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La tradicional Cantada de Nadales a Igualada va obrir divendres les festes de Nadal i Reis.

Les festes de Nadal i Reis a l’Anoia, 
amb activitats per a totes les edats 
Pessebre als Prats de Rei, Pastorets a 
Calaf i Igualada, i Saló de la Infància

Avui arriba el Patge Faruk a 
Igualada, en el 75è aniversari

  Pàgina 12

El sector 
turístic de 
l’Anoia s’uneix 
per crear 
28 packs 
per atreure 
visitants

Dilluns, 20a 
cursa de Sant 
Silvestre a 
Vilanova

  Pàgines 8 i 38

  Pàgina 6

Els Mossos enxampen un grup de lladres que 
robava en domicilis de l’Anoia
Els Mossos d’Esquadra de 
la Divisió d’Investigació 
Criminal de la Regió Po-
licial Metropolitana Sud 
van desarticular un grup 
criminal d’origen albanès 
especialitzat en robatoris 
amb força en domicilis i 
van detenir, fa pocs dies, 
vuit homes a L’Hospitalet 
de Llobregat i un a Barce-

lona, com a presumptes 
autors de vint robatoris 
amb força a domicilis de 
les comarques de l’Anoia, 
el Baix Llobregat, el Bar-
celonès i el Vallès Occi-
dental. La policia catalana 
manté oberta la investiga-
ció i no es descarten més 
detencions.
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Revista de 80 
pàgines dels 
75 anys del 
Patge Faruk

www.veuanoia.cat Av. Europa, 4 - IGUALADA
 www.motorcatpremium.com
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del Patge

Faruk
La història d’un dels 

personatges més estimats 

pels igualadins
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Pa amb Oli i Xocolata!Pa amb Oli i Xocolata!

Laura Gómez Cabrerizo 
de 4t. de l’escola Maria BorésL’autora de

la portada és
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L’EDITORIAL

Benvingut, Patge Faruk!
A vui ens arriba el Patge Faruk. Amb ell 

també comença un dels períodes més 
esperats de l’any a Igualada i a l’Anoia, 
on la Festa dels Reis d’Orient té unes 

característiques singulars que la fan especial. En 
Faruk és, possiblement, el personatge més estimat i 
respectat, i, aquest any, celebra el 75è aniversari de 
la seva visita a la capital 
de la comarca. Per això 
la Comissió Organitza-
dora de la Cavalcada de 
Reis d’Igualada ha or-
ganitzat diverses activi-
tats, com una excel·lent 
exposició al Museu Co-
marcal que cal visitar, o 
bé la presentació d’un 
bonic llibre de l’iguala-
dí Antoni Dalmau i la 
dibuixant Pilarin Bayés 
sobre la història del Patge Faruk. 
La Veu de l’Anoia també vol contribuir a l’aniversa-
ri amb l’edició d’una revista especial de 80 pàgines, 
que s’ofereix gratuïtament amb aquest exemplar, en 
la qual es fa un extens repàs històric amb més d’un 
centenar de fotografies sobre els elements que han 

fet popular al Patge Faruk, com les auques, les car-
tes, els missatges a la ràdio o els llibres Blanc i Negre, 
on han estat apuntades moltes generacions d’iguala-
dins. Faruk forma part de la nostra història, gairebé 
de l’essència pura d’Igualada. És un amic de totes i 
cadascuna de les famílies de la ciutat, i d’aquells po-
bles que visita, que són molts, de la comarca. De fet, 

bona part dels trets 
distintius de la nostra 
festa, que opta a ser 
reconeguda a nivell 
mundial per la Unes-
co com a Patrimoni 
Immaterial de la Hu-
manitat, tenen com a 
protagonista al Patge 
Faruk.
Cal que compartim 
amb ell aquest 75è ani-
versari, ja des d’avui 

mateix, dia de la seva arribada, que segur serà multi-
tudinària. Els Reis 2019 han de ser una festa tant di-
vertida i esperada com sempre, però aquesta vegada, 
perquè s’ho mereix, Ses Majestats hauran de cedir un 
espai de protagonisme amb lletres majúscules al nostre 
estimat, sempre esperat, Patge Faruk. Benvingut! 

Faruk forma part de la nostra 
història, gairebé de l’essència 

pura d’Igualada. És un amic de 
totes i cadascuna de les famílies 

de la ciutat i els pobles que visita.
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Marius Carol, director de la Van-
guardia, va perdre els estreps en una 
tertúlia radiofònica on es parlava de 
les manifestacions que podrien fer-
se el 21 amb motiu del Consell de 
Ministres a Barcelona dient “deixeu 
tranquil·la a Barcelona, si voleu ma-
nifestar-vos aneu a Vic, no és la ca-
pital de la Catalunya catalana? Aneu 
a Vic!”

Anna Erra, batllessa de Vic (Oso-
na), li va respondre a través de les 
xarxes, “He escoltat cert menyspreu 
d’en Màrius Carol a tertúlia de ‘El 
món a RAC1’; el problema no és on 
ens hem de manifestar divendres 
sinó que haguem de tornar a recla-
mar justícia i llibertat en plena de-
mocràcia.”

Elsa Artadi, consellera de presi-
dència, després de la visita a Bar-
celona del govern en ple per fer el 
consell de ministres, va dir “no ca-
lia venir a Barcelona per gastar-se 
la quantitat de diners que ha signi-
ficat aquest consell de ministres per 
acabar anunciat el canvi de nom 
de l’aeroport de Barcelona, que no 
el va consensuar amb ningú i par-
lar d’inversions de les que no és la 
primera vegada que se’n parla, però 
que no s’executen.”

Meritxell Batet, ministra de Políti-
ca Territorial, va deixar clar que “el 
dret a l’autodeterminació no exis-
teix i no hi cap a l’ordenament jurí-
dic”, i va afegir que “no hi ha segu-
retat jurídica fora de la Constitució 
i dels Estatuts”. Per acabar resumint 
que “cal un diàleg transversal entre 
forces polítiques dins el marc de la 
llei.” 

Pablo Casado, president del PP, fa 
bandera de la llei de partits aprova-
da el 2002 “Ens diuen radicals per 
demanar la il·legalització de partits 
independentistes. Però al País Basc 
va ser mà de sant i per això a Cata-
lunya s’ha de fer el mateix.”

Carme Forcadell, expresidenta del 
Parlament tancada al Centre Peni-
tenciari de Mas d’Enric (Tarragona) 
va agrair que “la manifestació de 
rebuig al Consells de Ministres els 
catalans van demostrar, una vegada 
més, ser un  poble cívic, pacífic i que 
estima la pau i la llibertat.”

Quim Torra, president de la Ge-
neralitat, que havia llegit la carta 
amb les paraules de la Presiden-
ta del Parlament, va dir a tots els 
assistents a l’acte organitzat per 
l’ANC “En nom de la Carme i de 
totes les dones represaliades, em 
permeto demanar-vos que segui 
com sempre, moltes gràcies per 
estat ací i per les setmanes i mesos 
que vindran. La no violència és 
l’únic camí”

Jèssica Albiach, presidenta del grup 
de Catalunya en Comú Podem,  va 
dir “el 21-D va ser un èxit, si algú hi 
va perdre és Cs. Fem un esforç per 
rebaixar la tensió, no pot ser que el 
primer partit de l’oposició siga el que 
no vol parlar” per seguir “Cal treba-
llar a partir d’una proposta real, però 
fins ara hem vist que estem molt 
lluny”

Una visita 
prescindible
Em proposo fer un balanç racional sobre 
la visita que Sánchez i els seus ministres 
van fer a Barcelona la setmana passada 
per celebrar-hi una reunió del consell de 
ministres. Òbviament aquest és un as-
sumpte que té moltes lectures i, totes elles 
són opinables. Sigui com sigui, convin-
drem que les opinions no són mai objec-
tives, per més que ens hi esforcem i ens 
ho sembli. Detallaré a continuació els di-
ferents aspectes que han marcat la visita.
La decisió de venir a Barcelona. M’abs-
tindré de fer un judici fàcil de males in-
tencions. Estic disposat a acceptar que 
Sánchez tenia la voluntat de fer un gest 
amable cap a Catalunya. Ara bé, que a 
Catalunya, en general, no s’ha entès així, 
difícilment ho pot negar ningú. Les sen-
sibilitats polítiques dels catalans són les 
que són, i els independentistes s’ho han 
agafat com una provocació. El 21 de de-
sembre era el primer aniversari d’unes 
eleccions convocades per Rajoy amb 
calçador. No tenia facultats legals per 
fer-ho, i van ser forçades mitjançant una 
aplicació incorrecta de l’article 155, i gua-
nyades, un cop més, per la suma de les 
opcions independentistes (47,5 per cent 
contra el 43,5 per cent). 
Les decisions que ens toquen més de 
prop. A banda de l’augment del salari 
mínim així com del sou dels funcionaris 
públics, els temes estrictament catalans 
eren tres: el canvi de nom de l’aeroport de 
Barcelona, una declaració sense cap efec-
te legal sobre l’afusellament del president 
Companys, i l’anunci d’unes inversions 
públiques. Repassem-ho punt per punt. 
L’aeroport. La gestió aeroportuària espa-
nyola és de les més centralitzades d’Euro-
pa. Això fa que en inversions, vols, pas-
satgers i capacitat de generar negoci no 
creixi al ritme que ens agradaria. Doncs 
bé, la notícia és que, sense cap demanda 
social que ho justifiqués, es va decidir ba-
tejar l’aeroport amb el nom d’un polític 
que té molts episodis foscos en la seva 
biografia, com els decrets de col·lectivit-
zació de les empreses catalanes (1936), 
responsabilitat directa de Tarradellas. Si 
una cosa no genera el senyor marqués de 
Tarradellas a Catalunya és, precisament, 
consens.
Sobre Companys, el que s’ha de fer és 
anul·lar el consell de guerra, i va passant 
el temps i van passant els governs, i no 
es fa. Sobra xerrameca buida i manquen 
accions efectives. I, finalment, sobre les 
inversions, passarà el que passa sempre: 
anunciar-les surt de franc, però això no 
vol dir que acabin sent una realitat. A Ca-
talunya d’això en sabem molt. Resumint, 
la visita de Sánchez era perfectament 
prescindible.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



L a dignitat de tot ésser humà, els 
drets fonamentals de les perso-
nes i dels pobles, i la necessitat de 
garantir les condicions que facin 

possible una vida humana digna en aquest 
planeta ens forcen a reflexionar sobre la 
pau i la seva vital importància per a la hu-
manitat. 
Sobre la base d’aquest plantejament sem-
bla necessari intentar d’ex-
plicitar una mica quina 
mena de garanties ofereix 
la pau al futur de la nostra 
espècie. I així, entre molts 
altres aspectes, trobem les 
següents aportacions, que 
podem indicar com a ele-
ments de l’acrònim PAU en 
català: la pau preserva (P), 
la pau augmenta (A) i la pau 
uneix (U).
1. D’una manera ben ob-
jectiva i constatable, la pau 
preserva la vida humana i 
la convivència de tota mena 
d’hostilitat, agressió, vio-
lència, abús de poder i dis-
criminació, perquè no hi ha 
veritablement pau entre les 
persones i els pobles que no 
es basi en el respecte sagrat 
a la condició humana de tota persona i als 
drets humans dels individus i dels pobles. 
Per contra, són innombrables les situaci-
ons del nostre planeta en què la manca de 
pau actua alhora com a causa i com a efecte 
de violacions de tota mena a la vida, a la 
igualtat, a la llibertat i a la fraternitat que 
la nostra condició reclama constantment 

com a drets inalienables.
2. En un sentit igualment objectiu i obser-
vable, la pau augmenta la nostra capacitat 
de crear formes de convivència enriquido-
res per a tots i que ajudin els ciutadans a 
desenvolupar una personalitat equilibrada 
i cooperativa, perquè no hi ha veritable-
ment pau entre les persones i els pobles al 
marge de contextos humans que potenciïn 

el millor de la nostra persona i que generin 
reconeixement mutu, benestar, justícia i 
projectes compartits. Per contra, els països 
amb una pobresa generalitzada, conflictes 
bèl·lics, submissió a autoritats dèspotes i 
no democràtiques, i amb un nivell elevat 
d’inseguretat, arbitrarietat i persecució 
empetiteixen profundament i injustament 

les persones i limiten greument la capacitat 
humana per al bé.
3. Finalment, la història de la humanitat 
ens ofereix un testimoni ben objectiu d’un 
poder fonamental i característic de la pau: 
el fet que uneix les persones i els pobles en 
la línia d’avançar cap a un futur de verita-
ble progrés humanitzador. Per contra, on 
la pau es troba o s’ha trobat absent, han 

estat els imperis i les múltiples 
formes d’esclavitud el que ha 
mantingut les persones i els 
pobles dividits i separats, ene-
mistats i enfrontats, de mane-
ra que aquesta mateixa desu-
nió s’ha mostrat com a causa 
i alhora efecte del poc nivell 
d’evolució ètica que la història 
pot constatar en força perío-
des i zones del nostre planeta.
La pau preserva, la pau aug-
menta i la pau uneix. Amb 
aquestes soles virtuts de la pau 
ja resulta prou justificada la 
necessitat de contribuir de ma-
nera conscient i compromesa a 
la creació d’escenaris de diàleg, 
de convivència i de cooperació 
per fer més humà aquest món. 
És així com resulta compren-
sible l’axioma segons el qual la 

pau no és solament un camí, sinó una anti-
cipació ja real de la meta vers on ens mena. 
Totes les forces espirituals, ètiques i polí-
tiques han de sentir-se cridades a ser-ne 
conscients, perquè és la mateixa pau que 
ens convoca a tots a seguir-la en els dife-
rents àmbits de la vida humana que aquest 
planeta ha volgut acollir.  
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JOAN ORDI Reflexions sobre la pau

#L’enquesta de la setmana

Ets dels que tens innocentades preparades per 
als dia 28 de desembre?

 Sí 40%  No 60%

Cada setmana tenim una enquesta a:                            - 

participa-hi! 

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
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El principi de tota llei és 
que ha de ser aplicada 
a tots els ciutadans per 
igual. Un estat no pot 

tolerar la inseguretat jurídica, 
perquè això genera diferències 
tan fortes entre sectors socials 

que es trenca la convivència.
D’altra banda no es pot exigir respecte a la llei 
a una societat on no tothom pugui sentir-se 
tractat amb imparcialitat. Això és vàlid per a 
qualsevol país que es consideri un estat de dret. 
A sensu contrari, quan les lleis no són iguals 
per a tothom, estem sota el règim de dictadura. 
A dia d’avui, a l’estat espanyol hi ha cinc ho-
mes autoanomenats “La manada” que, tot i te-
nir una sentència en ferm que els condemna a 
nou anys de presó per violació –i alguns tenen 
causes penals pendents de jutjar-, continuen en 
llibertat.

Mentrestant els nou presos polítics catalans 
segueixen empresonats –i han passat dos Na-
dals a la presó- malgrat no han estat jutjats i, 
per tant, legalment són innocents.
Com també continuen en llibertat els condem-
nats en ferm per l’assalt a Blanquerna. En lli-
bertat aprofitant qualsevol ocasió per a agredir 
pacífics manifestants catalans. Sent una sen-
tència en ferm –la de Blanquerna- els jutges 
excusen l’ingrés a presó perquè un d’ells té un 
fill petit. En canvi a Oriol Junqueras, a Jordi 
Cuixart o a Josep Rull, que també tenen fills 
molt petits, no els apliquen aquesta mesura 
eximent.  
A l’expresident de Múrcia li han deixat pres-
criure els seus delictes sense haver ni tan sols 
de passar pel jutjat, en canvi els grups inde-
pendentistes del Parlament de Catalunya, te-
nen a una quarta part dels seus diputats que 
no han pogut accedir a l’escó o l’han hagut de 
deixar per decisió judicial, tot i que tampoc no 
han estat ni jutjats ni condemnats.
Està més que demostrada l’existència de les 
clavegueres d’Interior, que l’examant de Jordi 
Pujol Ferrusola va cobrar dels fons reservats 
d’interior per fer les declaracions que va fer o 
la relació directa entre la promoció de deter-
minats jutges i les resolucions judicials injus-
tes que han signat. 
Podem seguir amb el llistat de la injusta aplicació 
de la legislació espanyola vigent, perquè la preva-
ricació en contra de Catalunya ja és monumental. 
La monarquia borbònica no té remei. No evoluci-
onarà mai. 
Per tant hauríem de fer realitat la tercera estrofa 
de Els Segadors: “Quan convé seguem cadenes”. 
Perquè o les seguem ja o ens ofegarem coberts 
per la femta d’una justícia que ens aplica la llei de 
l’embut. Per a ells –els espanyols- el forat gros i per 
a nosaltres -els catalans- el forat petit. 

No es pot exigir respecte a la llei a 
una societat on no tothom pugui 

sentir-se tractat amb imparcialitat. 
Això és vàlid per a qualsevol país que 

es consideri un estat de dret.

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

La llei de l’embut Benvingut, Patge Faruk!

