 
Amb el record ben viu de tot-
hom. Encara amb flors a les 
mans, i amb la Isabel Cubí, en-
senyant-me fotos de l’acte en el 
mòbil.
Totes les paraules –i no cal dir, 
les persones que les diuen- te-
nen el seu valor. I són dignes 
d’apreci. En citaré algunes, en-
cara que corri el risc de no ci-
tar-les totes. I no les cito totes 
per no allargar-me en excés i 
potser perquè em van venir a 
trobar també gent més o menys 
anònima. No eren sols paraules: 
hi va haver mirades, somriures, 
plors en alguns ulls, la gent es 
mostrava satisfeta. S’havia con-
vertit, tot, en un acte ciutadà, 
d’igualadinisme pur. Protago-
nitzat, com a públic, per una 
majoria de gent amb prou edat  
per haver viscut aquells anys –
ai!- tan llunyants, però mai no 
oblidats del tot. 
Hi ha una  frase del bon amic, 

i admirat escriptor de “cur-
riculum” llarguíssim, Antoni 
Dalmau  i Ribalta, que hi assistí 
amb la seva esposa: “Moltíssi-
mes gràcies, pel regal que ens 
heu fet”, que potser ho resumiria 
pràcticament tot. També l’Ig-
nasi Vilanova i la Ma. Miseri-
còrdia Pàmies (un “angelet” de 
llavors), impulsors i directors de 
Bitrac Dansa: “Com ha d’haver 
costat lligar tot això!. Quantes 
hores i dificultats!. Només els 
qui ens hi hem trobat, sabem el 
pa que s’hi dóna!”.  En Pep Va-
llès, director de “L’Estel” a Ca-
pellades se m’apropa i diu: “No 
ens coneixem, però em sembla 
que haig d’expressar la meva 
felicitació”, i jo li prometo anar 
a Capellades a veure’ls a ells el 
dia que els toqui.  També Isidre 
Surroca, escriptor-historiador, 
rata de biblioteques, de la Po-
bla de Claramunt, amb l’espo-
sa: “T’agraeixo haver-ho sabut. 
Magnífic, tot l’espectacle!”. O bé 
en Cuadras, el dibuixant de les 
meves portades d’“Arrels igua-
ladines” i pare d’un “futurible” 
candidat a l’alcaldia d’Igualada. 
Altres amb qui no hi he parlat, 
però que he visualitzat des de 
darrera el micròfon, poden ser 
el venerable Ramon Franquesa, 
pou de coneixences des del “ro-
vell de l’ou” de la ciutat,  i que per 
a molts anys hi visqui. O bé en 
Jaume Parés,  tenor d’aquell ir-
repetible “Elenc Artístic Mont-
serrat” sarsueler, i també can-
tant com a solista diabòlic en els 

vells “pastorets” al Catòlic; i que 
es troba en actiu,  amb bona veu 
encara avui, a l’”Schola Canto-
rum”. Amb la seva esposa, Ma. 
Rita Marimon (quanta cultura 
familiar!). I qui, en la distàn-
cia, em fa un somriure generós, 
és un jove Lleonard del Rio i 
Torrents, president de la Coor-
dinadora de “Pastorets” de Ca-
talunya. I així aniríem seguint, 
amb en Solé manyà, jubilat del 
carrer del Bruc: “M’ha sorprès 
en Morros! Jo hi he tingut rela-
ció, però li desconeixia la seva 
vena teatral”. I més paraules, 
més afecte, més petons (per-
què quan els receptors tenen 84 
anys, ja se’ls hi fa petons i se’ls 
ajuda a pujar o baixar escales). 
L’Elisa, vídua de Marià Miquel, 

els dels ballets; la M.Rosa Godó, 
vídua d’Antoni Mateu, un de 
les “pells” històriques… La Ma. 
Teresa Morera i el seu espòs, 
ex-taxista, Ramon Llobet, entu-
siasmats. I etcétera, perquè com 
més noms cites, més te’n deixes. 
Que em perdonin.
Quan un dia vaig llevar-me, fa 
mesos, amb la idea –possible, 
impossible?- de tirar endavant 
el projecte, sabia a què m’expo-
sava. Per bé i per mal.  Però vaig 
tenir la sort d’aconseguir sumar 
receptivitats. Lleonard del Rio 
Campmajó, s’hi va anar invo-
lucrant, i hi va fer importants 
aportacions sempre necessàries. 
Ell il·lusionà a la Coni i a tota 
la Coral de Santa Maria. I de 
l’Agrupació Coral La Llàntia, no 
s’en podía esperar altra cosa. En 
Josep Bernadí, director en cos 
i ànima, els seus homes-homes 
també, amb el seu president Ra-
mon Vergés present entre el pú-
blic amb el cor encongit perquè 
ja no pot cantar per prescripció 
facultativa i se’n mor de ganes. 
En Ramon es va aixecar a re-
collir la flor, i fer companyía a 
l’altre president de Coral, la de 
Santa Maria, Lleonard del Rio 
i Campmajó (en aquest “joc de 
parelles”  que ens vam inventar 
al final). I una mica més lluny, 
entre el públic, agafant distàn-
cia però amb uns ulls enyorats 
darrera d’ulleres que els fan in-
visibles, en Josep Montaner, que 
en el seu moment, en aquest cas 
per la salut, va haver de fer això 
de moda: un pas al costat, i que 
tant hauria gaudit dirigint la 
coral, “seva” i del seu pare. Però 
en Josep ja tenia un cor bategant 
a l’escena, el de l’esposa Adora-
ció Aliberch, una de les “solis-
tes” de narració i de cant, que 
ens evocà  coses que passaven 
“a la vall de Natzaret”. Uns altres 

Després del “Nadal, pàgines d’or vell”

cantors solistes van tenir la seva 
plasmació, amb la tan personal 
i reeixida encarnació de “Jonàs” 
(Lleonard del Rio Campmajó) 
i “Mahathies”  (Joan Bernadí), 
als qui , pobres, se’ls havia mort 
l’ase.
En la part central dels intèr-
prets de la lletra, va ser per a 
mi (a aquestes alçades!) tot un 
descobriment la interpretació 
de Josep Maria Morros, amb 
el qual no hi havia coincidit en 
escena en èpoques pretèrites: va 
oferir una visió personalíssima 
del “Satanàs”, que tan encertada 
esdevingué. I un retrobament, 
artístic i d’amistat, amb Josefi-
na Pàmies, que conserva tota la 
seva prestància escènica amb fi-
gura i veu. La Josefina, superant 
evidents dificultats familiars, va 
pujar al carro del record.  I vaig 
recordar la Ma. Pilar Pàmies, un 
dels sants Gabriels de l’època, 
l’espòs de la qual, Josep Brunet, 
era present a l’església en la seva 
actual cadira de rodes perquè 
no es volia perdre la rememora-
ció. Gràcies, Josep!
I per acabar (i les podia haver 
citat per començar) l’exhibició 
d’aquestes dues magnifiques 
professores i mestres del piano, 
que són Maite Torrents i Mò-
nica Carvajal; sense elles, no 
hauríem pas pogut gaudir de la 
música, bellíssima, de mossèn 
Miquel Ferrer.
No sé si el jove rector, mossèn 
Xavier Bisbal, per edat, pogué 
endevinar del tot el fons del  
simbolisme igualadí d’aquests 
“pastorets”, però escoltà el text 
atent, al costat de Maribel Cu-
adras, regidora de l’Ajuntament. 
A tots els qui, volent trobar-s’hi, 
no van poder venir, i a tots els 
presents a l’església aquella tar-
da –impossible de citar tothom 
aquí-, gràcies de cor.

MÚSICA / LA VEU 

Tal com va prometre, 
Roger Argemí estrena-
rà cada mes una nova 

cançó del disc que presentarà 
a mitjan de l’any vinent a tra-
vés del segell discogràfic, Crea 
Music.
Amb aquests avançaments, 
l’artista igualadí vol “dosificar 
la presentació d’aquest llarga 
durada per tal que totes les 
cançons tinguin l’oportunitat 
de ser escoltades amb més 
atenció”. 
Després de mostrar-nos ‘Per 
sempre’, un tema que ja suma 
milers d’streamings a les pla-
taformes digitals, aquest de-
sembre presenta ‘Aire’, un 
single que neix de la intros-

pecció més profunda de l’artis-
ta després d’uns moments de 
col·lapse i saturació personal. 
El pop i l’R&B es barregen en 
aquesta cançó amb elements 
orquestrals i electrònica. Amb 
una lletra emotiva, ‘Aire’ és 
aquella ajuda que necessiten 
algunes persones per seguir 
respirant. Es tracta, sens dubte, 
d’una de les peces més emoti-
ves i punyents del nou disc de 

Roger Argemí, que es titularà 
‘Gravetat’.
Roger Argemí ha format part 
d’algunes de les radiofórmu-
les més importants del país. 
Acompanyat del guanyador 
d’Eurovisió Måns Zelmer-
löw, la cançó ‘Can I Call You 
Home’ dedicada a Barcelona 
ha superat els 600.000 strea-
mings a Spotify i s’ha colat en 
diverses playlist i llistes d’èxits. 
També ha publicat ‘Loco por 
Sentir’, BSO de ‘La Empresa 
Más Loca del Mundo’, una 
websèrie amb la participació 
d’estrelles com Iniesta o Dul-
ceida. Després del seu primer 
disc ‘Un Nou Sentit’, presen-
ta noves històries pop i R&B 
carregades de sentiment amb 
la discogràfica Crea Music.

Un moment de l’acte a la Sagrada Família / JOAN TALAVERA

Roger Argemí presenta la seva nova 
proposta, “Aire”
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Culer de soca-rel

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Josep Gabriel Espinós, nasqué el 
3 de febrer de 1929, festa de Sant 
Blai.

De jovenet entrà a treballar a la fus-
teria Codina, a la plaça de la Creu, on, 
entre altres feines, feien baguls i ser-
veis funeraris, compartits, a Igualada, 
amb el Vilarrúbias (a) “Garlopes” i el 
Perelló (a) “Guitarra”. Tancada aque-
lla fusteria, el Josep, fou soci funda-
dor de la Funerària Anoia, al carrer de 
Sta. Maria.
Però, a més, va tenir molta activitat  
ciutadana. Com bon català, li agrada-
ven les sardanes i arribà a ser el Presi-
dent de la Colla Montserratins.
Era seguidor del CF Igualada i del 

Barcelona FC. Havíem tingut amb 
ell animades converses sobre: equips, 
jugadors, clubs, àrbitres, partits i re-
cords d’altres temps. Com autèntic 
culer, es feu de la Penya Blau i Grana, 
d’Igualada, i en fou vocal de la Junta 
que, en 1984, endegà el XXV aniver-
sari de l’entitat, sota la presidència 
de Joan Sabaté Gabarró. Ell, rebé la 
insígnia d’argent, pels seus 25 anys 
de soci. Eren temps en que Josep L. 
Núñez, Nicolau Casaus i Josep Mus-
sons, eren directius del Barcelona.
El Josep, morí als 82 anys, el dia 10 
d’octubre del 2011. Fou enterrat, por-
tant el rellotge, la corbata i l’escut del 
Barça. 

CULTURA  |  53Divendres, 21 de desembre de 2018

TEATRE / C. MUNTANER 

Dissabte passat es va 
celebrar el sopar i en-
trega de premis del 

42 Concurs de teatre de Pie-
ra. Detalls a destacar al llarg 
de la vetllada, el bon ambient 
viscut entre les companyies 
assistents, el bon àpat servit 
pel restaurant La Cantina, 
una referència per part d’un 
dels actors premiats als pre-
sos polítics, i  el descuit (di-
guem-ho... així) per part dels 
presentadors a l’hora dels 
agraïments de no fer menció 
d’aquest diari ni al seu humil 
cronista, aspecte que ja va sent 
habitual any rere any.
Després de sopar tot fent el 
cafè, es va llegir l’acta del jurat 
qualificador i tot seguit es va 
iniciar el repartiment de pre-
mis del concurs d’enguany. De 
cada categoria es varen donar 
tres premis -en alguns dels 
casos algun més per empat 
de punts entre els nominats- 
i com a novetat aquest any el 
premi de participació que era 
de 500 euros, el primer, se-
gon i tercer premis a la millor 
companyia s’enduia 300, 200 i 
100 euros més. 
Quedant el resultat final de la 
següent manera (aquí només 
anomeno el guanyador de 
cada categoria)                   

Votacio popular
1r (4,88 punts) premi “Memo-
rial Ramon Mora”: Teiatre de 

la Palma de Teià amb l’obra 
Nadal a cals Cupiello d’Edu-
ardo de Filippo.

Presentació escènica    
1r (62 punts) premi Memorial 
Paco Villares: Pierrot Teatre 
de Centelles amb l’obra Els 
rústegues de Carlo Goldoni.

Actors de repartiment 
1r (205 punts): Sergi Guille-
mot de Qollunaka grup de 
teatre de Terrassa, represen-
tant el paper de Nick en l’obra 
Qui té por de Virginia Woolf?, 

d’Edward Albee.

Actrius de repartiment
1r (216 punts): Àngels Aregall  
de Pierrot Teatre de Centelles 
representant el paper de Mar-
garita en l’obra Els rústegues 
de Carlo Goldoni.

Primers actors
1r (227 punts): Toni Presse-
guer, de Pierrot Teatre de Cen-
telles representant el paper de 
Lunardo en l’obra Els rúste-
gues de Carlo Goldoni.

Primeres actrius 
1R (239 punts): Ester Roca de 
Pierrot Teatre de Centelles re-
presentant el paper de Felice 
en l’obra Els rústegues de Car-
lo Goldoni.

Pierrot Teatre de Centelles, gran guanyador 
del 42è Concurs de teatre de Piera

Premi de direcció
1r (179 punts): Premi memo-
rial Joan Quintana: Joan Pagès 
de Pierrot Teatre de Centelles 
per la direcció de de l’obra Els 
rústegues de Carlo Goldoni.

Millor grup
1r (183 punts): Pierrot Teatre 
de Centelles amb l’obra Els 
rústegues de Carlo Goldoni.

Els únics representants de la 
comarca de l’Anoia aquest any 
varen ser els amics de l’Agru-
pació Teatral de Calaf, que 
varen obtenir el tercer premi 
en Primers actors per a  Eloi 
Fonoll en el paper de Tomàs 
en la representació d’Un aire 
de família, d’Agnès Jaoui i Je-
an-Pierre Bacri.

L’obra guanyadora “Els 
rústegues” va endur-se 
sis primers premis en 

diverses categories

LLIBRES / LA VEU 

Avui divendres, a la Llibreria 
Aqualata (a les 20h) es durà a 
terme la presentació del llibre 
de l’igualadí J. Jou, Mai vista, 
Premi Antoni Vidal Ferrando 
2018.
Mai vista és humanitat: vida 
i mort, veritat i mentida. Tots 
en coneixem qualcuna de les 
situacions com les que lle-
girem però mai les haurem 
viscudes des del punt de vista 
de na Fiona. Un dia la conei-
xeràs, si tens sort, en persona. 
Riure, plorar, emocionar-se, 
morir, obrir els ulls i també 
tancar-los... Et sentiràs iden-
tificat, segur. 
Mai vista és la primera no-
vel·la de l’escriptor, fruit de 
la seva inquietud per trobar 
maneres  d’explicar històries. 
L’acte serà presentat per Car-
mel·la Planell.