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

De Faruk, personatge 
misteriós, se’n tingue-
ren notícies a Iguala-
da i se’l pogué escoltar 

per primera vegada –no veure- des 
de l’any  1943. S’hagué d’esperar al 
1950 per abraçar-lo físicament, que 

va ser quan va arribar amb dos llibres sota el braç, 
simples però amb gran simbolisme: l’un, blanc, 
amb els noms dels infants que havien fet bondat 
durant l’any, i l’altre,  negre, amb els dels que hauri-
en de millorar per poder fer canvi de llibre i rebre 
joguines.  Faruk  és  el Patge, amb majúscula, dels 
Reis Mags. A la foto, de paisà, el senyor Lluís Valls 
i Soler, ideòleg inspirador, que nasqué a Igualada el 
29 de maig de 1913. Aquí exercí de professor d’His-
tòria i Literatura i també  a Barcelona, on visqué 
des del 1956 i on morí el 28 de desembre de 1991. 
Estava vinculat a l’Escola Pia de Catalunya: germà 
del pare Magí Valls. Sch. I pare d’escolapi després.
La proposta ha merescut enorme seguiment social.  
Faruk no ens ha deixat mai. Avui torna. A Iguala-
da tothom ho sap. Tant els qui l’any 1943 ja el po-
guérem escoltar per primer cop,  d’orella a la ràdio, 
com els  qui més endavant, en els 75 anys d’història, 
l’han pogut, a més d’escoltar,  “veure’l” també, im-
pacients i tremolosos. El llarg historial d’en Faruk 
comporta que moltes persones adultes, aquestes sí 
ben reals, s’hagin identificat molt més a fons en-
cara amb la figura mítica d’aquest increïble –mai 
millor dit!– personatge. En el periple de dies que 
va dels Innocents als Reis, Faruk es deixa veure en 
l’arribada (cada 28 de desembre), en la recepció de 
cartes (1 de gener) i en la fastuosa cavalcada (5 de 
gener) amb ses majestats Melcior, Gaspar i Baltasar, 
els “meus Senyors”, com ell no es cansa de repetir. 
Són els tres actes multitudinaris. Mentre, els altres 
dies, es dirigirà  als infants per ràdio. amb missatges 
personals destinats a estimular-los a que puguin fer 
mèrits per continuar en el llibre blanc si és que ja 
hi són, o a canviar de llibre si és el cas: una  darrera 
oportunitat perquè es facin mereixedors de rebre el 
dia cinc una visita   provinent d’Orient, i escoltar 

la pregunta… “que viu aquí el nen -o la nena- que 
s’anomena…”?
El recorregut de la cavalcada del gener, enllaça el 
carrer de la Soledat amb la plaça Castells, pràcti-
cament tota la ciutat en sentit longitudinal d’est a 
oest. Una corrua de camions que transporten els 
paquets. I uns nois escollits d’entre els vuit cente-
nars de patges del seguici, que s’enfilen als balcons 
i pugen paquets des del carrer amb escales de fusta.  
S’amplia la distribució personalitzada el mateix ves-
pre, porta a porta, pis a pis, a tota la ciutat (1.876 
paquets es van repartir la darrera vegada). Tot això 
i més, són trets característics de la cavalcada, que en 
els darrers temps –no fa gaire- ha incorporat tam-
bé patges femenins. S’han produït al llarg dels anys 
centenars d’anècdotes, de les quals cada nen o nena 
i llurs famílies en poden ser protagonistes. Nit mà-
gica. Nit única. La de la tendra innocència. És una 
de les nostres grans festes. La més entranyable. La 
més participada. La que ha generat més literatura. 
Llibres, articles, auques, discs, himnes, músiques. O 
exposicions, com aquesta actual al Museu.
Per bé que La Veu dedica avui la seva revista na-
dalenca a Faruk, era quasi obligat que des d’aquesta 
columna de temes ciutadans se’n fes esment. De la 
identificació amb el personatge són molts els qui en 
recorden gratificants experiències. Són tants els qui 
ho han viscut, que no cal pas personalitzar.  L’origen 
oficial de la cavalcada d’Igualada se situa l’any 1899 
(amb pinzellades remotes d’uns quatre anys abans). 
Fins al 1961 els Reis arribaven muntats en cavalls. 
Després, en treballades carrosses. Però de sempre, 
els cors dels qui arriben i els cors dels qui els es-
peren, es fusionen. Ningú no pregunta per colors 
polítics. A Catalunya, cada ciutat, cada poble, llueix 
la “seva” cavalcada, i en ser vivències pròpies, esti-
mades, la festa se celebra en els cors, en cada lloc, 
com si fos la millor del país. També a casa nostra. 
És el gran miracle dels Reis: que al llarg de la nostra 
concreta geografia fa feliç tothom, a monàrquics, a 
republicans, a la resta. ¡Si cada dia arribessin arreu, 
als nostres carrers, a cada casa, un Faruk i aquesta 
mena de Reis…! 

4  |  OPINIÓ Divendres, 28 de desembre de 2018
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setmilionsimig.gencat.cat

Catalunya 
és la millor regió 
del sud d’Europa 
per invertir-hi 
el 2018 i 2019, segons 
el “Financial Times”. 
#Setmilionsimig 

Font: fDi Magazine, editat pel “Financial Times”.
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La policia ha aconse-
guit atribuir, fins al 

moment, vint robatoris 
a domicilis de l’Anoia i 
l’àrea metropolitana de 

Barcelona

Els Mossos enxampen un grup de lladres albanesos que 
robava en domicilis de l’Anoia i altres comarques

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
de la Divisió d’Inves-
tigació Criminal de la 

Regió Policial Metropolitana 
Sud van desarticular un grup 
criminal d’origen albanès es-
pecialitzat en robatoris amb 
força en domicilis i van dete-
nir, el dimarts 18 de desem-
bre, vuit homes a L’Hospitalet 
de Llobregat i un a Barcelo-
na, com a presumptes autors 
de vint robatoris amb força 
a domicilis de les comarques 
de l’Anoia, el Baix Llobregat, 
el Barcelonès i el Vallès Occi-
dental.
La investigació es va iniciar, a 
mitjans del mes de novembre, 
quan els mossos van detec-
tar que a la comarca del Baix 
Llobregat s’havia produït un 
augment considerable de ro-
batoris amb força a domicili 
seguint sempre un mateix pa-
tró delictiu.
Els investigadors van compro-
var que els responsables dels 
robatoris serien el membres 
d’un grup que feia uns dies 
s’havien assentat a l’Hospitalet 
de Llobregat.
El grup, integrat per unes 15 
persones de nacionalitat alba-
nesa, va arribar des de Barce-
lona i estava actuant, de ma-
nera coordinada i des de feia 
mesos, per robar en cases aï-
llades i plantes baixes de la ca-
pital catalana i dels municipis 
de les rodalies.
Els lladres van decidir despla-
çar-se a L’Hospitalet de Llo-
bregat com a conseqüència 
de l’increment de la presència 
policial al districte de Ciutat 
Vella.
La capacitat logística de l’en-

REDACCIÓ / LA VEU 

T res globus aerostàtics 
van enlairar la parau-
la ‘Llibertat’ sobre el 

cel de la presó dels Lledoners, 
on són reclosos Raül Romeva, 
Oriol Junqueras, Jordi Sànc-
hez, Jordi Turull, Josep Rull, 

tramat delictiu es va fer evi-
dent amb el control de quatre 
pisos francs a L’Hospitalet de 
Llobregat i la utilització de 
dos vehicles per desplaçar-se 
fins al lloc dels robatoris. Cal 
esmentar que la principal pre-
ocupació dels investigats era 
dificultar la tasca policial i per 
aquest motiu, un dels vehi-
cles que utilitzaven constava a 
nom d’un testaferro i l’altre ve-
hicle era conduït per un home, 
d’origen dominicà, que els feia 
de xofer. A més a més, el grup 
també utilitzava la xarxa de 
transports metropolitans pels 
seus desplaçaments i evitar 
així els controls policials a les 
carreteres.
Les gestions d’investigació van 
aconseguir atribuir al grup 
criminal un total de 20 roba-
toris amb força a domicilis a 
les comarques de l’Anoia, el 
Baix Llobregat, el Barcelonès i 
el Vallès Occidental.
Diverses informacions que 
indicaven que l’entramat es-
tava preparant la seva fugida 
de Catalunya van desencade-
nar la fase final de la investi-
gació i el dia 15 de desembre, 
es va organitzar un dispositiu 
per a detenir els membres del 
grup criminal investigat, que 
va culminar dos dies després 
amb la detenció de nou ho-
mes, amb antecedents a altres 
països de la unió europea de 
la mateixa tipologia delictiva: 

vuit a L’Hospitalet de Llobre-
gat i un a Barcelona.
Amb l’autorització del Jut-
jat d’Instrucció número 3 de 
L’Hospitalet de Llobregat, els 
investigadors van realitzar 
quatre entrades i perquisici-
ons a quatre domicilis ubicats 
al municipi de L’Hospitalet de 
Llobregat que van permetre 
recuperar gran quantitat de 
material presumptament sos-
tret i que està essent analitzat 
per ser retornat als seus legí-
tims propietaris.
Els arrestats van passar a dis-
posició judicial i el jutge ins-
tructor va decretar l’ingrés a 
presó per a sis dels detinguts i 
la llibertat amb càrrecs per els 
altres tres.

La policia ha detingut 
nou homes, quan esta-
ven preparant la seva 
fugida de Catalunya

Els globus de Kon-Tiki, 
fent costat als presos a 
Lledoners

Jordi Cuixart i Quim Forn. Un 
cop a dalt, les lletres es van en-
cendre perquè fossin possibles 
de veure sobre el cel negre.
Es tracta d’una acció de la 
campanya Free Romeva amb 
la col·laboració de l’empresa 
igualadina Globus Kon·Tiki. 

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

som veïns

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.

VINGUI A CONÈIXER-NOS  A

MARCA MUNDIAL
DE SEGUROS POR
10º AÑO CONSECUTIVO
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Divuit corals d’Igualada, a la 
tradicional Cantada de Nadales

REDACCIÓ / LA VEU 

C oincidint amb les fes-
tes de Nadal, l’Ajun-
tament d’Igualada 

promou la reutilització de les 
ampolles de cava buides i en 
facilita la recollida a les se-
ves deixalleries fixa i mòbil. 
Els envasos que s’apleguin es 
transportaran posteriorment 
a una planta de recuperació 
situada a Sant Sadurní d’Ano-
ia. A banda, com ja s’ha fet en 
anys anteriors i també a les 
deixalleries municipals, pas-
sades les festes es recolliran els 
arbres de Nadal naturals, que 
seran utilitzats per a fer com-
post que es destinarà a adob 

REDACCIÓ / LA VEU 

A vui arribarà, com 
cada 28 de desembre, 
el Patge Faruk a Igua-

lada. En aquesta ocasió, com-
pleix el 75 aniversari del seu 
pas per la ciutat, motiu que 
es celebrarà com es mereix 
l’ocasió. La Veu ha elaborat 
un especial de 80 pàgines que 
acompanya aquest exemplar 
del periòdic.
La festa d’arribada del Patge 
Faruk al Pavelló de les Co-
mes serà a partir de les 18.00 
h. (aforament limitat). A les 
18.30 h. començarà el festival 
infantil, que aquest any estarà 
amenitzat pel grup d’animació 
El Pot Petit.  Després del festi-
val, a les 20.00 h., farà la seva 
entrada el Patge Faruk. Abans, 
i com ja és habitual, el Patge 
Faruk i el seu seguici faran 
una petita rua pels principals 
carrers de la ciutat,. 
A partir del dia 31 de desem-
bre del 2018 i fins el dia 4 de 
gener del 2018 hi hauran el 
missatges radiofònics del Pat-
ge Faruk, a través de l’emis-
sora de Ràdio Igualada. Els 
horaris seran el següents: dia 
31/12/2017, a les 19.00 h; dia 

REDACCIÓ / LA VEU 

Divendres, 21 de de-
sembre, la plaça de 
l’Ajuntament d’Igua-

lada va ser l’escenari de la tra-
dicional Cantada de Nadales. 
Hi van prendre part divuit 

corals de la ciutat, que inter-
pretaren peces típiques na-
dalenques i l’Himne del Patge 
Faruk, en una activitat coordi-
nada per l’Ajuntament. 
La direcció, en aquesta oca-
sió, va anar a càrrec de la 
Coral Gatzara, que celebra el 

seu 50è aniversari. En aques-
ta activitat hi col·laboraven 
també el Gremi de Flequers 
de l’Anoia i voluntaris del 
teixit associatiu de la ciutat 
que, a la finalització, han 
ofert al públic i els cantaires 
un tast de coca.

Avui arriba el Patge Faruk, 
que compleix el 75è aniversari

01/01/2018, a les 17.00 h;  dies 
2, 3 i 4 de gener de 2018, a les 
19.00 h. Els missatges es po-
den portar, en horari comerci-
al, als establiments col·labora-
dors: Alícia Basells, Copisteria 
Ramblas, L’art de la Llum i 
Ràdio Igualada. El preu indi-
vidual dels missatges és de 5€. 
 El lliurament de cartes al 
Patge Faruk tindrà lloc el dia 
01/01/2019 al Teatre Muni-
cipal de l’Ateneu, des de les 
10.30 h. fins a les 14.30 h. 
La recepció de paquets serà a 
l‘Avinguda Mestre Muntaner 
99, (edifici Cal Carner) du-
rant els dies 2,3 i 4 de gener de 
2019, des de les 18.00 h. fins 
a les 22.00 h. Passada aquesta 
hora no serà possible admetre 

cap altre paquet.
El dia 5 de gener els Reis Mags 
d’Orient arribaran a Igualada. 
La Cavalcada del 2019 intro-
dueix un canvi d’ubicació pel 
que fa al concert  de les ban-
des de música i a la recepció 
i benvinguda als Reis per part 
de les autoritats locals, que 
a partir d’ara serà al Passeig 
Verdaguer, cantonada amb el 
carrer Joaquima Vedruna. 
El concert començarà  les 
17.15 h, i a les 17,45 h. hi hau-
rà la recepció i benvinguda als 
Reis per part de les autoritats 
locals. Just abans que Ses Ma-
jestats iniciïn el seu itinerari es 
llençaran fragorosos coets per 
anunciar el començament de 
la cavalcada. 

L’Ajuntament, pel 
reciclatge d’ampolles 
de cava i arbres de Nadal

orgànic. 
La deixalleria fixa es troba si-
tuada al c/ França, 24, al Polí-
gon Industrial de Les Comes i 
obre de dilluns a divendres, de 
10 a 13h i d 16 a 19h, i els dis-
sabtes, de 9 a 14h i de 16 1 9h. 
La deixalleria mòbil es despla-
ça, també de dilluns a dissab-
te, a diferents ubicacions de la 
ciutat que es poden consultar 
al web www.igualada.cat. Cal 
tenir present, però, que tant la 
deixalleria fixa com la mòbil 
no operen els dies festius. Es 
pot demanar més informació 
trucant a la deixalleria fixa, 
al 93 804 92 41, o a la Socie-
tat Municipal Mediambiental 
d’Igualada, al 93 805 50 59.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus Universi-
tari Igualada-UdL ha 
acollit fa pocs dies per 

primer cop la reunió del Con-
sell Social de la Universitat 
de Lleida (UdL), una trobada 
que té l’objectiu de ratificar 
els acords del Consell de Go-
vern, entre els que destaca el 
pressupost de la institució per 
al 2019. En aquesta ocasió, 
aquesta reunió ha tingut lloc 
de manera excepcional a la 
capital de l’Anoia, amb la vo-
luntat de que els membres del 
Consell Social de la UdL pu-

El Consell Social de la 
UdL es reuneix per 
primer cop a Igualada

guin conèixer el Campus i es-
trènyer el vincle entre aquest 
òrgan de participació social 
a la Universitat i el campus 
igualadí de la UdL. D’aquesta 
manera, abans de reunir-se, 
els membres del Consell Soci-
al han fet una visita a les instal-
lacions del Campus.
El Consell Social de la UdL 
és l’òrgan que vehicula la 
participació de la societat 
a la universitat i que refor-
ça els vincles entre aques-
ta, la societat civil i el tei-
xit productiu. Actualment 
està presidit per l’empresari 
Delfí Robinat.
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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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Coincidint amb el pas 
de la “Vuelta”, es po-

sarà en marxa el servei 
i es construirà un carril 
bici experimental a la 

Rambla St. Isidre

El Bicing s’ha fet molt popular en ciutats com Barcelona. Ara arribarà a Igualada.... i elèctric!

La secretaria de 
Dones d’ERC i 
les JERC, contra 
el sexisme

L’Ajuntament implantarà a la ciutat un “bicing” elèctric

ERC Anoia i Jovent Repu-
blicà de l’Anoia llencen una 
campanya per unes festes no 
sexistes en la qual anima a 
regalar joguines que no re-
produeixin els rols de gène-
re. 
Els infants han de poder ju-
gar en llibertat i no se’ls pot 
encasellar amb un color de-
terminat o amb uns tipus 
de jocs simplement pel seu 
sexe. Hem de construir una 
societat justa i igualitària i 
per fer-ho tots ens som cor-
responsables. 
Els rols de gènere s’aprenen 
i els adults hem de deixar 
de ser còmplices d’aquest 
aprenentatge que genera de-
sigualtats i discriminacions.  
Les joguines no tenen sexe, 
hem de ser conscients que 
les joguines i el joc, tenen 
una gran influència en el 
desenvolupament dels més 
petits. Hem de fomentar un 
joc inclusiu. Deixem que els 
infants juguin en llibertat i 
no regalem estereotips. Per-
què un joc lliure construeix 
una societat lliure.  