Avui, presentació 
del llibre “Mai 
vista” de J. Jou a la 
Llibreria Aqualata



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

La reposició de “Cinema Paradiso” homenatja doblement al 
món del cinema i al segon aniversari de l’Ateneu Cinema

Aquest cap de setmana, i en concret el diu-
menge 16 de desembre, l’Ateneu Cinema 
ens ha permès gaudir i emocionar-nos –no-

vament- amb la pel·lícula “Cinema Paradiso”; un 
autèntic homenatge al món del cinema, a l’amor i 
a l’amistat que, a la vegada ha constituït un lloable 
acte de celebració dels dos anys d’existència d’aques-
ta magnífica sala de cinema igualadina.
Cinema Paradiso, dirigida per Giuseppe Tornatore, 
amb música d’Ennio Morricone, i amb les extraor-
dinàries interpretacions de Philippe Noiret i Jacques 
Perrin, és una producció italiana del  1988 que va 
guanyar l’Òscar i el Globus d’Or a la Millor Pel·lícula 
de parla no anglesa, al 1989, a més de nombrosos 
premis –posteriors- de jurats internacionals.
La història ens presenta a Salvatore, un nen d’un po-
blet sicilià  (en la ficció: Giancaldo) on el cinema era 
l’únic i veritable entreteniment; una realitat força co-
muna a l’Europa de bona part de la primera meitat 
del segle XX. Subjugat per les imatges en moviment, 
Salvatore creu cegament que en el sí del cinema tot 
és màgia; tanmateix, un dia, l’Alfredo, l’operador, 
accedeix a descobrir-li els misteris i secrets que 
s’amaguen darrere d’una pel·lícula. Si bé el nen va 
creixent, i relleva l’Alfredo a la cabina de projeccions 

del Nou Cinema 
Paradiso, arriba el 
moment en què, 
guiat pels consells 
de qui és més que 
un amic es deci-
deix a deixar el po-
ble i cercar aquella 
sortida professi-
onal que un racó 
de món no li ha-
gués donat mai. A 
Roma, esdevingut 
un cineasta de re-
nom, trenta anys 
després d’aban-
donar Giancaldo, 

NADAL AL COR
Maria Àngels Oliva Torras.
Un recull de poemes nadalencs 
que ens conviden a descobrir i a 
compartir la riquesa dels nostres 
sentiments més vitals que resten 
amagats dins nostre
Del 10 de desembre a l’11 de gener 
al Punt de lectors de la Biblioteca 
Central.

ESTAMPA’T. 
SERIGRAFIA
Del disseny a l’estampació. Aques-
ta exposició recull el procés cre-
atiu utilitzat en la realització de 
samarretes serigrafiades amb il-
lustracions i missatges tipogràfics. 
Mostra de treballs de l’alumnat de 

2n Assistència al Producte Gràfic 
Imprès
Del 3 al 21 de desembre a La Gaspar 
Sala d’exposicions

FARUK. (HISTÒRIES 
DEL 28 DE DESEMBRE)
En el 75è aniversari del Patge Faruk, 
aquesta exposició repassa la seva re-
lació tan especial amb la ciutat i amb 
els Reis,  
Del 16 de novembre al 13 de gener 
a la sala d’exposicions del Museu de 
la Pell

TERRITORI
Núria Riba
Conjunt d’obres pictòriques que ens 
volen traslladar a diferents poblaci-

ons d’arreu on l’artista fa una visió 
personal del que ella veu i la plasma 
sobre la tela 
Fins el 6 de gener al vestíbul del Te-
atre de l’Aurora.

DE ROSEBUD A 
BOXCOM. 25 ANYS, 
PENSANT, CREANT 
I PRODUINT 
COMUNICACIÓ
El 15 de desembre de 1993 es va in-
augurar la productora audiovisual 
Rosebud Films. Una empresa nascu-
da amb la finalitat d’oferir serveis de 
vídeo a particulars i empreses.
Del 14 de desembre al 6 de gener a 
la Sala Municipal d’Exposicions

TERRA AMUNT, 
TERRA AVALL
Fèlix Plantalech.
Pintura
Del 29 de novembre de 2018 al 12 
de gener a Artèria, espai d’art

9054KM
Un recorregut pels 25 anys d’ager-
manament entre la comunitat de 
Nueva Esperanza (El Salvador) i 
Igualada.
Fins al 29 de desembre a la Sala 
d’Exposicions de la Biblioteca 
Central

EXPOSICIONS

rep la notícia de la mort de l’Alfredo. I, des d’aques-
ta precisa seqüència,  serà un flash-back el què ens 
convidarà a un retorn al seu inoblidable passat bo 
i rescatant l’empremta d’aquell que va ser com un 
pare; àdhuc de la seva mare i la seva germana. I, 
de retruc, excepcionalment assistirem a un sentit 
homenatge a la sala cinematogràfica d’aquell Nou 
Cinema Paradiso que –com tants altres, a la dècada 
dels 80- ja havia entrat a formar part de la memòria 
sentimental dels seus espectadors.
I és amb aquesta pel·lícula que hem estat molts els 
que hem pogut assistir a una més de les sessions 
organitzades des de la iniciativa de Cinema Total, 
conjuntament amb l’Ateneu Cinema i el Cineclub, 
en què es vénen projectant obres mestres de la his-
tòria del cinema. Són totes elles, entre les quals cal 
destacar: Taxi Driver, La Taronja Mecànica, Blade 
Runner, Que verda era la meva vall, Rebeca, Pulp 
Fiction, Casablanca, Metropolis, 2001 una odissea 
de l’espai o El Padrí, entre d’altres, produccions que 
han marcat la memòria cinematogràfica d’un gran 
col·lectiu d’espectadors i d’apassionats cinèfils; i que 
–avui- resulten de difícil recuperació per a la gran 

pantalla.
Això és, totes les pel·lícules seleccionades per a la 
revisió de Cinema Total contenen un doble interès: 
un, el propi valor qualitatiu de la cinta (en versió 
original); i, un altre, aquell valor d’una saludable 
nostàlgia que permet a l’espectador un traspàs a  la 
seva pròpia infància, adolescència o joventut, un 
temps passat del tot susceptible de ser compartit –si 
s’escau- amb les noves generacions.
Nogensmenys, en cap cas podem passar per alt a 
l’impulsor i responsable de l’Ateneu Cinema i de 
l’esmentat projecte Cinema Total: un jove Ricard 
Fuster i Valls que se’ns persona amb una pregona 
trajectòria com a especialista en Ciències Empresa-
rials i en Comunicació Audiovisual. Una ànima 
summament compromesa amb el món del cinema 
i de la comunicació, que ha format part de l’orga-
nització del Zoom Festival i que ha treballat a Ca-
talunya Ràdio presentant audicions de música rock, 
la seva gran passió al costat del cinema. Endemés, 
des del 2013, és promotor de diversos concerts en 
bars musicals i en d’algunes sales, d’entre els quals el 
Festival Igualada Rock City.
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petits actors ens faran reviure el somni del 
Lluquet i el Rovelló.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

MÚSICA
Piera 

Concert de Nadal de la Coral Xicoira. Els 
grups de grans, mitjans i petits de la coral 
s’agrupen per cantar el seu repetortori més 
nadalenc
Diumenge a 3/4 d’1 del migdia a l’església 
de Santa Maria.

MÚSICA
Capellades 

Concert nadalenc de la Big Band de l’Es-
cola de Música
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Teatre 
la Lliga.

PESSEBRE VIVENT
Capellades 

Pessebre Vivent amb diverses escenes
Diumenge a la tarda i al vespre als Jar-
dins de Casa Bas.

DILLUNS 24

TALLER
Capellades 

Dissenya la teva felicitació animada de Na-
dal.
Dilluns a les 10 del matí a la Biblioteca el 
Safareig.

DIMARTS 25

CONCERT DE NADAL
Igualada 

Concert de Nadal de la Josa
Com és tradicional la Jove Orquestra Sim-
fònica de l’Anoia ens presenta un concert 
per viure’l en un ambient festiu i familiar, 
sota la direcció d’Albert Gumí i Josep Mi-
quel Mindán.
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre al Teatre 

DIVENDRES 21

MARATÓ SOLIDÀRIA
Igualada 

29a. edició de la Marató de recollida de jo-
guines, amb l’objectiu que cap infant de la 
comarca es quedi sense una  joguina nova 
la nit màgica de Reis.
Divendres de les 10 del matí a les 10 del 
vespre a l’entrada de l’Ajuntament.

CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Igualada 

Cicle “Cinema i salut mental”. Lectura del 
llibre i visionat de la pel.lícula “Algú va vo-
lar sobre el niu del cucut”. Tertúlia poste-
rior.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

TRADICIONAL CANTADA DE 
NADALES
Igualada 

Amb la participació de corals de la ciutat. 
Direcció a càrrec de la coral Gatzara, amb 
motiu del seu 50è aniversari. El Lluquet, el 
Rovelló i altres personatges dels Pastorets 
participaran en aquest acte.
Divendres a les 8 del vespre a la plaça de 
l’Ajuntament.

TEATRE
Igualada 

“Hem vingut aquí a deixar les coses clares”
Un espectacle divertit i brillant amb músi-
ca en directe que ret un “molt particular” 
homenatge a Josep Maria de Sagarra a tra-
vés dels seus articles més satírics.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

CONCERT DE NADAL
Capellades 

Concert de Nadal dels alumnes e l’Escola 
de Música dels grups instrumentals i de 
llenguatge musical.
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre 
la Lliga

DISSABTE 22

TEATRE
Igualada

La Marta i el Jeremies van al Mercat
Els nostres entranyables Marta i Jeremies 
estaran al mercat comprant per fer el so-
par als pastors.
Dissabte a les 11 del matí al Mercat de la 
Masuca.

MÚSICA
Igualada

Els comerciants d’Igualada Nord i Sagra-
da Família organitzen una cantada de na-
dales.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí pels carrers 
i davant de l’església.

MÚSICA
Igualada

Concert de Nadal coral infantil Gatzara
Com cada any per aquesta època, la coral 

infantil Gatzara fa el tradicional concert de 
Nadal.
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

DANSA
Igualada

Festa de Nadal escola Luna Mora
Les alumnes de dansa oriental i tribal de 
la Luna, interpretaran peces especialment 
per a aquesta festa. Músiques diverses, 
propostes atrevides i amb atrezzos que 
sempre sorprenen
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

POESIA
Piera

Recital de poemes nadalencs a càrrec dels 
alumnes de les escoles de la vila
Dissabte a les 11 del matí als estudis de 
Ràdio Piera.

TEATRE
Calaf

“Los blancos regalan sandwicheras y cho-
rizos” de la companyia emergent José y sus 
hermanas.
Dissabte a 3/4 de 9 del vespre al Casino 
de Calaf.

CONCERT DE NADAL
Capellades

Concert de Nadal amb l’orgue, a càrrec de 
Josep Mata i Grífol.
Dissabte a les 6 de la tarda a l’església de 
Santa Maria.

DIUMENGE 23 

ELS PASTORETS
Igualada 

Des de l’any 1959 l’Esbart Igualadí repre-
senta el conte de Josep Maria Folch i Tor-
res. En Lluquet i en Rovelló durant la nit 
de Nadal somnien que s’enfronten a Lluci-
fer i Satanàs.
Diumenge a 3/4 de 12 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu

MÚSICA
Igualada 

Escarteen Sisters
Aquest duet presenta el primer disc de 
composicions pròpies i algun arranjament 
de temes emblemàtics..
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Igualada 

“El Messies.” G.F. Haendel
Amb els Cors Exaudio i Cor d’Homes 
d’Igualada, l’Orquestra Terres de Marca, 
sota la direcció de Josep Miquel Mindán.
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

PASTORETS INFANTILS
Calaf 

Basats en el text de Josep M. Folch i Torres 
i sota la direcció d’Eloi Fonoll, més de 150 

Municipal l’Ateneu

PESSEBRE VIVENT
Piera 

Una representació especial i única al nucli 
antic de la vila amb la participació de més 
de 200 actors.
Dimarts a les 6 de la tarda pel barri antic

ELS PASTORETS
Calaf 

Tornen els Pastorets de Josep M. Folch i 
Torres
Dimarts a les 7 de la tarda a la Sala Folch 
i Torres del Casal

CANTADA DE NADALES
Capellades 

Cantada de nadales de la Coral Xeremell
Dimarts a les 11 del matí a la Residènica 
i a les 12 a l’església

DIMECRES 26

CONCERT DE SANT ESTEVE
Igualada 

El programa del concert de Sant Esteve 
d’aquest any es centrarà en tres èpoques: 
el Renaixement, amb madrigals anglesos, 
el Romanticisme, amb peces de Johannes 
Brahms i l’època actual, amb cançons d’au-
tors catalans contemporanis. Per acabar, 
com sempre, nadales.
Dimecres a 2/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu

CONCERT DE SANT ESTEVE
Piera 

Tradicional Concert de Sant Esteve amb la 
Cobla Ciutat de Girona.
Dimecres a les 7 de la tarda al Santuari 
del Sant Crist.

CONCERT DE SANT ESTEVE
Capellades 

Tradicional Concert de Sant Esteve de la 
Coral Noves Veus.
Dimecres a les 7 de la tarda al Teatre la 
Lliga

DIJOUS 27

E-BIBLIO
Igualada 

Les biblioteques de Catalunya ofereixen 
el servei de préstec de llibres electrònics. 
Només cal el carnet de la Biblioteca per 
utilitzar-lo. Vols saber com descarregar-te 
els llibres?
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central

TALLER DE LECTURA EN VEU ALTA
Igualada 

Adreçat a totes aquelles persones que vul-
guin practicar la lectura en veu alta: do-
cents, personal de biblioteques, clubs de 
lectura, voluntaris de lectura i públic en 
general.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central

AGENDA
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Supercalifragilística
Estrena • El regreso de Mary Poppins

RAMON ROBERT / 

L’any 1964, Walt Disney va sor-
prendre amb una pel·lícula de 
magnituds il·lusòries i compo-

nents supercalifragilístics i espialido-
sos. Optimista, sentimental i delicio-
sament imaginària, els guionistes de 
la fabulació es van basar en uns con-
tes de Pamela Travers sobre la figu-
ra d’una fada extravagant i juganera, 
Mary Poppins, personatge més enda-
vant inspirador de la escola quimèrica 
de J.K.Rowling. Aquella producció va 
batre rècords de taquilla a tot el món 
i encara avui en dia és recordada com 
una de les millors pel·lícules fabrica-
des per la factoria Disney. Plena de 
cançons pegalloses, aquella pel·lícula 
també destacaria per l’encant dels seus 
actors, Julie Andrews i Dick Van Dyke.
Mig segle després ens arriba una mena 
de continuació d’aquella inoblidable 
pel·lícula: El regreso de Mary Poppins.  
Julie Andrews ha estat substituïda per 

Emily Blunt, però Dick Van Dyke, que 
ara té 93 anys, reapareix en panta-
lla.  Els fan costat els secundaris Julie 
Walters, Angela Lansbury, Colin Firth, 
Meryl Streep i David Warner, d’entre 
altres.
Realitzada per Rob Marshall, El regre-
so de Mary Poppins recupera doncs el 
personatge creat per Pamela Travers. 
Com em dit, Emily Blunt és la prota-
gonista, una mainadera gairebé per-
fecta, amb unes extraordinàries habi-
litats màgiques per convertir una tasca 
rutinària en una aventura inoblidable i 
fantàstica. Ara Mary Poppins torna per 
ajudar a la nova generació de la família 
Banks a trobar l’alegria i la màgia que 
falten en les seves vides després d’una 
tràgica pèrdua personal. La mainade-
ra ve acompanyada del seu amic Jack 
(Lin-Manuel Miranda), un optimista 
fanaler que ajuda a portar la llum -i la 
vida- als carrers de Londres.
Intentant recuperar l’esperit i repetir el 
gran èxit de la seva precedent, la nova 
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Ballarí cubà
Estrena •  Yuli

RAMON ROBERT / 

La realitzadora (i de tant en tant 
actriu) Iciar Bollain ens presen-
ta la seva nova pel·lícula, Yuli. 