Primera trobada de PSC i Comuns a Igualada Som-hi

REDACCIÓ / LA VEU 

Q ue Igualada sigui Ciu-
tat Europea de l’Es-
port 2019 comença a 

tenir conseqüències positives. 
La setmana passada coneixíem 
que la ciutat serà final d’etapa 
de la propera “Vuelta a España” 
de ciclisme, i en aquesta ocasió 
us avancem en primícia que 
l’Ajuntament implantarà un 
“bicing” (sistema de lloguer de 
bicicletes urbanes) elèctric a la 
ciutat, que serà el primer que 
existirà fora de Barcelona.
L’Ajuntament vol inaugurar 
aquest servei coincidint amb el 
pas de la “Vuelta” per Igualada, 
i, al mateix temps, construirà 
un tram experimental de car-
ril-bici a la Rambla Sant Isidre, 
si bé no serà l’únic. La Veu ha 
pogut saber que el carril-bici 
més important unirà el Cam-
pus Universitari del Pla de la 
Massa amb el que es construirà 
a l’antic Hospital, amb un cir-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a candidatura Igualada 
Som-hi (PSC - Comuns 
- Igualada Oberta) ha 

celebrat la primera assemblea 
per marcar el calendari, estruc-
tura i funcionament del pro-
jecte per encarar les eleccions 
municipals del 26 de maig. La 
trobada ha reunit les tres pe-
ces de l’espai polític: el PSC, els 
Comuns i el grup ciutadà Igua-
lada Oberta que funcionaran 
de manera conjunta. Tal i com 
ha explicat el candidat Jordi 
Cuadras a l’assemblea, “Igua-
lada Som-hi és l’alternativa a 
l’actual govern conservador de 
la ciutat i ofereix una proposta 

cat que “Igualada Som-hi és un 
projecte que farà de l’acord el 
seu pilar fonamental, ja que ha 
nascut des de l’acord i la suma 
per ser un punt de trobada des 
del qual continuar acordant i 
sumant per Igualada”.
Durant la trobada s’ha destacat 
que l’esquerra progressista és 
l’única que ha aconseguit gua-
nyar unes eleccions a la ciutat 
i que ara ha arribat el moment 
de tornar-ho a fer per desper-
tar Igualada i fer realitat molts 
somnis per la ciutat.

cuit que passarà per l’avinguda 
Gaudí i el Passeig Verdaguer, 
més ample, i un altre més es-
tret però totalment funcional 
a través de les Rambles, la So-
ledat i el carrer Sta. Joaquima 
de Vedruna.  També es faran 
carrils-bici en l’eix nord-sud de 
la ciutat, de fort pendent, però 
fàcilment transitables gràcies a 
les bicis i patinets elèctrics. 
El “bicing” elèctric igualadí 
comptarà, d’inici, amb vuit es-
tacions, quatre a la part baixa 
de la ciutat, i quatre més a l’al-
ta. Per utilitzar-lo caldrà abo-
nar-se per adquirir una targeta 
física, o bé utilitzar el mòbil per 
activar el servei. 

El Bicing s’entén com un mitjà 
de transport per a desplaçar-se 
d’un punt a un altre. Per aques-
ta raó, els primers 20 minuts de 
cada trajecte estan inclosos a la 
tarifa d’abonat. A partir d’aquí, 
es pagarà segons el temps que 
s’utilitzi, amb un màxim de 
dues hores.
El Bicing elèctric és perfecte 
per a trajectes ascendents, de-
gut a l’orografia d’Igualada. Serà 

també un complement ideal 
al transport públic tradicional 
de la ciutat. La seva finalitat és 
cobrir els petits trajectes diaris 
que es fan per dins d’Igualada. 
La tarifa anual comportarà, al 
mateix temps, un descompte 
equivalent en l’impost de cir-
culació si es disposa de cotxe, 
però per aconseguir el des-
compte caldrà mantenir una 
trobada amb l’alcalde Marc 

Castells i assegurar-li que el vo-
tarà a les properes eleccions, tot 
cridant amb veu alta i traient el 
cap per la finestra “ni Conill, ni 
Cuadras, Castells és el millor. 
Repetiu amb mi: Castells, Cas-
tells, Castells”. Si la gent no res-
pon, no hi haurà descompte, i 
el ciutadà serà immediatament 
atonyinat pel Cunyat, Jordi 
Pont, en un Saló de Sessions 
preparat per l’ocasió.

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

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Clàusules abusives hipotecaries 

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

Es precisa col·laborador advocat o economista.

d’esquerres i progressista per 
guanyar i governar. Obrim uns 
mesos que seran il·lusionants i 
estimulants en els quals, comp-
tant amb tothom, ens posem 
al servei de la ciutat per oferir 
un projecte plural, divers i col-
lectiu per fer-lo realitat a par-
tir del dia 26. Farem una gran 
abraçada a la ciutat en la qual 
tothom hi és benvingut”.
En aquesta primera trobada, 
celebrada a l’Ateneu Iguala-
dí, s’ha explicat l’estructura de 
funcionament i els diferents 
equips que formen part d’Igua-
lada Som-hi: el de campanya, 
el d’agenda, el consell tècnic 
i l’equip de programa repartit 
en els tres eixos programàtics 

“Igualada dins Igualada”, “Igua-
lada a la Conca” i “Igualada a 
Catalunya”. També s’ha desta-
cat que Igualada Som-hi és la 
novetat d’aquestes eleccions 
municipals. Un projecte nou 
amb noves maneres de comu-
nicar i fer política. En aquest 
sentit, la participació serà un 
punt clau i per això l’estructu-
ra de funcionament plantejada 
serà molt permeable per per-
metre aquesta participació ciu-
tadana perquè el projecte sigui 
ampli i aglutinador. S’ha desta-
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U na trentena d’em-
preses facilitadores, 
agents i dinamitza-

dors de la transformació di-
gital s’han reunit amb la Unió 
Empresarial de l’Anoia per tal 
de valorar quina és la situació 
de la comarca davant els canvis 
tecnològics de la transforma-
ció digital que es divisa i que 
és cada cop més latent, davant 
aquest nou paradigma que co-
mença a condicionar la com-
petitivitat de les empreses i, da-
vant l’afectació que provocarà 
en tot l’entorn empresarial.
Un dels objectius d’aquesta re-
unió era reunir a totes empre-
ses i agents de la comarca fa-
cilitadores de la transformació 
digital, aquelles empreses que 
acompanyen i assessoren a 
través d’eines, productes i ha-
bilitadors per tal d’ajudar a les 
empreses a adaptar-se aquest 
nou canvi. La sessió -celebra-
da en format fòrum- ha per-
mès ser un escenari i un espai 
de trobada i de relació entre 
experts i empreses amb la fi-

nalitat de conèixer de primera 
mà el punt de vista i els reptes 
que la comarca ha d’afrontar 
en el marc de la transformació 
empresarial.
Joan Domènech, president de 
la UEA, va introduir el fòrum 
afegint que “Hi som repre-
sentats tots els agents impor-
tants de la comarca: ja sigui a 
nivell econòmic, industrial o 
tecnològic. Som prescriptors. 
És important que donem a 
conèixer cap a on anem i fer 
un front comú davant aquest 
canvi”. En la mateixa línia, 
Paula Arias, gerent de la UEA, 
també va ratificar la necessi-
tat de fer aquest front comú 
i entesa, així com a la vegada 
“acompanyar a les empreses 
del territori i donar-los-hi les 
eines necessàries per afrontar 
la transformació digital”. 
La jornada va estar centrada 
amb una ronda d’intervenci-
ons i debat per valorar la si-
tuació actual de la Indústria 
4.0 en el sí de la comarca i en 
relació amb l’entorn. En la ma-
teixa línia, també va tenir lloc 
l’anàlisi de les mancances, els 

actius i elements a potenciar a 
la comarca de l’Anoia per estar 
a l’alçada del futur empresarial 
que s’està dibuixant.
Els assistents van coincidir 
en què falta coneixement a 
nivell empresarial sobre el 
concepte, així com també, 
que les empreses no conei-
xen bé quin és el procés da-
vant aquest nou paradigma. 
El fet que no hi hagi familia-
rització amb la terminologia, 
moltes empreses perceben 
que la transformació digital 

no va amb ells i no els afec-
tarà, i “això és un gran error”. 
A més, segons l’expertesa i 
l’experiència dels actius és 
que el màxim obstacle és el 
grau de desconeixement que 
hi ha sobre la implantació de 
la revolució 4.0, així com a 
la vegada, la manca de for-
mació i assessorament a les 
empreses. 
Davant la falta de pedago-
gia del concepte, els experts 
apunten que a l’Anoia “encara 
hi ha empreses que no estan 

posades amb les TIC, o que 
fa poc que utilitzen correu 
electrònic”, així com també 
“hi ha reticència que algú de 
fora de l’empresa els assesso-
ri i els acompanyi” i que a la 
vegada, s’hi suma “la manca 
de suport i acompanyament 
institucional” i que la clau 
“és fer veure i evidenciar a 
l’empresari la necessitat de 
digitalitzar-se” perquè “si no 
ho fa, una altra empresa ho 
farà i aquesta empresa estarà 
fora de joc i del mercat”.  

Autoescola REPRÍS

Av. Barcelona, 40 . 93 805 12 72  .  IGUALADA                   
Doctor Coca, 1 . 93 801 76 30 . IGUALADA   (OBERT AL MIGDIA)
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Els agents turístics s’han 
organitzat per a dis-
senyar un total de 28 

packs turístics que s’ofereixen 
en un catàleg per atreure la 
visita de turistes a la comar-
ca. La nova oferta turística 
combina diferents propostes 
perquè el visitant descobreixi 
tot l’encant de l’Anoia; des de 
relaxar-se en un establiment 
rural, fins a tastar els produc-
tes locals, o visitar el patri-
moni, o fer rutes en bicicle-
ta o senderistes, o descobrir 
l’enoturisme, o endinsar-se en 
la història... En total, 28 com-
binacions de diferents activi-
tats que conviden a conèixer 
la singularitat de l’Anoia i la 
seva pròpia personalitat.
Aquest nou producte ha estat 
fruit del treball en equip dels 
diferents agents turístics de la 
comarca: hotels, cases rurals, 
museus, productors locals, 
empreses d’oci,... que després 
de moltes reunions de treball, 
han aconseguit trobar siner-
gies, sumar-se per guanyar-hi 
tots. Per la seva part, el Con-
sell Comarcal de l’Anoia, a 
través d’Anoia Turisme, ha 
estat l’encarregat de coordi-
nar les diferents accions i vet-
llar per la qualitat de l’oferta i 
la varietat dels productes.
L’oferta de packs turístics és 
una publicació de 32 pàgines 
i s’ha editat en quatre idio-
mes; una versió català/anglès 

i una altra versió castellà/
francès. Aquestes publicaci-
ons poden trobar-se als punts 
turístics habituals (museus, 
hotels, cases rurals, equipa-
ments públics...) i a l’oficina 
de turisme del Palau Moja de 
Barcelona, a les Rambles. A 
més, a la web anoiaturisme.
cat, s’ha creat un nou apartat 
que sota el nom Escapa’t a 
l’Anoia es veuen les propostes 
classificades per públic: famí-
lia, grups, parella o individual 
i per tipologia: gastronomia, 
senderisme, agroturisme, 
enoturisme, welness, cultural, 
romàtic i ciclisme. 
Els 28 packs es poden trobar 
sota els següents títols: Pack 
ciclisme carretera, Pack ciclis-
me BTT, Camins de paper en 
e-bike, Entre papers i restes 
arqueològiques, Experiència 
Caelus, Pedalant per l’Anoia, 
Trekking per la Serra de Ru-
bió, Tast al Patrimoni, Vi i 
memòria, Agroturisme sobre 
rodes, Enoturisme a cop de 
pedal, Visita Caves Bohigas, 
Cap de setmana romàntic, 
Pastors per un dia, traginers 
a taula, Camins i rails, Sabors 
de paper, Del territori al plat, 
Relaxació entre vinyes, Pack 
Erumir, Spa i dinar, Escapada 
Can Bonastre, Desconnexió 
rural amb família o amics, 
Escapada romàntica, Desco-
breix el cava familiar, Anem 
de copes a pagès entrena, Evo-
luciona amb el cava i Molins 
de paperers del S.XVII, avui.

El sector turístic de l’Anoia s’uneix per crear 28 packs 
turístics per atreure nous visitants

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Unió Empresarial de 
l’Anoia, com a patronal 
empresarial del territo-

ri, ha presentat una instància 
davant l’Ajuntament de Vila-
nova per la negativa del Ple 
Extraordinari celebrat a finals 
d’octubre a modificar les or-
denances municipals, entre 
aquestes, la rebaixa de la taxa 
d’urbanisme.
Aquesta taxa actualment és 
certament elevada en relació a 
la resta de municipis de la con-
ca d’Òdena i segons la UEA i 
l’Associació de Polígons dels 
Plans representa un greuge 

empresarial, “no només està 
dificultant l’aposta de creixe-
ment de les empreses que ja 
hi ha al municipi, sinó que a 
més, genera una situació molt 
delicada en relació als muni-
cipis veïns per la diferència 
econòmica que representa per 
a les empreses a l’hora de fer 
una obra d’ampliació o instal-
lar-se a Vilanova o en un altre 
zona de la Conca”.
A proposta del govern vilano-
ví per rebaixar aquesta taxa 
urbanística, després de rebre 
diversos recursos d’empreses 
afectades i reunir-se amb la 
UEA, es va celebrar un ple ex-
traordinari que no va obtenir 

el consens necessari per tirar 
endavant i posar fi a aquest 
greuge que condiciona el 
creixement de les empreses. 
Davant el resultat, la Unió 
Empresarial ha manifestat el 
seu desacord a través d’una 
instància on s’argumenta que 
d’una banda, la taxa resulta 
molt elevada en casos indus-
trials encara que l’obra sigui 
per un moviment de terres, 
i per l’altra, que, a diferèn-
cia d’altres municipis de la 
MICOD, aquesta taxa és un 
valor monetari i no un per-
centatge sobre el preu d’exe-
cució del material de l’obra, 
fet que el fa desproporcionat 

a la prestació del servei. En 
aquest sentit des de l’entitat 
es sol·licita a l’Ajuntament 
que reconsideri i mantingui 
la possibilitat de rebaixar l’es-
mentada taxa de cara el 2019.
La Unió Empresarial de l’Ano-
ia amb el suport de la Comis-
sió d’Urbanimse i Mobilitat 
de l’Anoia (CUMA) seguirà el 
procés d’aquesta problemàtica 
i continuarà treballant i fent 
gestions per solucionar aquest 
greuge que limita el creixe-
ment o l’arribada d’empreses
a Vilanova del Camí, i que de 
retruc també afecta a l’econo-
mia de la Conca i la comarca 
en general.

Un dels objectius de la UEA 
és el de treballar colze a col-
ze amb l’administració i els 
organismes necessaris per 
facilitar el creixement de les 
empreses i la instal·lació de 
noves empreses.

La UEA presenta una instància a Vilanova del Camí per la 
taxa d’urbanisme actual que perjudica a les empreses

La negativa del Ple de 
l’Ajuntament a modifi-
car aquesta taxa perpe-
tua un greuge que con-
diciona el creixement i 
la instal·lació de noves 

empreses al territori
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Els Mossos d’Esquadra 
van trobar la tarda de 
Sant Esteve els dos 

menors, Jordi i Lídia, de 13 
i 16 anys respectivament, 
a Barcelona, on van passar 
dues nits.
La família dels menors va ac-
tivar de seguida una campa-
nya de cerca a través de les 
xarxes socials que ha trobat 
la col·laboració de moltes 
persones veïnes de Vilanova 
i Òdena però també d’altres 

poblacions d’arreu de Cata-
lunya. L’ alcaldessa Noemí 
Trucharte va ser de les prime-

Troben els dos joves vilanovins 
desapareguts dilluns

res a fer-ho públic a les xarxes 
on s’ha compartit moltíssi-
mes vegades la informació.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Diumenge passat la co-
lla va anar a fer una 
de les millors i més 

esperades sortides que fem 
durant tot l’any, es quan por-
tem el nostre Pessebre al Turó 
de la Guardia, i fem la festa del 
Tió, per petits i grans.
Encara que sembla que el 
temps no havia d’acompanyar, 
finalment ni una gota i ni un 
pessic de fred. A les 9 del matí 
ens trobàvem els 100 caminai-
res, dels quals 42 eren nenes i 
nens, a l’església de Sant Hilari 
a Vilanova del Camí.
Dins ja ens esperava el Mos-
sèn per fer la benedicció, al 
seu costat, el nostre pessebris-
ta, en Pere Bartolí, que any 
rere any ens sorprèn amb ide-
es noves i actuals, aquest any 
ens vol fer conscienciar de la 
petja d’escombraries que es-
tem deixant els éssers humans 
al nostre planeta, i tot i així li 
ha trobat un servei meravellós 
a aquestes deixalles i ha fet un 
naixement molt bonic i origi-
nal. 
El primer pessebre va ser cre-
at per Sant Francesc d’Assís. 
El pessebre és un dels qua-
dres costumistes més estesos 
a la Mediterrània cristiana. 
Aquesta tradició de la socie-
tat catalana que representa el 
naixement de Jesús rep el nom 
de pessebre perquè, segons la 
Bíblia, quan l’Infant va néixer 
a l’estable el van posar dins 
d’una menjadora d’animals 
anomenada pessebre
Pot trobar-se en les escultures 
i pintures que curullaven les 

catedrals i que servien per ex-
plicar als fidels menys instru-
ïts les creences cristianes. Així, 
la primera representació data 
del segle II després de Crist, 
quan a les catacumbes de 
Priscil·la es representava ja la 
Verge Maria sostenint als seus 
braços el nen Jesús.
Després d’una passejada fins 
al turó, col·locàvem el naixe-
ment i cantàvem unes nadales, 
les de tota la vida, que aquestes 

Pessebre i tió amb la Colla 
Excursionista vilanovina

les saben tots, amb panderetes 
i unes veus angelicals dignes 
de l’Escolania de Montserrat.
Després cap a esmorzar amb 
els Companys de la colla, pa 
torrat amb oli i xocolata, una 
mica de mistela i … bé, el que 
faci falta. Després els nostres 
nens i nenes van fer cagar els 
dos tions que havíem anat a 
caçar la nit anterior. I de re-
cord uns tionets petits que ens 
han vingut a veure.

endesa.com

QUINA ÉS 
L’ENERGIA DEL 
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I   
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim 
una energia que ens impulsa a avançar i construir 
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot 
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho. 
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.