És un film sobre el ballarí cubà Carlos 
Acosta, un viatge temporal a través de 
la seva vida. Acosta és una llegenda de 
la dansa i primer ballarí negre en inter-
pretar alguns dels papers més famosos 
del ballet, originàriament escrits per 
blancs, en companyies com el Houston 
Ballet o Royal Ballet de Londres, on ha 

estat primer ballarí durant més de 15 
anys. La pel·lícula, interpretada pel 
propi Carlos Acosta, narra des de la 
seva dura infància fins a la maduresa. 
Aquest ballarí excepcional, malgrat el 
seu èxit i reconeixement internacional, 
mai no ha oblidat els seus orígens.
La pel·lícula ha estat nominada a cinc 
premis Goya, incloent Millor actor re-
velació (Acosta). Relata una història 
de superació i esforç, i transcorre entre 
vistosos moments de dansa i escenes 
de melodrama familiar i de retrat so-
cial de la Cuba castrista.

El pintor Gauguin 
Estrena •  Gauguin: viaje a Tahití

RAMON ROBERT/ 

El pintor postimpressionista 
francès Paul Gauguin (1848-
1903), que no seria recone-

gut fins després de morir, destacaria 
per l’ús experimental del color i per 
un estil sintetitzat. Viatjaria al Carib 
(Martinica) i a Oceania (Polinèsia 
Francesa), pintant paisatges i nus 
molt audaços per a la seva època. El 
cinema s’ha apropat més d’una vega-
da a la figura d’aquest extraordinari 
pintor.  I ara el retrobem a Gauguin, 

viaje a Tahiti, un drama biogràfic re-
alitzat per Edouard Deluc, amb Vin-
cent Cassel fent de Gauguin.
L’acció es situa a l’any 1891, quan 
Gauguin s’exilia a Tahití. Vol trobar 
un nou camí per seva pintura; vol 
que sigui lliure, salvatge, allunyada 
dels codis morals, burgesos, polítics 
i estètics de l’Europa civilitzada. S’en-
dinsa a la selva, fent front a la solitud, 
la pobresa, la malaltia. Allà coneix a 
Tehura, que es va convertir en la seva 
esposa i model d’algunes de les seves 
millors pintures.

pel·lícula sobre Mary Poppins com-
bina fantasia, humor i cançons, i cal 
esperar també que assoleixi l’òptim en-

cant de la producció de 1964. Però no 
dubtem que serà un dels títols forts per 
aquestes festes nadalenques.



CAMPEONES
Espanya. Comèdia. De Javier Fesser. Amb Javier Gutiér-
rez, Juan Margallo, Luisa Gavasa.  
Marcos, un entrenador professional de bàsquet, es troba un 
dia, enmig d’una crisi personal, entrenant a un equip com-
post per persones amb discapacitat intel·lectual. El que co-
mença com un problema s’acaba convertint en una lliçó de 
vida

MIAMOR PERDIDO
Espanya. Comèdia romàntica. D’ Emilio Martínez-Láza-
ro. Amb Dani Rovira, Michelle Jenner, Antonio Resines.
Mario i Olivia s’enamoren bojament. Una tarda, plante-
jant-se que tota relació s’acaba, acaben trencant. Durant la 
bronca, Miamor, el gat adoptat per tots dos i que només atén 
si li parlen en valencià, fuig i desapareix. Durant un temps 
Olivia donarà per mort a l’amor i al gatet, mentre Mario el 
manté amb vida d’amagat

EL REGRESO DE MARY POPPINS
Estats Units. Fantasia. De Rob Marshall. Amb Emily Blunt, 
Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw..
Mary Poppins és la mainadera gairebé perfecta, amb unes 
extraordinàries habilitats màgiques per convertir una tasca 
rutinària en una aventura inoblidable i fantàstica. Ara ha 
tornat per ajudar a la nova generació de la família Banks a 
trobar l’alegria i la màgia que falten en les seves vides. Una 
producció Walt Disney.

EL GRINCH
Estats Units. Animació. De Yarrow Cheney i Scott Mosier. .
Per Nadal, els vilatans pertorben la seva pacífica solitud amb 
celebracions cada vegada més desmesurades i sorolloses. El 
Grinch s’adona que només hi ha una manera de recuperar 
una mica de pau i silenci: robar el Nadal. Decideix fer-se 
passar per Santa Claus, fent-se amb un ren molt peculiar 
per tirar del seu trineu. Alhora, a Vila Qui, una nena dita  
Cindy-Lou, plena d’esperit nadalenc, planeja amb els seus 
amics atrapar Santa Claus

THE RIDER
Estats Units. Drama rural. De Chloé Zhao. Amb Brady 
Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau.
Brady, que va ser un talentós entrenador de cavalls, sofreix 
un accident que l’incapacita per tornar a muntar. Quan tor-
na a casa s’adona que l’únic que vol fer és muntar a cavall 
i participar en concursos. En un intent per reprendre el 
control de la seva vida, Brady emprèn un viatge a la recerca 
d’una nova identitat i del significat del que és ser un home 
al cor d’Amèrica

MAMMA MIA!: UNA Y OTRA VEZ
Estats Units. Comèdia romàntica i musical.

D’ Ol Parker. Amb Amanda Seyfried, Lily James, Pierce 
Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Cher, Meryl Stre-
ep. La pel.lícula ens porta de viatge al estiu on va començar 
tot. Des de la seva vida en el present, els protagonistes ens 
expliquen els fets succeïts el màgic estiu en què va començar 
aquesta història dels tres possibles pares de Sophie. Amb les 
cançons del grup musical Abba.

GAUGUIN, VIAJE A TAHITI
França. Drama biogràfic. D’Edouard Deluc. Amb Vincent 
Cassel, Malik Zidi, Ian McCamy, Pernille Bergendorff
El 1891 Gauguin s’exilia a Tahití. Vol trobar la seva pintura, 
lliure, salvatge, lluny dels codis morals, polítics i estètics de 
l’Europa civilitzada. S’endinsa a la selva, fent front a la soli-
tud, la pobresa, la malaltia. Allà coneix a Tehura, que es va 
convertir en la seva esposa i protagonista de les seves grans 
pintures.