What’s your power? 

LAVEUDLANOIA_Columna_97,60x370_Endesa_Genérica2018_CAT_v2.indd   1 8/10/18   10:02
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HL Igualada @HLinia_Igualada

Del Camp a la Taula @AnoiaCampTaula

Maristes Igualada @igdmaristes

Pauli Villamarín @Pauli_G

Silvia Rotger Gomila @silvia_rotger

Diana Gómez @dianagmz7

Pau Ortínez Martí @pauortinez

Jaume Singla Sangra @jaumesingla

Joan Mangues @jmangues

Ricard  @estemArreglats

Tot enllestit al stand de l’#HLIgualada del #Saló-
delainfància2018 ! Us hi esperem. Vindreu? #Ho-
queiLínia #HockeyLínea @infancia_igd @Iguala-
daJove @ajigualada #MouteambelSaló #Igualada 
#CiutatEuropeadelEsport2019

Des de #anoiacamptaula us desitgem molt bones 
festes! Esperem que gaudiu de cada instant i tam-
bé dels #productesdelanoia que de ben segur tas-
tareu. #bonnadal #anoia #productesdeproximitat 
#somgastronomia #nadaldeproximitat

Un llibre sempre és un bon regal.
Compartim unes pistes per a Melcior, Gaspar i 
Baltasar... 

Un cojín con la cara de Nicolás Cage, menudo 

regalo #ChristmasPresent

Pregunta seriosa. Els contenidors estan tots fora 
de perill o en queda algun a la UCI?

Agafar transport públic per Sant Esteve és de 
valents. Feia més de deu anys que no agafava un 
autobús amb tanta olor a alcohol.

Los 5 de la Manada con condena en firme: libres!
Los 9 presos politicos catalanes, sin condena, llevan 
dos navidades en prisión.
Luego sale el Borbón y dice ”todos los españoles 
son iguales ante la ley”
Confirma que los catalanes ya no somos españoles?

Hola @manuelvalls, fa quatre dies tu mateix rebu-
tjaves els pactes amb Vox. Però avui mateix C’s i 
PP ja els estan fent a Andalusia. Tens alguna cosa 
a dir, o seguiràs fent el pastanaga com fins ara?

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#57 Raquel Camacho

@noemitrucharte què tal si fem recollir les es-
combraries? Que faci pudor l’ajuntament no vol 
dir que n’hagi de fer també els carrers.

FOTO: Cesc Sales

Pelar gambes és psicomotricitat fina o gruixuda?

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 El CN Igualada celebra 
la 80a edició de la Copa 
Nadal

Detenen nou homes per 
vint robatoris a l’Anoia i 
altres comarques

Troben els dos joves 
vilanovins que havien 
desaparegut

Instants de La Veu             @veuanoia

Bon #nadal2018 !!!

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

Investigadora en disseny, motion grapher, artista visual i professora de disseny gràfic 
i audiovisual. El seu treball abasta des de la comunicació i identitat visual, el motion 
graphic, el mapping i el videoart, amb un interès especial per a l’educació i l’ensenya-
ment del disseny, així com la recerca en l’àmbit del disseny. Professora universitària 
de disseny gràfic i audiovisual al Grau de Disseny, professora de projectes de gràfica 
publicitària i actual directora de l’escola municipal d’art i disseny de LaGaspar. 

L’escola municipal d’art i disseny La 
Gaspar amplia la seva oferta educa-
tiva en disseny amb nous cicles for-
matius de grau superior de disseny 
audiovisual, disseny en moda i dis-
seny en pell, donant d’aquesta ma-
nera resposta formativa dins l’àmbit 
de la creativitat i el disseny a les ne-
cessitats de l’empresa d’Igualada i la 
seva comarca.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Ampans Intermedia i 
l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí sig-

nen un conveni de col·labo-
ració amb l’objectiu d’oferir 
una experiència laboral a 
joves del Centre de Noves 
Oportunitats, un programa 
adreçat a joves de 16 a 24 
anys no escolaritzats i que 
no treballen. L’objectiu del 
programa és donar una sego-
na oportunitat a nois i noies 
anys que han abandonat de 
forma prematura els estudis i 
aconseguir el màxim nombre 
d’insercions dins de la for-
mació reglada o en el camp 
laboral
El Centre de Noves Opor-
tunitats és una iniciativa del 

SOC finançada pel Fons So-
cial Europeu dins el pla de 
Garantia Juvenil, i gestionat 
per la UTE AMPANS Inter-
mèdia.
Un total de 8 joves de Vilano-
va del Camí i Santa Margari-
da de Montbui del CNO de 
la Catalunya Central duran 
a terme un voluntariat a la 
Brigada de l’Ajuntament amb 
l’objectiu de proporcionar 
a l’alumnat una experiència 
laboral que els possibiliti 
el coneixement de l’entorn 
productiu i l’ocupabilitat del 
sector de manteniment que 
els permeti descobrir els seus 
interessos i motivacions amb 
la finalitat de poder contras-
tar el seu objectiu laboral i 
formatiu, i així, augmentar 
les seves possibilitats futu-
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Ampans Intermedia i l’Ajuntament col·laboren per oferir 
experiència laboral a joves no escolaritzats i desocupats

res d’incorporació al mercat 
de treball o, pel contrari, de-
tectar la necessitat formativa 
que l’animi a un retorn al sis-
tema educatiu reglat.
Durant dos dies aquest joves 
es dedicaran a dur a terme, 
entre d’altres, un suport en 
les tasques de sanejament 
de la xarxa d’aigües, tasques 
de jardineria i recollida de 
branques, pintura de mobili-
ari urbà, així com també, en 
el servei logístic de préstec i 
trasllat de material de la bri-
gada.
Aquest conveni ha estat fruit 
de la col·laboració entre el 
Centre de Noves Oportuni-
tats de la Catalunya Central 
i el Departament de Joventut 
i la Brigada de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí.

CAPELLADES / LA VEU 

Ramon Felip, President 
de Polígons dels Plans 
i Rosa Vilarrubias, Se-

cretària Tècnica, han participat 
en la realització d’una jornada 
d’emprenedoria a l’escola Mare 
del Diví Pastor de Capellades 
amb alumnes de 5è i 6è de pri-

mària.
La jornada ha consistit en la 
creació d’una empresa pròpia 
per part de l’alumnat. Van tre-
ballar amb grups de 4 alumnes i 
a través de les pautes que els van 
anar donant, van crear el nom 
de l’empresa, el logo, el producte 
i el canal de distribució.
L’alumnat va haver de treballar 

Ramon Felip i Rosa Vilarrubias participen 
en una jornada d’emprenedoria amb nens i 
nenes de 5è i 6è del Mare del Diví Pastor

CAPELLADES / LA VEU 

El passat mes d’octubre 
es va iniciar el període 
de sol·licitud per a la 

concessió d’ajuts econòmics 
de transport.
Les persones destinatàries 
d’aquesta convocatòria eren 
joves de 18 a 25 anys que es 
desplacen fora de Capellades 
per cursar estudis acadèmics 
no oferts al municipi durant 
el 2018/2019 – batxillerats 
específics, cicles formatius 
de grau mig i grau superior i 
graus universitaris-.
Concretats en el document 
informatiu de les bases hi es-
taven exposats els criteris de 
valoració per a la resolució 
de cada sol·licitud.
Després d’un treball intern 

entre la regidoria d’educació, 
joventut i serveis socials, du-
rant aquest mes de desembre 
ja s’han entregat les reso-
lucions per a cada persona 
beneficiària d’aquesta beca. 
El total de sol·licituds pre-
sentades ha estat de 10, de 
les quals, 9 d’elles han estat 
beneficiàries de la beca.
Des de la regidoria de joven-
tut es segueix apostant per 
projectes com aquests, que 
facilitin el procés acadèmic 
de les persones estudiants 
del municipi de Capellades.
Per a més informació, us po-
deu adreçar als Serveis Edu-
catius de l’Ajuntament de 
Capellades, enviant un cor-
reu a xausfj@capellades.cat o 
trucant al número de telèfon: 
93.801.10.01.

en grup i consensuar decisions, 
escoltar totes les parts i prendre 
una decisió. Finalment, cada 
grup va exposar el projecte a la 
resta de la classe.
Des de Polígons dels Plans as-
seguren que va ser una jornada 
molt participativa per part dels 
nens i nenes i de la qual també 
van aprendre molt.

L’Ajuntament de Capella-
des finalitza l’atorgament 
de beques de transport 
per a joves estudiants

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, 
pisos, pàrquings, o�cies, 

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 /

 93 116 05 56

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es 

 www.lmabogadosbarcelona.com

L p
Disseny de Producte

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

www.loop-disseny.com
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PER UN 2019 
PLE DE NOTÍCIES 
POSITIVES

xin xin
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LA LLACUNA / LA VEU 

L’Ajuntament de la Lla-
cuna ha posat en mar-
xa una campanya per 

recordar a tots els veïns de 
la necessitat que identifiquin 
i censin els seus animals de 
companyia. L’ordenança re-
guladora d’animals aprovada 
pel consistori el 2008 obliga a 
identificar-los mitjançant un 
microxip que col·loquen sota 
la pell de l’animal les clíni-
ques veterinàries, i a inscriu-
re’ls al Cens Municipal d’Ani-
mals Domèstics. En els dos 
casos el termini màxim és a 
partir dels tres mesos de vida 
de l’animal. En el moment 

d’inscriure l’animal a l’Ajun-
tament cal presentar una cò-
pia del DNI del propietari i 
una còpia de la cartilla veteri-
nària de l’animal. També cal 
comunicar al cens els canvis 
de dades referents als animals 
en un termini breu de temps.
En el cas dels gossos poten-
cialment perillosos, com 
els que han tingut episodis 
d’agressions a persones o al-

La Llacuna engega una campanya per a la identificació 
i cens dels animals de companyia

tres gossos, els ensinistrats 
per a l’atac i la defensa, els 
que pertanyen a certes races 
o encreuaments o que tinguin 
unes característiques concre-
tes, cal obtenir una llicència 

de tinença de gos potencial-
ment perillós a l’Ajuntament. 
A banda de la documentació 
habitual i ser major d’edat, 
cal presentar sol·licitud de 
tinença, psicològiques, asse-

gurança de responsabilitat 
civil, declaració responsable i 
certificat d’aptituds i certificat 
negatiu d’antecedents penals 
del propietari.
Entre les avantatges per als 
propietaris que té el fet de te-
nir-lo identificat i censat faci-
lita la recuperació de l’animal 
de companyia en cas de pèr-
dua o robatori. També atorga 
una identitat pròpia al gos o 
gat i permet distingir-lo dels 
altres animals.
La campanya de l’Ajuntament, 
sota el lema “Sigues respon-
sable, identifica i censa els 
teus animals de companyia”, 
també recorda els propieta-
ris d’animals que cal recollir i 
netejar les seves dejeccions i 
que no poden anar pel carrer 
sense corretja i collar.

L’ordenança obliga a 
col·locar un microxip 
i inscriure l’animal al 
cens a partir dels tres 

mesos de vida

PIERA / LA VEU 

Dimecres 26 de de-
sembre i dia de Sant 
Esteve, la Vila de Pi-

era va viure una jornada plena 
de tradició. A les 12.30 hores, 
a la Plaça del Peix, es van re-
unir una vintena de veïns i 
veïnes i van participar en la 
popular ballada de sardanes 
del dia de Sant Esteve. L’Agru-
pació Sardanista de Piera va 
organitzar la trobada amb la 
col·laboració de la Cobla Ciu-
tat de Girona, que es va sumar 
a la celebració i va omplir de 
música i cançons la plaça.
Al vespre, la tradició es va 
traslladar al Santuari del Sant 
Crist. A les 19 hores, l’esglé-
sia pierenca va acollir, un any 
més, el tradicional concert 
de Sant Esteve, que també va 
ser organitzat per l’Agrupa-
ció Sardanista de Piera i va 
comptar de nou amb la par-
ticipació de la Cobla Ciutat 
de Girona. Durant el concert, 
desenes de pierencs i pieren-

ques van tenir l’oportunitat 
d’escoltar grans interpretaci-

Música i sardanes a Piera amb motiu 
de Sant Esteve

ons instrumentals de temes 
molt coneguts.

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

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Menú de cap d’any 2018
Còctel de cava de benvinguda

Aperitiu
Torrada de brandada de bacallà

 i xips de moniato
Bombes de pernil ibèric al romesco

Piruletes de gamba amb 
vinagreta de mostassa

Tataki de tonyina al caramel de gerds

Entrant
Canelons d’ànec a la crema de rovellons 

al forn amb cruixent de porro

Plat principal
Filet de vedella a l’Oporto amb 
pernil ibèric i trinxat de patata

Postre
Mousse de te, coco i mango amb 

trossets de pistatxo i coulis de gerds

Vi blanc Alella marfil
Vi negre Desig Selecció Especial

Cava Codorniu Gran Cremant Brut

Safates de polvorons, neules 
i torrons, cafè i licor
Raïm de la sort i ball 

fins les 3:00 de la matinada
(El sopar començarà 

a les 21:30)
75€ Iva inclòs

MASIA RESTAURANT SAMUNTÀ
Carretera c-37 z km. 70, Òdena

Tel. reserves: 93 804 15 01

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt ha enge-
gat un projecte per te-

nir un control de les colònies 
de gats del municipi i evi-
tar-ne el creixement desme-
surat. Així, es volen evitar els 
inconvenients generats per la 
presència de gats abandonats, 
perduts o ensalvatgits en di-
ferents zones del municipi.
La primera fase d’aquest pro-
jecte ja s’està duent a terme 
en conveni amb el centre ve-
terinari de Capellades i con-
sisteix en capturar els gats, 
fer-los una revisió i iniciar el 
procés d’esterilització. Aquest 
procediment s’anirà aplicant 
als gats de totes les colònies 

del municipi a mesura que es 
vagin detectant i identificant. 
Una vegada recuperats, se’ls 
tornarà a deixar al mateix lloc 
on se’ls va trobar.
La segona fase començarà 
els propers mesos amb la 
creació de diverses zones al 
municipi, àrees especialment 
dissenyades per ser futures 
colònies de gats. L’Ajunta-
ment s’encarregarà de ga-
rantir l’aliment necessari i 
voluntaris del municipi els 
l’aniran subministrant a me-
sura que sigui necessari. Per-
què aquest procés sigui un 
èxit, quedarà totalment pro-
hibit que la resta de veïns no 
autoritzats donin de menjar 
a aquests animals fora de les 
zones habilitades.

La Torre de Claramunt 
treballa per controlar les 
colònies de gats del municipi

LA TORRE DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt i l’em-
presa Tecnocolor TT 

segueixen treballant per fer 
arribar el servei de fibra òp-
tica d’alta velocitat a tots els 
nuclis de població del muni-
cipi. De moment ja està dis-
ponible a Ca l’Anton, el Pla 
de la Torre, la Torre Baixa, 
la Torre i el Xaró, i aviat ar-
ribarà a Camaró, les Pine-
des de l’Armengol, Vilano-
va d’Espoia i la Serra. S’està 
acabant el desplegament de 
fibra òptica a Vilanova d’Es-
poia, la Serra i Camaró, i el 
següent nucli serà les Pine-
des de l’Armengol.
L’empresa Tecnocolor TT 
oferirà a aquests nous nuclis 
els mateixos serveis dels quals 
ja disposen 150 llars i empre-
ses de la Torre de Claramunt. 
Les famílies poden contrac-
tar fibra simètrica de 50Mb, 
100Mb i 300Mb reals, tele-
fonia fixa i telefonia mòbil 
(amb dues cobertures dispo-
nibles), i televisió, amb canals 
com: AMC, National Geogra-
phic, Odissea, Canal Galícia, 
Somos, Dark, DeCasa, Canal 
Extremadura, Canal Cocina, 
XTRM, Canal Panda, FOX, 
Blaze, Sundanze TV, Canal 
Castilla la Mancha, Crimen + 

La fibra òptica d’alta velocitat, a punt 
d’arribar a tots els nuclis de la Torre de 
Claramunt

Investigación, Canal Història, 
Sol Música, Canal Hollywood 
o Canal Andalucia. El preu 
dels serveis de fibra, fix, mò-
bil i televisió és a partir de 29 
euros si es combina amb una 
tarifa de mòbil il·limitada. Pel 
que fa a les empreses, poden 
comptar amb un paquet per-
sonalitzat i a mida en inter-

net, telefonia fixa i telefonia 
mòbil.
Els veïns i empreses interes-
sats en aquests serveis po-
den contactar amb Tecnoco-
lor TT al correu electrònic 
infocable@tecnocolor.tv, al 
938050676 i a través de la 
seva pàgina Facebook.com/
tecnocolortt.

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament va lliurar 
la setmana passada un 
lot de joguines noves 

per al banc permanent de jo-
guines de la Parròquia de Pi-
era. Es tracta d’una aportació 
que es fa un cop l’any i que 
es fa coincidir habitualment 
amb aquestes dates amb la 
intenció que els infants de 
famílies amb pocs recursos 
puguin tenir alguna joguina 
per Nadal.
Es recorda a la ciutadania 
que es pot col·laborar amb 
aquesta iniciativa durant 
tot l’any. Es poden portar 
joguines noves o de segona 
mà tots els dilluns de 12 a 13 
hores i de 17 a 19 hores a la 
Parròquia de Piera (carrer 
Sant Cristòfol, 30). A més, 
la Parròquia compta amb el 
Taller dels Reis d’Orient, for-
mat per un equip de volun-
taris que neteja i restaura les 
joguines.

L’Ajuntament solidari 
amb el banc de joguines
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El passat dissabte 15 de 
desembre va ser la data 
escollida per inaugurar 

l’obra que commemora el des-
cobriment del ‘Pau’ amb una 
escultura a càrrec de l’artista 
Guido Dettoni.
L’acte va reunir els diferents 
agents protagonistes de la his-
tòria d’un descobriment des-
prés de 16 anys i on es va po-
der escoltar la importància de 
poder comptar amb un obra 
com la que es va presentar.
La iniciativa de l’Associació 
per la Cultura dels Hostalets 
de Pierola va culminar amb 
el motlle de la cara del Pau al 
parc de Cal Ponsa. Dos me-
tres i mig d’alçada d’un mo-
nument dividit en dues parts 
que permet trobar un espai 
íntim i ser el centre del desco-
briment.
Alguns dels veïns que van 
assistir a l’acte van participar 

en la proposta de deixar un 
record en la càpsula de la me-
mòria que hi ha enterrada al 
centre amb la simbologia d’es-
devenir un fòssil futur.
L’alcalde, Daniel Vendrell, va 
agrair en nom del poble po-
der rebre una obra d’aquesta 
magnitud i poder deixar pa-
lès, en un lloc tan emblemàtic 
del municipi, la història del 
descobriment.
Per altra banda, l’artista Guido 
Dettoni va explicar el procés 
de creació, va posar èmfasi 
en la universalitat del Pau en 
tots els seus significats i va te-
nir paraules d’agraïment per la 
confiança dipositada en ell per 
part de l’Associació per la Cul-
tura dels Hostalets de Pierola.
Com va dir el seu president, 
Jordi Juan Samsó, amb aques-
ta donació es crea un enllaç 
entre el nostre passat que és el 
Pau, el nostre present que som 
nosaltres i el futur, que és allò 
que es pugui anar descobrint.

‘Pau Universal’ queda pel 
gaudir i experimentació 
de tothom

PIERA / LA VEU 

El poble de Ca n’Agui-
lera de la comarca de 
l’Anoia (som poble in-

dependent i estem reconeguts 
com a tal encara que formem 
part del municipi de Piera), 
ha organitzat aquest any la 
Marató x la Marató, jorna-
da festiva per conscienciar i 
recaptar Fons per la marató 
d’enguany destinada a la in-
vestigació del càncer.
Un dels pobles més petits de 
l’Anoia, amb només 172 habi-
tants, ha aconseguit recaptar 
4021,85 €.
Tot sorgeix de la idea de una 
persona del poble, i de se-
guida s’organitza un equip 
de treball de 13 dones que 
impulsen aquest projecte en 
un format massiu, i que són 
capaces d’inspirar a la resta 
del poble a col.laborar per 

aquest bonic propòsit comú.
S’organitzen 23 espectacles 
i activitats, s’adhereixen 60 
empreses i actuen dalt de l’es-
cenari 120 persones.
Tot això fa que la jornada es-
tigui plena d’activitats i per 
tant persones que contribu-
eixen amb els seus donatius 
a fer possible aquesta gran 

Marató x la Marató, la festa solidària 
de Ca n’Aguilera

suma de diners.
L’organització agraeix doncs a 
totes les persones, empreses, 
entitats i col.laboradors per 
fer-ho possible.
Què no serem capaços de fer?
El futur és brillant perquè les 
persones, la bona fent i ho fan 
i ho faran possible. Gràcies a 
tots! 

PIERA / LA VEU 

El passat diumenge 23 
de desembre, la Coral 
Xicoira va donar la 

benvinguda a les festes na-
dalenques amb el seu tradi-
cional concert de Nadal. L’es-
glésia de Sant Maria de Piera 
va acollir la trobada on van 
compartir escenari els grups 
de Grans, Mitjans i Petits de 
la coral.
El repertori va apostar per 
cançons molt nadalenques, 
que van emocionar i van 
treure més d’un somriure 

entre les persones assistents. 
Així mateix, a la meitat del 
concert, es va rifar una cis-

La Coral Xicoira celebra l’arribada del 
Nadal

tella amb xocolata, galetes i 
molts productes típics de la 
temporada.

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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D E   L’A N O I A

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

Laura Gómez Cabrerizo 
de 4t. de l’escola Maria Borés
de La Pobla de Claramunt

L’autora de
la portada és
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ELENA FRANQUESA, MONTSE BALIU I MARTA CASANELLAS  
Mestres de l’Escola Mowgli

“Quan jo era petit m’encantaven els animals. Du-
rant una funció de circ, observava l’enorme elefant 
fent gala del seu pes, la mida i la seva força des-
comunals... però després de la seva actuació i fins 
a poc abans de tornar a l’escenari, l’elefant sempre 
es quedava lligat a una petita estaca clavada a terra 
amb una cadena que immobilitzava una de les se-
ves potes. No obstant, l’estaca era només un petit 
tros de fusta a penes enterrat uns centímetres a ter-
ra. I encara que la cadena era gruixuda i poderosa, 
em semblava obvi que l’animal podria deslliurar-se 
amb facilitat de l’estaca i fugir. Llavors vaig pregun-
tar pel misteri de l’elefant.
Algú em va explicar que l’elefant no s’escapava per 
què estava ensinistrat. Vaig fer llavors la pregunta 
òbvia: “si esta ensinistrat, per què l’encadenen?”. No 
recordo haver rebut cap resposta coherent. Amb el 
temps vaig oblidar el misteri de l’elefant i l’estaca, 
però ja de gran, hi vaig poder reflexionar. M’ima-
ginava l’indefens elefant nounat subjecte a l’esta-
ca, empenyent i suant tractant de deixar-se anar. 
I, malgrat els seus esforços, no ho va aconseguir, 
perquè aquella estaca era massa dura per a ell. Fins 
que, un dia, un dia terrible per a la seva història, 
l’animal va acceptar la seva impotència i es va resig-
nar al seu destí”.
Jorge Bucay
La paraula emoció prové del llatí emovere que sig-
nifica posar-se en moviment. És una manifestació 
psíquica vinculada amb la percepció d’un fet del 
nostre entorn (extern) o del nostre espai mental 
(intern). Podríem comparar l’emoció a una brúixo-
la, que ens ajuda a:
comprendre millor les relacions amb nosaltres ma-
teixos (l’autoestima)
comprendre millor les relacions amb els altres 
(l’empatia)
comprendre millor les relacions amb el món que 
m’envolta.
Per a Flora Davis, “el que comuniquem mitjançant 
el cos i percebem a través d’ell té molta força i causa 
impactes emocionals profunds. A vegades més que 
qualsevol paraula”. I partint d’aquesta idea, focalit-
zem la nostra atenció amb els nens i nenes: en els 

nostres fills i filles, en els nostres alumnes.
En els nadons tot són sensacions agradables o des-
agradables. Així doncs, les primeres relacions del 
nen amb el món no són cognitives sinó emocio-
nals. Segons van creixent, el seu comportament es 
torna cada vegada menys primari, les respostes són 
més elaborades i, per tant, precisaran de més aten-
ció. Llavors, esdevindran un sentiment i ens poden 
marcar la vida, com li va passar a l’elefant.
No parlem d’emocions bones o dolentes perquè 
cada emoció existeix per algun motiu i té una fi-
nalitat concreta. Parlem, doncs, de sentiments d’ac-
ceptació, que incrementen el benestar, i de senti-
ments de rebuig, que deixen sensació de bloqueig, 
buit i soledat.
Segons Annie Marquier tots portem posades unes 
ulleres que són un filtre mental a través del qual mi-
rem la vida; així, si les nostres ulleres són verdes, tot 
ho veiem verd. Les dificultats apareixen quan obli-
dem que portem posades les ulleres verdes i creiem, 
de sobte, que tot és realment verd. Ens cal un canvi 
de mirada per poder entendre la diversitat de les 
persones.
Des de la nostra Escola, creiem que educar les emo-
cions és fonamental per a poder fer un bon apre-
nentatge. Cal ser conscients d’aquesta realitat emo-
cional i posar-la al centre de tot. L’alumne, i el seu 
benestar emocional, són la base del seu desenvolu-

pament. Per això, enguany hem apostat per un Pla 
Tutorial individualitzat i així poder ser un suport 
real pels nens i nenes i, en conseqüència, ser un re-
curs pràctic per les famílies. Creiem important que 
cada un/a se senti escoltat, pugui parlar d’allò que 
el/la preocupa, pugui crear vincles, establir un cer-
cle de confiança...
També hem considerat important la formació in-
terna, per part de la formadora emocional Rosa 
Miralles, de tot l’Equip Docent i poder aprofundir 
en aquest àmbit, primer a nivell personal i després 
a nivell professional.
La nostra Visió de Centre contempla com a pilar 
l’educació del ser per sobre del conèixer i del fer. 
Aquesta definició és fruit del treball conjunt de tota 
la comunitat educativa: famílies, alumnes i mestres. 
Junts volem procurar el millor pels nostres fills/es 
i alumnes i, per això, ens cal vetllar perquè puguin 
verbalitzar tot allò que és important per a ells/es. 
O, quan els costi, els adults hem de ser capaços de 
descobrir, a través de la seva conducta, una emo-
ció o un pensament. L’emoció mai es pot jutjar (les 
ulleres de colors) però sí la conducta i, com en una 
ceba, sovint cal treure capes per descobrir les cau-
ses reals.
L’elefant no va tenir opcions. Donem opcions als 
nostres infants: que puguin omplir les seves motxi-
lles de tendresa i amor, sense que aquest vulgui dir 
impedir que s’equivoquin; ajudem-los a gestionar i 
a entendre les emocions que senten, procurant que 
experimentin i que puguin aprendre, amb el temps, 
a comprendre-les i regularitzar-les amb responsa-
bilitat.
“Entre l’estímul i la resposta existeix un espai de 
temps, i és just en aquest moment on resideix la 
nostra llibertat i la nostra capacitat per triar la res-
posta”. Víktor Frankl
 
REFERÈNCIES
“L’elefant encadenat” de Jorge Bucay, “Intel·ligèn-
cia emocional” de Rosa Padrosa, “La comunicació 
no verbal” de Flora Davis, “El poder de l’escollir” 
d’Annie Marquier, “L’home a la recerca de sentit” 
de Víktor Frankl.

Les emocions són la sal de la vida, però en som prou conscients?

El passat divendres, 21 de de-
sembre, vàrem celebrar el Na-
dal a l’escola amb tot un seguit 
d’activitats:
Esmorzar per tots els alumnes. 
L’AMPA de l’escola ha obse-
quiat a tota l’escola amb un es-
morzar de coca i xocolata.
Els nens i nenes d’infantil i pri-
mària han fet cagar el tió. Han 
picat molt fort i han aconseguit 
que deixes anar molts regals 
per les aules.
Els alumnes de 1r d’ESO, com 
cada curs, han fet una repre-
sentació del Pessebre Vivent a 
l’escola. A les entrades i sorti-
des, les famílies han pogut vi-
sitar-lo i gaudir de les diferents 
escenes que s’hi representaven.

Els alumnes de 6è de pri-
mària van visitar la residèn-
cia AMMA de Vilanova del  
Camí, on van cantar unes na-
dales als avis i avies tot passant 
una molt bona estona.
Els alumnes de 3r i 4t de pri-
mària van fer representacions 
teatrals a les aules, un costum 
que porten fent durant molts 
cursos i que els permet ser ac-
tors i actrius per uns dies.
Les cantates a les sortides de 
l’escola també van donar el 
punt musical a les celebracions 
nadalenques.

Concert de Nadal
El dijous 20 de desembre, es va 
celebrar un familiar, emotiu i 

espectacular Concert de Nadal 
a la Parròquia de la Sagrada 
Família. Al matí i al vespre els 

Nadal al Col.legi Monalco

nens i nenes van fer gaudir a les 
famílies amb les seves cançons.
Cal donar les gràcies a tots els 

que ho han fet possible i a totes 
les famílies que els varen acom-
panyar.
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Aquest curs Institució Iguala-
da (Montclar Mestral) torna 
a organitzar un curs de pa-
res sobre l’educació dels fills 
en l’etapa de l’adolescència. 
Les sessions del curs “Adoles-
cents” estan orientades als pa-
res i mares amb fills entre els 
11 i 16 anys, i seran impartides 
per experts en el món de l’edu-
cació. Aquest curs està obert a 
pares d’altres escoles.
És una oportunitat per posar 
en comú, amb els pares assis-
tents i el conferenciant, aque-
lles situacions quotidianes que 
dia a dia formen part de la re-
lació i educació que brindeu 
als vostres fills. 
El curs consta de cinc sessi-
ons generals que tindran lloc 
a l’espai Mestral en divendres 

de les 21 fins les 22:30 hores: 
25 de gener 2019: “Crisis i 
reptes de l’adolescència: temps 
d’optimisme i paciència”. 15 
de febrer 2019: “Consolidació 
de la personalitat: Educar vir-
tuts i valors”. 8 de març 2019: 

Institució Igualada (Montclar Mestral) 
organitza un curs de pares sobre 
l’etapa de l’adolescència

“L’Autoritat amb adolescents: 
autoritat, llibertat i responsa-
bilitat”. 22 de març 2019: “La 
moguda adolescent: diversió, 
oci i sortides”. 5 d’abril 2019: 
“El despertar de la sexualitat: 
l’educació per l’amor”.

L’ Institut Alexandre de Riquer 
de Calaf ha acollit recentment 
un grup d’estudiants i profes-
sors de diversos països euro-
peus dins del marc d’un pro-
jecte Erasmus+ del qual és el 
centre coordinador. Sota el tí-
tol de “Birds of a feather flock 
together. Classical origins of 
Europe” el projecte pretén 
estudiar la importància del 
llegat clàssic en la configura-
ció del que nosaltres entenem 
per Europa. L’objectiu pedagò-
gic de l’experiència, al marge 
dels continguts pròpiament 
treballats i de l’enriquiment 
personal que suposa entrar en 
contacte amb nois i noies d’al-
tres països, és la utilització de 
l’anglès en tot moment com a 
llengua vehicular i l’aplicació 
de les noves tecnologies amb 
programes avançats.  
El projecte, d’una durada de 
dos cursos, va destinat a alum-
nes de 3r i 4rt d’ESO. Integren 
aquest projecte europeu l’INS 
Alexandre de Riquer (centre 
coordinador, Calaf, Catalu-
nya) i tres socis més: la Scoala 
Gimnaziala Gheorge Popovici 
(Apateu, Romania), la Zak-
ladni Skola (Brno, República 
Txeca) i el 4rt Gymnasium 
Volou (Volos, Grècia).
En aquesta primera trobada 
a Calaf s’ha treballat sobre el 
mite grec del rapte d’Europa 
i sobre els límits de l’Imperi 

Romà en època de Trajà (quan 
arribà a la seva màxima exten-
sió) així com un repàs crono-
lògic dels fets més remarcables 
pel que fa a l’arribada dels ro-
mans a cadascun dels territo-
ris o bé en regions adjacents. 
A part del disseny digital del 
logo i d’eines de suport audi-
ovisual per a les seves expo-
sicions orals, en les sessions 
de treball els alumnes també 
s’han familiaritzat amb l’ús 
del Goggle Maps (confecció 
de mapes de l’Imperi Romà) i 
han elaborat un Timeline. 
Les jornades de feina a l’insti-
tut s’han combinat amb sorti-
des culturals com una visita a 
Calaf, una altra a Els Prats de 
Rei, una excursió a Barcelona 
(on s’han visitat les restes ro-
manes i el Museu d’Història 

Trobada internacional 
d’estudiants a Calaf

de Barcelona) i una obligada 
visita a Tarragona (aqüeduc-
te, muralles, circ, amfiteatre, 
via Augusta) i a la Vil·la dels 
Munts d’Altafulla. Un cop fi-
xada la base històrica i cro-
nològica en aquesta primera 
trobada, en properes mobili-
tats es treballaran altres aspec-
tes de tradició clàssica com la 
planificació urbanística, la di-
versitat lingüística, l’herència 
social en festes i tradicions o 
la tècnica aplicada al món de 
la construcció. 
Durant aquest curs es porta-
ran a terme les mobilitats a 
Romania i Grècia mentre que 
el viatge a Txèquia tindrà lloc 
durant el curs 2019-20. Es tan-
carà el projecte amb una dar-
rera trobada, en aquest cas de 
nou a Calaf.