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 REGRESO DE MAY POPPINS 
Dv: 17:45/20:30
Ds: 16:30/19:15/22:00
Dg: 17:00/19:45
Dll: 17:00
Dm: 17:00/19:45
Dc: 17:00/19:45
Dj: 17:00/19:45 (VOSE)

1/AQUAMAN
Dv Dm: 19:00/22:00
Ds Dg i Dc: 16:00/19:00/22:00
Dll: 16:00
Dj: 16:00/22:00
1/AQUAMAN (3D)
Dg: 13:00
1/AQUAMAN (VOSE)
Dj: 19:00

2/AQUAMAN 
Dv Ds Dm a Dj: 17:40/20:40
Dg: 12:30/17:40/20:40
Dll: 17:40
2/EL GRINCH
Ds a Dll Dc i Dj: 15:45

3/ SPIDERMAN: UN NUEVO UNIVERSO  
Dv a Dj: 17:15
Ds: 17:15/19:40
3/ SPIDERMAN: UN NUEVO UNIVERSO (CAT) 
Dg: 12:00/14:25
3/ BOHEMIAN RHAPSODY
Dv Dg Dm i Dc: 19:40/22:20
3/ BOHEMIAN RHAPSODY SING-ALONG
Dj: 20:00
3/ OVERLORD
Dj: 22:45

4/ SPIDERMAN: UN NUEVO UNIVERSO
Dv i Dm: 18:40/21:05
Ds Dg i Dc: 16:15/18:40/21:05
Dll: 15:55/18:20
Dj: 16:15/21:05
4/ SPIDERMAN (3D)
Dg: 13:15
4/ SPIDERMAN (VOSE)
Dj: 18:40

5/ EL REGRESO DE MARY POPPINS
Dv Dm Dj: 19:10/21:50
Ds i Dc: 16:30/19:10/21:50
Dg: 12:35/16:30/19:10/21:50
Dll: 16:30
5/ EL REGRESO DE MARY POPPINS (VOSE)
Dj: 16:30

6/ EL REGRESO DE MARY POPPINS
Dv a Dj: 17:50
Dg: 15:00/17:50
6/ MIAMOR PERDIDO
Dv Dg Dm: 20:30
Ds Dc i Dj: 15:45/20:30
Dll: 15:45
6/ MORTAL ENGINES
Dv a Dg Dm i Dc: 22:30
6/ ANIMALES FANTASTICOS
Dg: 12:20
6/ MORTAL ENGINES (VOSE)
Dj: 22:30

7/ EL GRINCH 
Dv Ds Dll a Dj: 18:10
Dg: 11:55/13:45/18:10
7/ SUPERLOPEZ
Dv i Dm: 20:00
Ds Dg Dc i Dj: 16:00/20:00
Dll: 16:00
7/ MIAMOR PERDIDO
Dg Dm a Dj: 22:15
7/ VIUDAS
Dv: 22:15
7/ ANIMALES FANTASTICOS
Ds: 22:15

8/RALPH ROMPE INTERNET 
Dv i Dm: 18:00/20:20
Ds i Dc: 15:45/18:00/20:20
Dg: 13:00/15:45/18:00/20:20
Dll: 15:45/18:00
Dj: 15:45
8/ROBIN HOOD
Dv a Dg Dm a Dj: 22:40
8/BUMBLEBEE 
Dj: 18:00/20:20

SALA AUDITORI

EL REGRESO DE MARY POPPINS
Dv: 18:00/20:30
Ds Dg: 16:00/18:30/21:00
Dm Dc i Dj: 18:30/21:00

SALA PETITA

MIAMOR PERDIDO
Dv: 18:30
Ds: 18:45
Dg: 16:30
YULI
Dv: 20:30
Ds: 16:30/20:45
Dg i Dm: 18.45
Dc: 20:40
Dj: 18:15
BOHEMIAN RHAPSODY
Dg i Dm: 20:45
Dc: 18:15
Dj: 20:30

THE RIDER  
Dg: 18:00 
GAUGUIN, VIAJE A TAHITÍ   
Dg: 19:40
CAMPEONES   
Dm: 18:00
MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ   
Dm: 19:50

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

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

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

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Intèrprets que de vegades fan serenates a les teulades / 2. Planti 
la tenda encarada a ponent. Ascensió entre Vallirana i Vilafranca / 3. P amb crossa. Mig 
brètola mig bufona, la francesa de la crêpe. Enmig de l’orla / 4. Begut com cada anglès. Col·
locada sense ajut de cap droga / 5. Caprici de riu voluptuós. És un futbolista de primera, 
llàstima que es trenqui / 6. Entre vint. Vigilant municipal per la guardiola. A la tercera va 
la segona / 7. Auxiliar com un cavaller. Instrument per punxar, no pas per trucar la troca 
/ 8. Bressol israelià de messies i d’inventors. Entre ca i ema / 9. Aspirant a funcionari uni·
versitari. Ambit natural de l’arròs un cop collit / 10. Poseu de cul al món. Tot de salvatges 
de cap al tribunal / 11. Para el cop. Exercici natatori que pot provocar cabreig. Recauen 
en la malaltia / 12. Planta tuberosa que d’esquena fa així. Massa maleducat per participar 
a la guerra / 13. Ja em puc arrecerar, que si em toca aquest llampec… S’assembla a allò, i 
sovint és el mateix.

VERTICALS: 1. Infecció que pot afectar l’ordinador, perquè és d’un virus. Deixeble amb 
estudis d’òptica / 2. Índex de Preus i prou. Del tumor que encara sembla que et faci un fa·
vor. Talla grossa / 3. Sembla broma, però els aficionats al toreig l’agraeixen. Un que concep 
la música en tons blaus / 4. És a la laringe com a la mina el mineral. Amb un cotxe es fa a 
200 i amb una via a 20 / 5. El Liceu part dedins. Senyal que la feina ha estat dura. Torna a 
parar el cop / 6. Quan arriba a la tela ja sol estar morta. Quin vell verd, no para de remenar 
calius! / 7. Sis sense seguretat social. Badades com portes en algunes jornades. Enemics de 
la Nostra Cosa / 8. Faci remor de nois esvalotats. Contundent, taxatiu, terminal / 9. Pels 
amants del 4X4 és la màxima atracció. Escudella barrejada de cossos explotant·se / 10. En 
plena veda. Altar en honor de la Segarra. Suc de cep / 11. Una illenca com la Rosa Maria. 
Va cap allà baix, l’ocell, de decaigut que es troba / 12. Parany per atrapar conills. Observo 
des de l’interior del rullol.

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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Troba les 7 diferències per Nacho Güimil

Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps

PORTADA     POLÍTICA     SOCIETAT    CULTURA     ESPORT     EMPRESA I ECONOMIA     CUIDA’T     ESCOLES     SORTIM

per estar sempre informat!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         
2                         
3                         
4                        
5                        
6                         
7                       
8                        
9                        

10                         
11                         
12                        
13                        
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RESTAURANTS

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9

08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

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

Per publicitat a

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

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

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

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

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars

Elaboració

En una cassola amb un raig d’oli, es rosteix la carn tallada a tros-
sets amb la ceba picada ben fina, i la cabeça d’alls sencera. Es 
salpebra al gust.

Quan la ceba comenci a daurar-se, s’hi tira un raig de brandy, i 
es continua la cocció durant dues hores a foc ben baix, tot reme-
nant de tant en tant.

Quan estigui cuita, es passa per una màquina de trinxar junta-
ment amb la molla de dues llesques de pa ben remullades de llet 
perquè quedi una carn picada molt fina i ben lligada (i traient 
la pell als alls).

En una olla gran, es posa aigua a bullir juntament amb un pols 
de sal i un raig d’oli. Quan bulli, s’hi tiren les plaques de canelons 
d’una en una sense que deixi de bullir. I es remena de tant en tant.

Es deixen bullir seguint les instruccions del paquet.
Quan siguin cuites, s’escorren i es passen dins un bol amb aigua 
ben freda per tal d’aturar-ne la cocció.

S’assequen amb paper de cuina i es col·loquen damunt de la su-
perfície de treball. Al damunt, s’hi van col·locant petits pilons 
de la carn trinxada. S’enrotllen i es col·loquen dins una safata 
de forn prèviament untada amb una mica de mantega (sense 
apretar-los). Es reserven a la nevera.

Per a fer la salsa beixamel, en un bol es mesclen tots els ingre-
dients i es barregen amb l’ajuda d’una batedora de barnilles. Es 
col·loca al foc, tot remenant, fins que espesseixi.

Quan ja estigui al vostre gust d’espessa, es reparteix pel damunt 
dels canelons.

S’empolsimen amb formatge parmesà i es gratinen durant uns 
minuts fins que siguin ben rossos.
Bon profit! 