El divendres vam omplir el 
poliesportiu del Mont-aqua 
amb més de 1.400 persones 
per viure un any més el Festi-
val de Nadal!. Amb una posa-
da escena de pel·lícula i amb la 
il·lusió de tots els participants, 
els alumnes dels diferents cur-
sos ens van fer gaudir amb les 
seves cançons fent-nos creure 
que estàvem en un directe de 
ràdio Acadèmia FM. Les tru-
cades i els watsaps demanant 

diferents interpretacions, i 
la participació del públic en 
l’espectacle va mostrar-nos 
una festa musical trepidant. 
Per acabar i tancar la festa, 
els alumnes de secundària i 
batxillerat ens van posar en 
escena el Musical de Grease!!! 
Tothom va quedar bocabadat i 
content de l’espectable. Moltes 
gràcies a tots els que ens vau 
acompanyar en aquest dia tan 
especial!

Musical nadalenc de 
l’Acadèmia Igualada

A l’Institut Vallbona d’Anoia, 
la Comissió de Convivència 
potencia actuar amb el COR. 
Tenir cura dels altres, d’un 
mateix, dels espais que ocu-
pem i del nostre entorn. 
Una de les iniciatives ha estat 
crear el perfil dels alumnes 
ASAC!, l’Alumnat Sensible a 
l’Assetjament i al Conflicte. 
La clau és afavorir la media-
ció entre iguals quan sorgei-
xi algun problema de convi-
vència. D’aquesta manera es 
poden adoptar estratègies de 
resolució de possibles con-
flictes que es puguin donar 
en una comunitat que viu i 
interactua cada dia. L’objec-
tiu és potenciar el creixement 
personal i l’educació en va-
lors. Per tal d’aconseguir-ho, 
en breu iniciarem la forma-
ció d’aquests alumnes, així 
ens nodrirem dels recursos i 
les eines necessàries per de-
senvolupar el seu rol entre 
l’alumnat al centre. 
Junts trobarem la solució per 
un bon ambient. Enfocant en 
positiu. Obrint el COR al pla-
neta, reduint plàstics i creant 
espais amables al centre.
A l’espai Valida’t convidem 
a la investigació d’un mateix 

per enfortir la pròpia mira-
da. Agafar la vida de cara, ser 
conscients i responsables del 
que som i apropar els somnis 
per realitzar-los.
Generositat, honestedat i sin-
ceritat són essencials per sa-
ludar cada dia amb i des del 
COR. Junts podem COCRE-
AR el món que volem!!.

COMISSIÓ DE CONVI-
VÈNCIA INSTITUT VALL-
BONA D’ANOIA. 
Irene Escala, Empar García, 
Mònica Rovira, Xesca Vela i 
Glòria Vendrell

A l’IES de Vallbona, cada 
dia saluda amb el cor
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El passat divendres el Conse-
ller va visitar l’escola Gabriel 
Castellà convidat per l’AM-
PA de l’escola per conversar 
amb famílies i alumnes del 
cicle de grans. En aquesta 
ocasió, va tenir una entrevis-
ta d’allò més inusual, després 
d’una breu presentació van 
ser els alumnes qui s’havien 

preparat unes preguntes i les 
va anar responent de mane-
ra clara i natural. Els temes 
que van tractar tenien a veu-
re amb el seu passat, la seva 
carrera, i el com ha arribat al 
parlament i a ser conseller, 
també es van interessar per 
la seva tasca al capdavant de 
la Conselleria d’Afers socials, 

família i treball. 
En resum, va ser un troba-
da distesa i molt interes-
sant per a tots els assistents 
que vam tenir l’oportunitat 
de conèixer un conseller 
d’una manera molt prope-
ra. Agraïm aquesta visita 
a tots aquells que l’han fet 
possible.

Visita del MH Conseller Chakir El 
Homrani al Gabriel Castellà

La platea del teatre de l’Ateneu 
es va omplir de gom a gom. Es 
respirava emoció, il·lusió, … Els 
infants preparats per fer la seva 
millor actuació, els avis impaci-
ents per veure el seu net o neta.
El dijous a la tarda a l’Escola de 
l’Ateneu vam gaudir d’una ex-
periència molt especial. Els  in-
fants de 2 a 5 anys van convidar 
a  llurs avis i àvies a l’Escola, un 
espai, on per a ells és casa seva,  
per mostrar-els-hi les aules, 
les activitats, els dibuixos , els 
amics amics que tenen...
El paper dels avis a les  famílies 
d’avui és fonamental. Fan una 
tasca de suport als pares sovint 
poc valorada. Els mestres els  
veiem a l’Escola per recollir o 
portar els infants, s’encarreguen 
d’emportar-se’ls a dinar a casa 
seva, els acullen quan els pares 
tenen una reunió, quan ha sortit 
un imprevist, quan des de l’Es-
cola  truquem  perquè l’infant 
està malalt,... 
Avui educar un infant és una 
tasca complexa que necessita 
de tota la comunitat; dels pares,  
dels mestres i de l’Escola, amb 
qui compartim el Projecte Edu-
catiu,  però també dels avis i de 
tota la família.
Els avis són les arrels dels nos-
tres infants, són el fonament 
que no es veu però manté esta-
ble i dret l’edifici. Sovint ells dis-
posen de temps per cuidar-los, 
per escoltar, per compartir jocs, 
temps per compartir amb ells 
, … temps que de vegades els 
pares no tenen. Un temps i un 
espai diferent, no pas millor que 
els que ocupen pares i mares.
Des de l’Escola de l’Ateneu volí-
em donar les gràcies a tots els 
avis i àvies dels nostres infants, 
perquè per a ells són impor-
tants. Sovint són part de les 
nostres converses a l’aula i us 
coneixem a través de les seves 
paraules : “ L’avi Pep m’ha ex-
plicat que ...; la iaia Maria  m’ha 
llegit un conte;  amb la iaia Mer-
cè hem fet galetes...,, hem anat 

d’excursió al bosc amb els avis i 
hem trobat un bolet que.... l’avi 
està malalt..., avui vindrà a bus-
car-me la iaia Lola i em quedaré 
a dormir a casa seva..”. Aquests 
són fragments de converses dels 
nostres infants a les aules d’edu-
cació infantil. Els avis  són pre-
sents a les nostres aules .
La Festa dels avis va consistir en 
la representació d’un fragment 
del conte la Felicitació d’Enric 
Larreula i en un recital de dèci-

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

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

Aquest mes de novembre qua-
tre mestres de l’escola Mowgli, 
van liderar a Lisboa la primera 
reunió del projecte Erasmus + 
del qual en són coordinadors. 
L’Escola Mowgli és una escola  
amb una llarga tradició en la 
participació en projectes eu-
ropeus ja que han participat i 
coordinat nombrosos projectes 
de cooperació a nivell d’Euro-
pa dins el marc del programa 
Comenius. 
El projecte actual és l’anomenat 
Let’s Plug! Connectem-nos! 
i gira entorn de la robòtica i 
la programació i de com usar 
aquestes eines en el dia a dia de 

les escoles. 
La trobada es va fer al Cole-
gio Guadalupe de Lisboa. Hi 
van participar mestres repre-
sentants de totes les escoles 
que formem part del projecte: 
Irlanda, Anglaterra, Estònia, 
Polònia i els amfitrions portu-
guesos . 
Aquesta primera trobada era 
molt important per establir els 
objectius del projecte i decidir 
quines seran les primeres ac-
tuacions. Tots els integrants en 
van sortir amb molt bones vi-
bracions i moltes ganes de dur-
lo a la pràctica. O sigui que; 
Let’s plug! Connectem-nos!

L’Escola Mowgli 
coordina el projecte 
europeu Let’s Plug!

Il·lusió sobretot per aprendre i 
ser una escola que avança. En 
aquest sentit seguim formant 
part de ‘Escola Nova 21, una 
experiència de transformació 
educativa on tenim pautes, 
orientacions per anar trans-
formant les nostres pràctiques 
educatives i així anar-nos po-
sicionant a l’escola del segle 21. 
Una escola que possibilita que 
tot infant pugui gaudir d’un 
aprenentatge rellevant i amb 
sentit que li permeti densevo-
lupar capacitats que expandei-
xin les seves oportunitats per 
portar una vida amb sentit i 
dignitat en la societat del co-

neixement.
Posant a l’alumne al centre 
d’aprenentatge, incloent les 
emocions en aquest aprenen-
tatge integral amb una educa-
ció inclusiva que treballi per 
competències i ajudant a cons-
truir connexions horitzontals.
Dins les innovacions metodo-
lògiques seguim introduint els 
iPads. Som conscients de les 
necessitats actuals de l’alumnat 
i ens volem ajudar d’aquest re-
curs perquè vagin assolint els 
objectius pedagògics sempre 
tenint present que la pedagogia 
va per davant de la tecnologia.

Escolàpies, Escola Nova 21
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Per segon any consecutiu, 
les AMPA de l’Escola Dolors 
Martí i de la Llar d’Infants La 
Rosella es van coordinar per 
organitzar el Mercat Màgic 
de Nadal. Una iniciativa soli-
dària per recaptar fons per la 
Marató. Durant tot el matí del 
passat diumenge es van fer ta-
llers i es van vendre joguines, 
llibres i objectes nadalencs. Al 
llarg de les últimes setmanes, 
les famílies de les dues escoles 
han aportat gratuïtament tot 
el material que després s’ha 
pogut vendre per recaptar 
fons.
El Mercat, que es va fer a 
l’aparcament de davant de les 
dues escoles, a l’avinguda Ca-
talunya, va ser possible gràci-
es a tot l’equip de voluntaris 
i el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada, Anima’ns Grup i 
Grup Fesport.
Els infants van poder fer ta-

Les escoles i la Marató

llers per elaborar decoracions 
nadalenques i per pintar-se la 
cara, entre d’altres. Com l’any 
passat, la proposta que va te-
nir més èxit va ser la venda de 
joguines de segona mà. Cal 
destacar també que es van ser-
vir esmorzars com entrepans 
i pastes dolces elaborades per  
les famílies.
La recaptació, de 601,48 euros, 
es va aconseguir gràcies a les 
quatre hores que va durar el 
Mercat i a les guardioles soli-
dàries que els darrers dies es 
van distribuir als establiments 
Zinnia, Cositas i cosetes, Mar-
ve, Amaga-tall i Perruqueria 

Les AMPA Dolors 
Martí i La Rosella 
recapten 600€ per 
la Marató

Joan Alabau.
D’altra banda, la Regidora 
d’Ensenyament, la Sra. Patrí-
cia Illa, va ser present al Mer-
cat Màgic i va valorar molt 
positivament la iniciativa. Des 
de les dues AMPA s’han felici-
tat de l’èxit de la convocatòria 
i també del fet que les dues es-
coles hagin treballat conjunta-
ment. Un dels objectius de les 
dues AMPA és promoure va-
lors com la solidaritat, l’empa-
tia i sobretot la implicació de 
les famílies en aquests projec-
tes. Vist l’èxit d’enguany, ja s’ha 
confirmat una nova edició per 
l’any que ve.

El passat dia 2 de Desembre, 
l’AMPA de l’Escola de l’Ate-
neu Igualadí, va realitzar el 
tradicional Taller de Nadal, 
on infants i famílies treballen 
plegats en una mateixa pro-
posta.
 Aquest any vam fer una co-

L’ampa de l’Ateneu 
recull 155,80 euros 
per la Marató

rona nadalenca. Van partici-
par un total de 21 famílies de 
l’escola. El Taller va servir per 
compartir una estona plegats 
i per recaptar diners per la  
Marató de TV3. Es van acon-
seguir 155,80€ que es desti-
naran a la investigació con-
tra el càncer. Escola i AMPA 
treballem plegats per donar 
exemple de valors als nostres 
infants. 
Moltes gràcies a les famílies 
que ho vau fer possible!!

Després d’un intens matí de 
diumenge amb activitats i 
jocs de taula, organitzats con-
juntament entre l’AMPA de 
l’Escola Mowgli i l’Associació 
El Pati (associació cultural 
amb l’objectiu de difondre i 
gaudir dels jocs de taula, els 
de rol, els jocs cooperatius...), 
s’han aconseguit recaptar 
1.329,10€.
A banda dels jocs i les activi-
tats, alumnes i pares i mares 
del centre havien preparat ga-
letes, magdalenes, pastissos, 

cafè i xocolata desfeta per fer 
més dolç el matí i animar a les 
famílies a col·laborar amb la 
causa.
Des de l’AMPA de l’Escola 
Mowgli es vol agrair a tota la 

L’Escola Mowgli re-
capta 1.300€ jugant 
per La Marató

comunitat de l’escola, les fa-
mílies, pares, mares, alumnes 
i mestres, la seva participació 
que ha permès aconseguir 
una molt bona xifra per La 
Marató.

S’ha celebrat La Marató de 
TV3 que enguany se centra 
en el càncer. Com cada any 
els alumnes de secundària, 

La Marató de TV3 
a l’Acadèmia Igua-
lada

batxillerat i cicles forma-
tius van rebre una xerrada 
de sensibilització i avui els 
equips prebenjamí, benjamí i 
aleví de l’escola han partici-
pat en la XIII Trobada Hand-
bolicat per la Marató de TV3 
organitzada pel Club Hand-
bol Igualada!

El passat divendres 14 de de-
sembre a l’escola Renaixença 
dels Hostalets de Pierola es va 
córrer una cursa solidària per 
la Marató.
Durant una setmana els 
alumnes van estar treballant 
el tema d’aquest any i van 
pactar quin seria el preu de 
cada volta que farien. La cur-
sa es va dur a terme durant la 
tarda i els alumnes es van dis-
tribuir el temps de la següent 

manera: de 15:00 a 15:30 van 
córrer els alumnes de 4rt fins 
a 6è; de 15:30 a 16:00 van cór-
rer els alumnes d’infantil; i de 
16:00 a 16:30 van córrer els 
alumnes de 1r fins a 3r. En-
tre tots van fer moltes voltes 
i van engrescar a les famílies 
a colaborar amb la marató de 
TV3. Esperem recollir molts 
diners i poder-los enviar per 
ajudar a la investigació con-
tra el càncer.

L’escola Renaixença es posa en marxa per la Marató
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La Peça, un projecte social i 
educatiu de l’Escola Pia Igua-
lada
L’Escola Pia d’Igualada ha co-
mençat un nou projecte on 
treballem el compromís social, 
el voluntariat i la pedagogia i 
el realitzem alumnes volunta-
ris, professors voluntaris, pa-
res… És un projecte que està 
coordinat amb Serveis Socials 
de l’Ajuntament i amb Càritas 
d’aquesta ciutat. Li han posat el 
nom de: LA PEÇA.
Vol recuperar els orígens 
d’aquest treball que ja feien els 
escolapis quan acabava la jor-
nada lectiva dels alumnes de 
les nostres escoles. La Peça és 
el nom que es donava a la sala 
on es feia repàs escolar.
Objectiu: Oferir un espai 
d’acollida per poder fer repàs 
escolar a nois i noies en risc 
d’exclusió social.
Horari: Dimarts i dijous de 
17.00 a 19.00.
Participants: Uns 10 nois i no-
ies d’edats corresponents a 1r i 
2n d’ESO, de fora i de dins de 
l’escola.
Criteris: Alumnes amb dificul-
tats econòmiques o altres cir-
cumstàncies, derivats des del 
departament psicopedagògic 
de l’escola o bé des de Càritas. 
Joves que no tinguin altres 
oportunitats, i que no presen-
tin problemàtiques greus de 
comportament.
Programa: Començar amb un 
temps de berenar i jocs, conti-
nuar amb repàs i acabar, si cal, 
amb un joc.

Educació Infantil surt a bus-
car el tió!
Després d’anar a Tous i veure 
que el camí estava tallat, hem 
anat a la Tossa i quina sorpresa 
ens hem emportat, hem trobat 
el TIÓ!!!!!!
Amb aquesta sortida compar-
tim l’experiència tots junts, 
vivenciem i descobrim els ele-
ments de les festes tradicionals 
catalanes.

Padrins i fillols decorem les 
aules!
Aquesta tarda els alumnes d’in-
fantil i primària, tot fent una 
activitat amb padrins i fillols, 
han fet la decoració de Nadal 
per a les classes! Mireu quins 
arbres més bonics!

Nou projecte internacional 
Etwinning “CHRISTMAS 
POSTCARDS AROUND 
THE WORLD”
La classe de 4t de primària, 
amb la seva mestra d’anglès 
Yasmina, han gaudit d’un curt 
però enriquidor projecte euro-
peu. Aquesta setmana hem en-
viat postals de Nadal en anglès 
i hem rebut d’altres escoles.
Els països participants són: 
Finland, Poland, Greece, 
France, Italy, Spain, Germany, 
Turkey i United Kingdom.
Ens ho hem passat molt bé 
perquè ens agrada compartir i 
aprendre junts. Ja tenim ganes 
de penjar les postals a la nostra 
aula.
Merry Christmas famílies!

4t de Primària escola molt 
atent...
Avui dimarts 11 de desembre, 
els Verdaguers, alumnes de 4t 
de Primària, han tingut la visita 
de l’Emili, avi del Roc Estival.
L’Emili ens ha explicat el conte 
d’Igualada (Aqualata) i ens ha 
introduït una mica d’història 
relacionada amb el projecte del 
1r trimestre. També ens ha en-
senyat diferents fòssils trobats 

a la comarca. 
Moltes gràcies!!!

Armand Monleón, visita l’Es-
cola per parlar sobre la segu-
retat viària
Els alumnes de 3r d’ESO han 
pogut assistir a la xerrada so-
bre seguretat activa en el món 
de la moto, a càrrec d’un pilot 
del Dakar: Armand Monleón, 
ex-alumne de la nostra escola.
L’objectiu és la conscienciació 
dels alumnes en el món de la 
seguretat viària, a partir de l’ex-
periència d’una persona que 
coneix des de molt jove el món 
del motor. L’Armand ha portat 
la moto amb la qual participarà 
al proper Dakar, junt amb tots 
els elements del seu equipatge 
per poder explicar la impor-
tància de la seguretat activa.
Agraïm molt aquesta visita.

Celebració del Nadal amb 
grans i petits, regalem SOM-
RIURES!
Avui, com és habitual en els 
darrers anys, ens trobem grans 
i petits per fer la Celebració de 
Nadal. Aquest any ens hem re-
galat SOMRIURES; els petits 
ens han recitat el poema de Na-
dal i els grans els hem regalat 
un animalons fets de papiroflè-
xia amb bons desitjos en el seu 
interior i l’Andreu ens ha expli-
cat moltes coses maques sobre 
el Nadal.
Bon Nadal per tothom!

Activitats a l’Escola Pia

Festivals de Nadal
Els dies 18 i 19 de desembre 
els alumnes de la nostra escola 
van realitzar el festival de Na-
dal al Teatre de l’Ateneu Igua-
ladí. 
El dimarts, 18 de desembre, 
els alumnes de 1r, 2n i 3r van 
realitzar les cantades de Nadal. 
Aquests van interpretar dife-
rents cançons: “El 25 de de-
sembre”, “Santa Claus Rock”, 
“Cançoneta del bon tió de Na-
dal”, “Rodolfo, el reno”, “The 
rock age”... i moltes més. Van 
cloure el concert amb l’emble-
màtica cançó del compositor 
i pianista lleidatà Antoni Tol-
mos “Cançó de Nadal”. Dime-
cres dia 19, a dos quarts de set 
de la tarda va ser el torn dels 
alumnes d’Educació Infantil. 
Aquests van representar el 
conte “Els colors del Nadal” 
tot fent balls, danses i cançons 
nadalenques. Cada curs anava 
vestit d’un color del Nadal: els 
color vermell dels dimonis, 
el color blanc dels àngels, el 
color verd dels avets, el color 
blau de la nit de Nadal i, final-
ment, el color daurat de l’estel 
de Nadal. Després de cantar 
tots junts “El Rabadà” hi hagué 
una sorpresa general per tots 
els cantaires i públic assistent, 
aquesta va ser l’arribada dels 
patges d’Orient. Anunciant la 
propera arribada del Patge Fa-
ruk i fent-nos prometre a tots 
“fer bondat de la bona”!
El segon torn va ser protago-
nitzat pels alumnes més grans 

Les festes de Nadal a les 
Escolàpies

de l’escola: 4t, 5è i 6è. Aquests 
ens van delectar amb unes 
cantades molt emotives amb 
cançons en català, castellà i 
anglès. L’última cançó inter-
pretada per a tot l’alumnat va 
ser “Truca el Nadal” d’Anto-
ni Tolmos, on van expressar 
l’afecte i estimació cap a les 
seves famílies.  

Pastorets
Els grups de 6è de Primària 
de les Escolàpies Igualada van 
preparar amb molta il·lusió 
l’obra de teatre dels “Pastorets”. 
La màgia d’aquesta obra em-
bolcalla a tots els alumnes des 
del dia que es reparteixen els 
papers a cadascun d’ells fins 
el dia de posada en escena. La 
representació s’inaugura per 
a nosaltres en horari escolar. 
També hi ha dues escenifica-
cions més, en horaris assequi-
bles perquè la majoria de fa-
mílies puguin venir a veure’ls.  

Cagar el tió
Els alumnes d’Educació Infan-
til i 1r de Cicle Inicial van fer 
cagar el tió l’últim dia de tri-
mestre com fan cada any. Tots 
els alumnes esperaven amb 
molta il·lusió aquest moment, 
ja que feia molts dies que el 
cuidaven amb molt d’afecte i 
estimació. Tot portant-li men-
jar: mandarines, galetes, xo-
colata, pomes… i moltes coses 
més!!!! Per això i perquè són 
molt bons minyons els va ca-
gar moltes coses. 
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Tot projecte necessita d’un 
logo, d’un eslògan, d’una 
frase… que l’identifiqui i 
que en sigui la seva defini-
ció amb una mirada ràpida. 
Així ho vam preveure per a 
l’institut, amb el concurs de 
logo de centre que va acabar 
guanyant el Roc Ros i també 
per a l’Erasmus+ KA1 amb el 
consorci de què formem part.
Per al consorci vam preveu-
re dues fases: la interna de 
centre i la final, en què hi 
participava una persona de 
cada centre i professionals 
del Departament d’Ense-
nyament de la seu central 
a Via Augusta. En un arti-
cle anterior, https://agora.
xtec.cat/insbadiaimargarit/
general/khaoula-jouhari-fi-
nalista-pel-concurs-de-lo-
gos-del-projecte-ka1-geets/ 
, ja us vam anunciar que la 
Khaoula Jouhari era la nostra 

finalista al concurs del logo 
per al consorci del KA1.
Ara, amb aquest article, us 
fem saber que el logo de la 
Khaoula de l’institut Badia i 
Margarit ha resultat el gua-
nyador i, per tant, el logo de-
finitiu del projecte Erasmus+ 
KA1 GEETS del qual formem 
part. I aprofitem per tornar-la 
a felicitar efusivament, a ella 

L’Erasmus+ ja té logo! I és el de la 
Khaoula del Badia Margarit

i a les professores que l’han 
acompanyada en el procés de 
disseny i explicació del logo. 
Al gener farem l’acte de lliu-
rament del premi al nostre 
institut amb representants del 
Servei de Llengües Estrange-
res del Departament d’Ense-
nyament, en un acte que es-
perem poder obrir a tota la 
comunitat educativa.

L’Acadèmia Igualada, cons-
cient del canvi de paradigma 
que es viu a l’ensenyament 
en l’àmbit mundial, va fer 
un estudi sobre les diferents 
metodologies d’arreu del 
món per poder valorar qui-
na era la millor per als seus 
alumnes. 
Després de molts debats, 
l’equip educatiu va arribar 
a la conclusió que calia una 
metodologia que ensenyés 
als alumnes a saber pensar 
i fer del seu pensament un 
pensament visible, de mane-
ra que, en el futur, pogues-
sin resoldre problemes amb 
eficàcia, prendre decisions 
ben meditades i gaudir de 
tota una vida d’aprenentatge 
(Perkins 1997).
Va ser llavors quan vàrem 
incorporar al nostre projecte 
educatiu, Projecte Emprem-
ta, la cultura del pensament 
que ve de la mà del Projec-
te Zero de la Universitat de 
Harvard (2008).
L’equip directiu de l’escola va 
viatjar als EUA, fa un parell 
d’anys, per veure de primera 
mà les escoles capdavanteres 
en l’aplicació de la cultura 
del pensament i la consoli-
dació dels coneixements de 
la neurociència a l’aula. 
Aleshores, vàrem poder 
constatar que aquesta me-
todologia propiciava que 
l’alumne fos el protagonista 
del seu propi aprenentatge. 
Així si l’alumne incorpora-
va el llenguatge, les rutines 
i les destreses de pensament 
aprenia d’una manera més 

motivadora i activa a es-
tructurar el seu pensament, 
a fer-lo visible, explícit i, en 
conseqüència, l’aprenentatge 
dels continguts curriculars 
millorava. Els alumnes feien 
connexions, construïen ex-
plicacions, compartien idees 
i aprenien amb el moviment 
i la interacció. Feien que el 
seu treball fos col·laboratiu 
i guanyaven en autonomia 
personal i intel·lectual.
Des de llavors, tota l’esco-
la s’està formant en aquesta 
metodologia de cultura del 
pensament. Tot l’equip d’edu-
cadors, mestres i professors, 
és conscient de la importàn-
cia del seu rol en el desenvo-
lupament d’aquesta metodo-
logia innovadora a l’aula. El 
seu paper com a orientador 
és fonamental, però sobre-
tot com a realimentador, in-
centivant els alumnes quan 
demostren que els seus pro-
cessos de pensament estan 
evolucionant i ajudant-los a 
progressar, en cas contrari.
Tal com diu Ron Ritchart 
en el seu llibre Intellectual 
Character “una cultura de 
pensament es crea en aquells 
llocs on el pensament indivi-
dual i el de grup és valorat i 
es fa visible, i es promou de 
manera activa com a part de 
les experiències quotidianes 
i habituals dels membres del 
grup”. Així doncs, l’Acadè-
mia Igualada vol ser aquest 
lloc on el pensament sigui 
en tot moment visible.

Acadèmia Igualada

La cultura del 
pensament

Que l’escola Garía Lorca de 
Santa Margarida de Montbui 
va començar a existir.
Aquest curs, moltes de les ac-
tivitats que s’hi fan són una 
mirada enrera, posant-se en 
context dels anys en que va 
començar a funcionar l’escola.
I així ha estat per la setmana 
de la música, amb motiu de la 
celebració de Sta. Cecília..
Pels passadissos del centre i a 
les classes de música han so-
nat el Duo Dinámico, els Be-
atles, Karina i  Los Diablos, 
entre altres.
A l’escola hi havia una petita 
exposició d’aparells reproduc-
tors de música de l’època, com 
magnetòfon, tocadiscos, ca-

sette i altres.
El darrer dia de la setmana  els 
alumnes i mestres anaven ves-
tits com fa 50 anys (hippies, 
mudats..) i es va fer un con-
cert-ball per a tothom a càrrec 

L’escola Garcia Lorca fa 50 anys

del grup igualadí Vives Veus 
els quals van tocar i cantar en 
directe les cançons dels anys 
60 i 70, fent passar als alum-
nes i mestres una tarda molt 
animada.

El mètode Orff és utilitzat en 
molts països arreu del món 
per la riquesa pedagògica que 
conté. Karl Orff, compositor i 
musicòleg alemany parteix de 
la base que el millor ensenya-
ment és aquell on el nen i nena 
participa, interpreta i crea.

A l’escola vam iniciar el treball 
amb aquest mètode el curs 
2012-2013 dins del Progra-
ma SonaEscola, en col·labo-
ració amb l’Escola Municipal 
de Música d’Igualada amb 
l’alumnat de 2n i 3r de Primà-
ria.

Escolàpies: projecte 
Sonaescola

El passat divendres 14 de de-
sembre, els alumnes de 3er i 
6è vam tenir la sort de rebre 
a les nostre classes a l’escrip-
tora i mestra Asha Miró. Ens 
va parlar del seu llibre La pe-
tita filla del Ganges i de com 
va començar l’aventura d’es-
criure. El llibre explica tota 
aquella història del seu viatge 
a l’Índia per descobrir la his-
tòria dels seus pares des de la 
seva perspectiva i també des 
del punt de vista de la mare 
adoptiva, que escrivia emoci-
onada en un diari el dia a dia 

el seu procés d’adopció. 
Ens havíem preparat un munt 
de preguntes i va estar encan-
tada de respondre-les totes. 

Asha Miró a l’Acadèmia Igualada

Ens va explicar com és la vida 
l’Índia i com ha anat evolu-
cionant la societat durant els 
últims anys.
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L’Escola de l’Ateneu va ini-
ciar el cicle de les festes de 
Nadal amb la rebuda de Sant 
Nicolau el dia 5 de desembre. 
Aquell dia es va celebrar amb 
una xocolatada, jocs i tallers 
d’elaboració dels guarniments 
de Nadal. 
El dia 10 van arribar els tions i 
els vam estar atipant i cuidant 
molt bé a l’espera del gran dia 
en que ens cagaria sorpreses, 
jocs, coca i torrons.
El dijous 20 de desembre 
vam celebrar la festa dels avis 
al teatre. Va ser un dia molt 
especial en que els alumnes 
d’Educació Infantil van com-
partir una estona entranyable 
amb els seus avis i àvies.
El divendres 21, a la tarda, va 
tenir lloc la gran celebració 
de la festa de Nadal al teatre 
de l’Ateneu. Els alumnes de 
Parvulari, Cicle Inicial i Ci-

cle Mitjà van representar el 
conte “ La felicitació” de l’En-
ric Larreula, i els nois i no-
ies de Cicle Superior van fer 
un concert amb instruments 
Orff. Per acabar la festa amb 
les famílies, es van recitar els 
poemes de Nadal que haví-

Festa de Nadal al teatre de l’Ateneu

em preparat durant els últims 
dies i vam cantar conjunta-
ment la cançó “Hivern” de 
Josep Maria Torrents i Núria 
Albó.
Han estat uns dies emocio-
nants on tothom ha gaudit 
d’allò més.

El programa d’Escoles Verdes 
impulsat pel departament de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, sor-
geix com un compromís per 
donar suport a tots els centres 
educatius de Catalunya que 
volen innovar, incloure, avan-
çar i sistematitzar, accions 
educatives que tinguin la fi-
nalitat d’afrontar, des de l’edu-
cació, els nous reptes i valors 
de la sostenibilitat. 
Aquest dissabte, 1 de desem-
bre al matí, un grup d’alum-
nes de l’Escola Mowgli, la 
Isona, el Guiu, el Nil i la Laia, 
juntament amb la Montse Ba-
liu com a mestra de l’escola i 
l’Imma com a directora, van 
acudir al Museu de les Aigües 
de Cornellà a recollir la placa 

que reconeix l’Escola Mow-
gli com a Escola Verda. L’ac-
te, que va durar tot el matí, 
va comptar amb la presència 
del conseller d’Educació, Jo-
sep Bargalló, i el de Territori 
i Sostenibilitat, Damià Calvet. 
Durant l’acte es van poder 
veure algunes bones accions 
d’altres Escoles Verdes. Els 
alumnes de l’escola estaven 
molt orgullosos de poder anar 
a recollir la placa ja que a l’es-
cola, formen part de la comis-
sió Eco Mowgli. Aquesta és 
una comissió que es reuneix 
periòdicament i elabora un 
pla de treball per tal de mi-
llorar la gestió mediambien-
tal i la sostenibilitat a l’escola 
i a l’entorn. Bona feina, Eco 
Mowgli! 

L’Escola Mowgli, distingida 
com a Escola Verda

L’Escola García Lorca de Santa 
Margarida de Montbui ja for-
ma part de la Xarxa d’Escoles 
Verdes. El passat dissabte 1 de 
desembre ens van lliurar el dis-
tintiu que ens fa aquest reconei-
xement d’Escola Verda. Hi vam 
anar una petita representació de 
l’escola, una alumna de primer 
acompanyada de la mare, la di-
rectora de l’escola i dues mestres 
coordinadores del projecte. 
Ens fa molta il·lusió rebre el dis-
tintiu ja que és el fruit d’un tre-
ball que vàrem començar fa dos 
cursos quan ens vam proposar 
ser una escola sostenible i cons-
cienciada amb el medi ambient 
i compromesa amb el respecte 
i la cura del seu entorn proper 
(el poble, les places, els carrers, 
els camps que envolten l’escola, 

el riu...).  Però fins ara han estat 
petites llavors que comencen a 
donar els seus fruits; tenim un 
hort que fa goig de veure, un 
galliner que nomes ens hi fal-
ten gallines ponedores, hem 
començat a tenir més cura del 
reciclatge engegant la “recollida 

L’Escola Garcia Lorca, a la Xarxa 
d’Escoles Verdes

porta a porta”, etc.... L’acte va ser 
al Museu de les Aigües Agbar a 
Cornellà de Llobregat. Els dis-
tintius van ser lliurats pel con-
seller d’Ensenyament, Sr. Josep 
Bargalló,  i el conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, el sr. Damià 
Calvet.

El passat dissabte, 15 de de-
sembre, l’alumnat de 3r a 6è va 
compartir una jornada solidà-
ria amb la finalitat de recaptar 
aliments pel Banc de queviures 
de l’Anoia. 
Per començar, a les 11 del matí, 
ens vam trobar tots a l’esco-
la per assajar les cançons que 
posteriorment vam cantar a 

la Plaça de Cal Font. Després 
d’una hora de cantades entre 
tots vam portar a l ‘escola tots 
els queviures que s’havien re-
collit.
En acabar aquesta cantada els 
pares i mares de l’AMPA van 
oferir a tots els presents una 
torronada. 

Viu un 9 Nadal a les 
Escolàpies

Els alumnes de parvulari de 
l’Acadèmia hem anat d’ex-
cursió a la Cesada a buscar 
les petjades del Tió. Les mes-
tres ens van preparar un joc 
de pistes i després de fer-les 
vàrem descobrir el missatge 
més desitjat de tots, el Tió 
ens ha deixat un missatge que 
molt aviat vindrà a l’escola.

A la recerca del tió a l’Acadèmia 
Igualada
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CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
va aprovar al mes de 
juny l’autorització de 

la compra d’un vehicle elèc-
tric Nissan LEAF i el seu 
punt de càrrega vinculat per 
un cost de 30.835,66 euros. 
La compra es va realitzar a 
través del sistema de compra 
agregada de l’Associació Ca-
talana de Municipis, ja que el 
municipi està adherit des del  
2012 a aquest sistema d’ad-
quisició centralitzada desti-
nada als ens locals i des del 
gener de 2018 es va adherir 
al marc de mobilitat sosteni-
ble que promou aquest tipus 
d’adquisicions.
Els vigilants municipals han 
estrenat avui el cotxe, ja que 
des de la seva compra aquest 
s’ha retolat, transformat i 
adaptat segons les necessitats  
i normativa que requereixen 
aquests tipus de vehicles.
A nivell energètic, afavorirà 
la reducció de la dependència 

energètica dels derivats del 
petroli, afavorirà l’autocon-
sum i permetrà la integració 
de les energies renovables a 
la mobilitat. Des d’un punt 
de vista ambiental, no gene-
rarà emissions ni partícules 
contaminants (PM10, NOx, 
CO i CO2), per la qual cosa 
es reduirà la contaminació i 
els problemes de salut públi-

Els vigilants municipals de Calaf 
estrenen un cotxe 100% elèctric

ca. A més, també disminuirà 
la contaminació acústica.
Econòmicament parlant, el 
cost d’adquisició d’un ve-
hicle elèctric és superior al 
convencional, però tant el 
manteniment com el cost 
de l’energia és considerable-
ment inferior, per la qual 
cosa, a llarg termini, el cost 
total serà inferior.