Canelons de carn

Ingredients 
 (per unes 40 unitats)

• 1 kg de carn (333 g de llata de vedella, 333 g de pit de pollastre, 
333 g de cap de llom de porc)
• 2 cebes
• 1 fetge de pollastre
• 1 pedrer de pollastre
• 1 cabeça d’alls
•brandy
• oli d’oliva verge extra
• 40 plaques de canelons
• llet sencera
• 2 llesques de pa
• sal i pebre
• formatge parmesà

Per a la salsa beixamel

• 750 ml de llet sencera
• 2 cullerades soperes de farina
• 1 nou de mantega
• 1 pols de nou moscada
• 1 pols de sal



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

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

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
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676 959 431

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

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

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 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

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

Entrades Teatre Aurora

Entrades Cine Ateneu Entrades Música de Butxaca

Bicicleta

Escalada

Entrades HoqueiForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 26/12/2018.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode 
d’extracció la butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades 
queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

* C/ del Retir 40
08700 Igualada
93 804 24 51

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

www.igualadahc.com
93 804 42 57



Desembre
21: Pere Canisi; Severí; Gliceri; Temístocles.

22: Zenó; Helena; Francesca-Xaviera Cabrini. 
23: Joan de Kety; Sèrvul el Paralític; Victòria.

24: Delfí; Adela; Irmina, .  
25: Nadal de nostre Senyor Jesucrist; Anastàsia; Eugènia.

26: Esteve; Dionís; Zòsim 
27: Joan; Teodor; Nicaret 

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

Paquita Rovira i Solà

Els seus fills, neta i familiars, que tant l’hem estimat, sempre la recordarem i agrairem 
que la tingueu present en les vostres oracions i record.

La família donem les gràcies per les mostres de suport rebudes i a tots els assistents 
que ens van acompanyar en l’acte funeral, que va tenir lloc dilluns passat al tanatori.

Vídua de Joaquim Alemany i Tarrida
Ha mort cristianament el dia 16 de desembre de 2018

Igualada, desembre de 2018

Una setmana... Fa una set-
mana que no sé res de tu, 
fa una setmana que no em 
truques per parlar, no en-
vies missatges, no vens a 
cals pares, que no ens fem 
un petó,... Una setmana que 
no deixem de mirar al cel, 
buscant aquella estrella que 
ara brilla per nosaltres i que 
els núvols ens amaguen. 
Una setmana que tinc el cor 
trencat a mil bocins.
Tothom diu, i jo també 
ho sé i ho vull creure, que 
els bocins s’aniran refent i 
aprendrem a viure sense tu, 
però aquest camí és molt 
dolorós.
La tristor i la buidor ja 
formen part de les nostres 

IGUALADA

- Basílica de Santa Maria, 
A les 10 del vespre, amb els 
cants del grup “Laude”. Aca-
barem amb un tast de coca, 
torró i cava.
- Parròquia de Mare de Déu 
de la Soledat, missa de vigília 
a les 7 de la tarda.
- Parròquia de la Sagrada 
Família. Missa del Gall, a les 

12 de la nit, amb els cants de 
L’Agrupació Coral La Llàntia. 
A la sortida, coca i torrons.
- Pares Caputxins. A les 10 
del vespre. Vetlla de prepara-
ció al Nadal. A 2/4 d’11 de la 
nit, Missa del Gall. Al acabar 
ressopò al refectori.
- Nostra Senyora de Mont-
serrat. Missa del Gall, a les 8 
del vespre. Acabarem joiosa-
ment fent la torronada.

- Monestir de les Carmelites. 
Missa del Gall, a les 12 de la 
nit.
- Santuari Mare de Déu de 
la Pietat (Escola Pia). A les 6 
de la tarda tindrà lloc la pri-
mera Missa del Pollet. A les 
12 de la nit, tal com marca la 
tradició, Missa del Gall.
- Asil del Sant Crist. Missa 
del Gall a 2/4 de 9 del vespre.
- Col·legi Germans Maristes. 

Horari de Missa del Gall i celebracions nadalenques 
en parròquies i temples

Missa de vigília, a les 6 de la 
tarda.
- Hospital d’Igualada. Missa 
de vigília, a les 5 de la tarda.

El dia de Nadal, dilluns 25, 
les misses seran a Igualada 
com els diumenges, a excep-
ció dels PP. Caputxins, on 
no es dirà la missa de 2/4 de 
9 del matí; i la Missa de les 
Carmelites serà a les 10 del 
matí. L’única missa vesperti-
na del dia 25 a Igualada serà 
a la Sagrada Família a les 8 
del vespre, quedant supri-
mides les de Santa Maria i la 
Soledat.

COMARCA

Vigília de Nadal, dia 24:
- Vilanova del Camí. A les 12 
de la nit.
- Santa Margarida de Mont-
bui (poble). A les 12 de la nit.
- Òdena. A les 12 de la nit.
- L’Espelt. A les 8 del vespre.
- Jorba. A les 10 del vespre.
- Copons. A les 11 de la nit.
- Rubió. A les 12 de la nit.
- Veciana. A les 10 del vespre.
- Castellolí. A 2/4 d’11 de la 
nit.
- Sant Martí de Tous. A les 11 
de la nit.
- La Pobla de Claramunt. A 
les 8 del vespre.
- Els Prats de Rei. A les 12 de 

la nit.
- Sant Pere de Sallavinera. A 
les 10 del vespre.
- Aguilar de Segarra. A les 8 
del vespre.
- Calaf. A les 12 de la nit.
- Capellades. A les 12 de la 
nit.
- Carme. A 2/4 de 12 de la 
nit.
- La Torre de Claramunt. A 
les 8 del vespre.
- Residencia Sant Bonifaci 
(Piera). A les 7 de la tarda.
- Piera. A 2/4 d’11 de la nit.
- Ca n’Aguilera (Piera). A 2/4 
d’11 de la nit.
- El Bruc. A les 7 de la tarda.
- Hostalets de Pierola. A les 9 
del vespre.
- Vallbona d’Anoia. A les 9 
del vespre.
- La Llacuna. A les 12 de la 
nit.
- Castellfollit del Boix (Sant 
Pere). A les 8 del vespre.
- Masquefa. A les 11 de la nit.
- Jorba. A les 10 del vespre.
- Copons. A les 11 de la nit.
- Rubió. A les 12 de la nit.

Misses especial del dia Na-
dal, dia 25: 
A les 9 del matí a Rofes (La 
Llacuna), a les 10 del matí a 
Espoia i a la 1 de la tarda, a 
El Bedorc i a Santa Maria de 
Miralles. A les 12 del migdia, 
a Montmaneu.

vides. Gaudirem de la teva 
nena i la farem feliç, segur 
que ella ens ajudarà a omplir 
el teu buit.
Sempre tenies present la fra-
se que et va dir una vegada 
una clienta quan la duies 
amb el taxi: “Mai és tard per 
les coses autèntiques o espe-
cials, així que no pensis mai 
amb les coses que no has 
aconseguit”. Doncs gaudirem 
d’aquelles coses, que gràcies 
a la teva empenta aconsegui-
rem, aquelles coses autènti-
ques o especials.
GRÀCIES per formar part de 
la nostra vida durant aquests 
35 anys!
En dies, hores, minuts i se-
gons molt durs per tota la 

família vull agrair, en nom 
de tots, totes les mostres 
d’estima rebudes aquests 
dies. Ens hem sentit molt 
acompanyats i estimats, de 
tot cor GRÀCIES.
També voldria agrair a la 
Funerària de Montaner de 
Calaf i a la Funerària Ano-
ia l’atenció rebuda, tant pel 
Joan com per part del Fran-
cesc, en tot moment, ho 
han fet tot molt més fàcil 
de portar.
Una abraçada a tothom i 
agafeu un taxi a Barcelona 
o a Igualada que el fareu 
molt feliç.
T’estimem, un petó allà on 
siguis!

Família Guix-Castells

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

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

·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

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·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

·Equilibra el teu cos amb un 
massatge aportant-li benestar

Kiva espai de teràpies
c/Sant Simplici, 20 baixos

IGUALADA
info@kivaterapies.com 622102760

Dimarts a la tarda
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 21:  ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DISSABTE  22:   PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIUMENGE 23: 

BAUSILI Born, 23
LA CREU P. de la Creu, 7

DILLUNS 24: MR SINGLA
Pujadas, 47

DIMARTS 25: 

BAUSILI Born, 23
JUVÉ Av. Montserrat, 27

DIMECRES 26: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIJOUS 27: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82



                de JOSEP SÁNCHEZ FORTUNY /  Cafeter de l’Ateneu de Montbui

Divendres, 21 de desembre de 2018

“L’Ateneu Cultural i 
Recreatiu de Montbui  
és un lloc de trobada”

Soc nascut i domiciliat a Igualada. Tinc 56 anys, soc casat i 
tinc una filla de 27 anys. Tota la meva vida ha estat dedicada 
l’activitat comercial i des de fa quatre anys, soc el cafeter de 
l’Ateneu de Montbui, poble on m’he integrat molt bé, com és 
natural en un poble que té voluntat d’acollir

Quina mena d’entitat és l’Ateneu Cultural i Recrea-
tiu?

És una entitat a punt de celebrar el seu centenari. És 
un hotel d’entitats montbuienques on tothom s’hi sent 

bé, és com la segona casa. Els socis paguen una petita quota per al 
manteniment. El bar és gairebé l’únic del poble i és el lloc de troba-
da i socialització. En èpoques com ara, les entitats s’hi troben per 
preparar les diverses activitats nadalenques. El que fa mes atractiu 
el centre es que es el lloc de trobada de totes les generacions.

El cafè de l’Ateneu, és viure l’ambient dels cafès d’abans?

Si venen a les cinc de la tarda veuran els avis fent la partideta. Si 
venen més cap al tard hi trobaran els joves jugant al billar, a dards, 
fent tertúlia o bevent una cervesa artesana. Els caps de setmana 
són molt atractius perquè hi ha molta gent. Hi ha un centre de 
lectura on s’intercanvien llibres....

Entre les entitats que teniu, hi ha la Penya Blaugrana.

Sí. Des de fa quatre anys. Els dies de partit tenim dues sales amb 
una de les pantalles més gran de la comarca. La Penya té més de 
dos-cents cinquanta socis i molta vitalitat. Cada setmana els co-
muniquem per whatsapp els horaris de partit. També hem fet po-
los, bufandes, activitats per la canalla.

L’Ateneu també és el centre de trobada d’altres entitats.

Si, entre elles hi ha el Club de Futbol Montbui, l’Associació de Ve-
ïns, la Coral Sifasol, la Colla de Dracs, la Comissió de Festes, els 
escacs i la Comissió de Reis.

Al cafè de l’Ateneu feu tapes i entrepans. Qui és el cuiner?

Jo mateix. Els dies de més feina m’ajuda en Dàmaso servint la bar-
ra i jo em dedico a la cuina. 

Vostè ha fet una carrera comercial llarga en empreses grans, 
com va arribar fa quatre anys al bar de l’Ateneu de Montbui?

Vaig tenir uns problemes de salut i estava de baixa. Em varen dir 
que la plaça de cafeter quedada lliure i un client que tenia de l’èpo-
ca que treballava a BonArea em va proposar cobrir la plaça. Sem-
pre m’han agradat els reptes i vaig acceptar. A poc a poc hem fet 
créixer els serveis del bar cap a les tapes i els entrepans

El gran salt és però cap a les cerveses artesanes catalanes.

Vaig veure que a l’Anoia hi ha molta gent jove que elabora bona 
cervesa. A través d’en Bernat Dàmaso -que és un gran entès- con-
tactem amb diversos elaboradors de bona cervesa. Vàrem comen-
çar amb dues i ja en tenim gairebé noranta a la nostra carta. Ara 
és un moment important per a la cultura de la cervesa artesana. 
També tenim la col·laboració d’en Carles de Mediona que és el 
Messi de la cervesa artesana, que ens ha portat també la seva cer-
vesa.

També feu fires de cervesa.

Les més importants són la del mes de juny que fem a la terrassa i 
després la del mes de març on fem coincidir Sant Josep i Sant Pa-
trici. Tenim mostra i tast de cerveses, tapes, conferències.....

Per què té tan èxit la cervesa artesana entre els joves?

Sempre he begut cervesa pasteuritzada i fa anys vaig descobrir les 
cerveses artesanes que no tenen cap tractament industrial. Les que 
tenim aquí ens venen directes de l’elaborador i les podem servir en 

el seu punt de maduració. És un món fins ara desconegut i en això, 
com sempre, als joves els agrada descobrir nous camins. Tenim 
cervesa rossa, torrada, de blat, negra, blanca, alàmbica.... tot tipus 
de cervesa així tothom pot trobar la seva.

Gairebé noranta varietats de cervesa és un estoc difícil de portar?

És complicat però si hi entens i ho fas amb il·lusió no és una tasca 
impossible. De fet és una cosa que es pot fer amb l’ajuda de tot-
hom. Cada client té les seves preferències i ens ho manifesta quan 
els ensenyem la carta.

No troba a faltar l’activitat professional passada voltant per 
tot arreu?

Hi ha dies que potser ho trobo a faltar una mica, però poquet per-
què aquí hi ha molta activitat. Els dies de partit aquí hi ha molt 
ambient. En aquest local s’hi reuneixen els avis, els pares i els nets, 
els joves i els vells en total harmonia que és una cosa molt difícil de 
veure en altres llocs, perquè a la ciutat se’ns ha escapat.

En aquesta mena de bars socials hi ha persona que arriba a 
les tres i es pren un cafè i a les set de la tarda no ha consumit 
res més.

Aquest és l’encant. Els socis fa anys que en són i s’han guanyat el 
dret a passar el temps a la casa que, de fet, és casa seva. Aquesta 
és una entitat social que entre les seves funcions hi ha ser lloc de 
trobada. És precisament aquest servei a la comunitat el que fa im-
prescindible el nostre paper.

Jaume Singla, @jaumesingla
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Estem tan a
prop seu que 

som veïns

VINGUI A CONÈIXER-NOS  A

Per tal d’oferir-li un servei més pròxim i eficaç, 
hem obert una nova agència AXA ben a prop seu. 

En aquestes instal·lacións rebrà assessorament personalitzat, i 
també hi trobarà una gamma àmplia de productes i serveis 
d’assegurances, tant per a particulars com per a empreses, 
pensats per a oferir-li sempre una solució a la seva mida.

Els hotels Amèrica i Canaletes han estat sempre uns referents de bon servei, però darrerament han trobat altres fonts d’ingressos. A més 
de rebre clients a qui allotjar i donar de menjar, també s’hi fan pel·lícules. Així a l’hotel Canaletes s’hi han rodat unes escenes de la sèrie 
“Hache”, i pels seus voltants s’hi podien veure artistes coneguts, una munió de focus, càmeres, personal tècnic i cotxes d’època,  que Netflix 
va portar a Igualada per fer una sèrie ambientada a la Barcelona dels anys 60. No fa gaire va ser la coneguda directora Isabel Coixet que va 
rodar-hi i també s’hi han fet diversos anuncis publicitaris. Alguns lamenten que el reclam per venir sigui l’esplendor d’uns hotels d’una 
època en que la ciutat gaudia d’instal·lacions modernes, perquè la indústria i l’economia local atreia visitants d’arreu, però des d’aleshores 
ja fan prou en conservar l’aspecte d’aquella època. Testimonis com també ho és l’Hotel Igualada, que s’ha convertit en la cicatriu d’una 
fallida que va més enllà de la seva activitat hostalera. Però la necessitat aviva l’enginy i diuen que el futur ha de ser turístic, on Airbnb farà 
de dinamitzador. Per alguns una altre pel·lícula...