CALAF / LA VEU 

En el darrer ple munici-
pal es va aprovar una 
moció presentada per 

Junts per Calaf a favor d’im-
pulsar el Residu Zero a la vila. 

Què és el Residu Zero?
El Residu Zero és un estil de 
vida, un canvi substancial en 
la manera de viure, que busca 
la màxima reducció dels resi-
dus aplicant una escala d’ac-
cions:
- Rebutjar allò que no neces-
sitem.
- Reduir el que necessitem.
- Reutilitzar el que consu-
mim.
- Reciclar el que no podem 
rebutjar, reduir ni reutilitzar.
- Compostar la resta.

Què farà l’Ajuntament de 
Calaf per tendir cap al Resi-
du Zero?
Entre les principals accions 
que l’Ajuntament té la volun-
tat d’impulsar per tendir cap 

al Residu Zero hi ha:
- Ambientalitzar tots els actes 
i festes organitzats per l’Ajun-
tament, com també aquells en 
els que hi col·labora.
- Substituir progressivament 
el material d’oficina per aquell 
que permeti reduir els residus 
generats, com ara amb l’ús de 
plomes estilogràfiques recar-
regables o llapis de mines.
- Realitzar campanyes de co-
municació entre la població, 
com ara dedicar l’EcoFira 
2019 al Residu Zero i la difu-
sió de consells per tendir cap 
al Residu Zero.
- Fomentar la presència de 
productes Residu Zero als co-
merços de Calaf.
- Fomentar els mercats d’in-
tercanvi i de segona mà.

L’Ajuntament de Calaf 
avança cap al Residu Zero

El Residu Zero implica 
un canvi substancial en 
la manera de viure bus-
cant la màxima reduc-

ció de residus
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CALAF / LA VEU 

F ins al 15 de novembre, 
persones a títol individu-
al, entitats i tècnics mu-

nicipals van presentar un total 
de 18 propostes en el marc de la 
tercera edició dels Pressupostos 
Participatius de Calaf.  Després 
de la valoració per part dels 
serveis tècnics de l’Ajuntament 
al llarg d’aquest mes, només 
s’ha rebutjat una proposta, per 
no complir amb les bases, i se 
n’han acceptat disset que passa-
ran a la fase de votació que es 
realitzarà del 2 a l’11 de gener.

Llistat propostes 
acceptades
- Ampliació pintura homolo-
gada pista de bàsquet: (Club 
de Bàsquest Calaf) Adequació 
terra de la pista de bàsquet a la 
nova normativa de la FIBA. Sa-
nejament del paviment, col·lo-
cació paviment nou i pintat de 
línies. Pressupost: 11.996€
- Millores a l’Escola Alta Se-
garra: (AMPA Escola Alta Se-
garra) Propostes: Rocòdrom, 
reforma del sorral, material 
lúdic-educatiu, material d’ex-
perimentació, contractació de 
dues xerrades informatives, 
instal·lació d’una font d’aigua i 
contractació d’alguna activitat. 
Pressupost: 12.000€
- Parc infantil (a partir de 3 
anys): (Bitxets14) Donada la 
importància del joc en els in-
fants, es vol afavorir i impulsar 
aquest aspecte del seu desen-
volupament, mitjançant un es-
pai addicional als ja existents 
al nostre poble. S’ha dissenyat 
una part per nens/es a partir de 
3 anys amb: minitrampolí, tiro-
lina, rocòdrom i sorral. Pressu-
post: 11.588€

- Millora del paviment del pati 
de la Boireta (fase II): (AMPA 
La Boireta) Treure la pintura 
i el paviment del pati, fer un 
drenatge adequat, refer-lo amb 
una malla electrosoldada i pa-
viment antilliscant. Pressupost: 
11.877€
- Remodelació gronxadors del 
Barri Nou: (Associació veïns 
Barri Nou) Arranjament dels 
dos cercles per tal de poder col-
locar-hi un paviment d’absor-
ció d’impactes amb acabat de 
cautxú i també es col·locaran 
nous jocs que compleixin amb 
la normativa actual per tal que 
els infants puguin venir a gau-
dir d’aquest espai tan bonic que 
tenim al nostre poble. Pressu-
post: 11.999€
- Parc infantil - primera infàn-
cia (d’1 a 4 anys): (Bitxets14) 
Donada la importància del joc 
en els infants, es vol afavorir i 
impulsar aquest aspecte del seu 
desenvolupament, mitjançant 
un espai nou pensat i dissenyat 
per la primera infància on po-
dran gaudir d’habilitats manu-
als i creatives. Comptarà amb: 
circuit Montessori i gronxador 
niu. Pressupost: 11.624€
- Porta de vidre a l’Esplai de la 
Gent Gran: (Esplai de la Gent 
Gran) Instal·lació d’una porta 
de vidre entre la sala d’entrada 
a l’Esplai i la sala principal, a fi 
que serveixi com a partició dels 
dos espais i guanyar d’aques-
ta manera més confortabilitat 
per la gent gran que freqüenta 
aquestes dependències diària-
ment. Pressupost: 1.404€
- Renovació parc informàtic 
biblioteca municipal: (INS Ale-
xandre de Riquer) La biblioteca 
és un lloc on van a fer gestions 
moltes persones que no dispo-
sen d’internet. També és un es-

pai utilitzat per entitats i veïns. 
De la renovació del parc infor-
màtic en podrà gaudir molta 
gent. Pressupost:5.225 €
- Pista multi esportiva a la zona 
oest: (Consell d’Infants) Pista 
multi esportiva pública amb 
dues porteries amb cistella, 
tancament perimetral i para pi-
lotes al parc Ramon Sala i Coy 
situat a la zona oest. Pressu-
post: 11.990€
- Grada desmuntable d’alumi-
ni: (Penya Barcelonista) Grada 
desmuntable d’alumini amb 
totes les mesures de seguretat 
per poder seure el públic al 3x3 
de futbol, al 3x3 de bàsquet, es-
pectacles de carrer, etc. Tindria 
5 nivells diferents amb capaci-
tat per 70-100 persones. Pres-
supost: 12.000€
- Digitalització i allotjament 
web per l’arxiu de Tv Calaf: 
(El Casal de Calaf) El Casal de 
Calaf disposa de més de 200 
cintes de VHS de tots els anys 
que TV Calaf va emetre la seva 
programació. Es proposa digi-

talitzar-ho, ordenar-ho, realit-
zar còpies de seguretat i crear 
un allotjament web a l’abans de 
tothom. Pressupost: 2.541€
- Sonorització camp de “Les 
Garrigues”: (UE Calaf) Projec-
te de sonorització del camp de 
futbol municipal “Les Garri-
gues” per celebrar-hi esdeveni-
ments esportius i que també es 
podrà aprofitar per altres esde-
veniments. Pressupost: 11.740€
- Arranjaments al barri de la 
Pineda: (Veïns de la Pineda) 
Arranjament de vial malmès al 
barri de la Pineda. Pressupost: 
11.999€
- Pas elevat a la carretera B/300: 
(Ajuntament) Realització d’un 
pas elevat per a vianants a la 
carretera B/300 i d’accés al Parc 
del Firal. Pressupost: 3.958€
- 13 nous aparcaments de bi-
cicleta: (Ajuntament) Per pro-
moure la mobilitat sostenible a 
la vila, es proposa la instal·lació 
de 13 aparcaments de bicicleta 
als punts següents: Plaça Pinós, 
CRO, Ins Alexandre de Riquer, 

plaça de Barcelona’ 92, renta-
dor, piscina, plaça Catalunya, 
camp de futbol, CAP i cemen-
tiri.  Pressupost: 2.355€
- Adquisició de projector i pan-
talla per la sala d’actes: (Ajun-
tament) Adquisició d’una pan-
talla i projector per a la sala 
d’actes municipal amb l’objec-
tiu de convertir la sala en un 
espai on visualitzar pel·lícules i 
realitzar presentacions. Pressu-
post: 6.323€
- Aplicació mòbil municipal: 
(Ajuntament) Aplicació mòbil 
de Calaf que permetrà a la ciu-
tadania rebre tota la informació 
que emet l’Ajuntament de Calaf 
de forma immediata a través de 
missatgeria instantània d’inci-
dències - talls de llum, aigua, 
etc. -  i també enviar notifica-
cions a través d’ella per part de 
la ciutadania. També disposarà 
d’apartat de notícies i agenda. 
Pressupost: 6.067€

Un nou sistema de votacions
El sistema per aquests tercers 
Pressupostos Participatius és 
diferent al de les altres edicions, 
ja que es realitzarà a través de la 
nova plataforma decidim-calaf.
diba.cat.
Per votar, caldrà registrar-se 
prèviament a la web però el vot 
serà totalment anònim. El nou 
sistema de votació permetrà a 
cada persona identificada es-
collir el nombre de propostes 
que vulgui sempre que la suma 
de totes, no sobrepassi el límit 
pressupostari de 60.0000, que 
és la partida que es destina als 
Pressupostos Participatius de 
Calaf. 
Des de l’Ajuntament, s’ha re-
alitzat un tutorial per explicar 
aquesta plataforma i el nou sis-
tema de votacions.

Comença el període de votacions dels Pressupostos 
Participatius de Calaf

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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El conjunt arlequinat 
va tancar l’any amb un 
empat a quatre gols da-

vant el PHC Sant Cugat, en 
un partit on la falta de pun-
teria va evitar que els homes 
de Ferran López sumessin 
tres punts que es van me-
rèixer. Amb aquest resultat, 
el club igualadí acaba l’any 
com a setè classificat amb 23 
punts, té assegurada la pre-
sència a la Copa del Rei i es 
manté viu i invicte en compe-
tició europea.
El partit va començar de la 
millor manera possible, ja 
que l’Igualada Rigat guanya-
va per 2 a 0 amb un doblet de 
Ton Baliu al minut cinc. Tot 
semblava anar de cara pels 
locals, que dominaven el joc, 
sobretot, a base de contraa-
tacs, aprofitant les pèrdues 
de pilota dels santcugatencs. 
Fins i tot Jordi Méndez va 
tenir una ocasió molt clara 
per anotar el tercer abans del 
minut 10, que pràcticament 
hauria sentenciat el partit.
A partir de l’equador de la 
primera meitat, el to del par-
tit va començar a canviar. Tot 
i que el Sant Cugat no va fer 
mèrits per dominar el partit, 
l’Igualada Rigat es va preci-
pitar en algunes jugades i va 
trobar a faltar l’encert de cara 
porteria dels primers minuts. 
El Sant Cugat va aprofitar 
aquesta situació i que el mar-
cador encara era curt (2-0) 

per entrar al joc i al minut 22, 
gairebé a les acaballes de la 
primera part, Cesc Maideu va 
anotar el primer pel seu equip 
aprofitant un rebot (2-1).
A la represa, el guió va ser 
molt similar al de la primera 
part, amb un Igualada Ri-
gat molt potent als primers 
minuts que va anat a menys. 
Al minut 32, els arlequinats 
van disposar d’un penal a 
favor, però el porter David 
Toda va aturar a Ton Baliu en 
dues ocasions. La pilota atu-
rada tampoc va acompanyar 
minuts més endavant, amb 
la desena del Sant Cugat, ja 

que David Toda va endevinar 
les intencions de Sergi Pla. 
El Sant Cugat va creure en 
les seves opcions i va gaudir 
de més oportunitats que a la 
primera part, però els arle-
quinats continuaven sent els 
dominadors del partit, amb el 
punt negre del desencert da-
vant de porteria.
El veterà Borja Ferrer va ser 
clau pels visitants al tram fi-
nal del partit, marcant dos 
gols amb menys de trenta 
segons i posant al seu equip 
endavant per primera vega-
da (2-3). Met Molas va veure 
una targeta blava poc després 

Empat de l’Igualada Rigat en l’últim partit de l’any

del tercer gol, i la falta directa 
resultant la va aprofitar Cesc 
Maideu per fer el 2 a 4 al mi-
nut 39. D’un còmode 2 a 0 
s’havia passat al 2 a 4, i l’Igua-
lada Rigat, amb l’orgull ferit, 
va començar a jugar molt més 
amb el cor i l’ànima que amb 
la tàctica, estratègia que, pa-
radoxalment, va salvar un 
punt.
A falta de 3 minuts pel final, 
Baliu va retallar distàncies 
amb una jugada individual. A 
les acaballes del partit, quan 
només faltava un minut, el 
capità visitant Gilabert va 
veure la targeta blava i Jordi 

Méndez va aprofitar la falta 
directa per anotar el definitiu 
4 a 4.
En declaracions post partit, 
Ferran López va valorar que 
“hem sigut molt superiors 
durant els 50 minuts però 
ens ha fallat la definició”. Tot 
i això, el tècnic va insistir en 
que “el punt més negatiu seria 
no generar ocasions, però 
aquest equip sí que ho fa”.
El primer equip es prendrà 
ara un merescut descans i de 
cara al nou any, es prepararà 
per l’últim partit de la prime-
ra volta, contra el Calafell, el 
dissabte 12 de gener.

FOTO: Joan Guasch

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

 
 
 

MAREMAR “Dagoll Dagom”Teatre Poliorama

Dia 12 de gener 2019  Viatge - Espectacle Hora de sortida:  18.15 hrs.

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Poliorama. Entrades garantides 
a platea
Direcció, adaptació del text i producció: Dagoll Dagom / Text: inspirat en l'obra "Pericles" de William Shakespeare / Música: inspirada la música i lletres 
de Lluís Llach. Una nena en un camp de refugiats que plora desconsoladament perquè ha perdut als seus pares es troba amb un personatge fantàstic 
que la consola explicant-li la història de Pèricles.
Maremar explica la història d’una família formada per pare, mare i una �lla, que, fugint dels desastres de la guerra, queden separats els uns dels altres 
i passen tota mena de di�cultats i vicissituds �ns que �nalment es poden tornar a reunir quan tota esperança semblava impossible.
Tota la història és una gran metàfora d’una vida plena de pèrdues i naufragis d’una nena refugiada que �nalment també es retroba amb la seva 
família. Maremar vol aportar un bri d’esperança a la dura realitat dels refugiats i dels que han de fugir del seu país per tal de sobreviure.
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

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
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Un total de 230 atletes, 
212 en la prova gran i 
18 en la dels més jo-

ves, participaren el dia de Na-
dal al matí en la 39ª edició de 
la Cursa del Gall Dindi – 29è 
Memorial Jaume Solé Quin-
tana, sobre el recorregut urbà 
capelladí que enguany repe-
tia, a més de la prova tradicio-
nal sobre els 4.600 m. habitu-
als, el recorregut de 1.000 m. 
per als atletes més joves de les 
categ. Pre-Benjamí, Benjamí 
i Aleví masc. i fem. Enguany 
es va poder fer novament la 
tradicional prova de natació 
de la Travessa a la Bassa ca-
pelladina, després d’uns anys 
sense disputar-se. Les curses 
atlètiques van ser cronome-
trades mitjançant xip.
El triatleta del CAI Triatló 
Petromiralles Albert More-
no va ser el guanyador masc. 
amb 13’58”, seguit de Carles 
Cervera (CAI Triatló Petro-
miralles), 2n amb 14’37”, i era 
3r. Joan Rosich (C.A. Sta. Co-
loma de Queralt) amb 14’42”. 
El primer classificat local 
masc. de la cursa gran va ser 
Jordi Jiménez (AEMdeKP), 
7è general.
En femenines, la guanya-
dora era la veterana Sònia 
Julià (Independent) 20a ge-
neral amb 16’10”6. Entrava 
2a i 23ageneral la Sub-16 del 
CAI Petromiralles Carla Bis-
bal amb 16’18”3, i era 3a i 
45a gral. Marta Palau (Club 
Orientació Berguedà), amb 
17’19”8. Silvia González (Ae-
mdekp), va ser la primera lo-
cal fem. de la cursa gran, en 
161a posició.
El C.A. Igualada Petromira-
lles va ser el guanyador per 
equips amb 131 punts, tot 

i que no hi havia distinció 
oficial per al guanyador en 
aquest apartat.
Pel que fa a la prova per als 
més joves, sobre 1.000 m. i 
amb un total de 18 classifi-
cats, els atletes capdavanters 
foren Roger Quintana (Ae-
mdekp) guanyador absolut 
general amb 3’14”2, seguit 
de Pol Mena (Aemdekp) 2n 
general amb 3’30”0, entrant 
3r Eric Torres (CERRR) amb 
3’35”0. 
La guanyadora fem. va ser 
Carla Pomés (Diferent Bike), 
5a gral. amb 3’52”0, seguida 
d’Aïna Tarrida (Independent) 
2a fem. i 6a gral. amb 3’58”0, 
entrant 3a i 8a gral. 
Pel que fa a la 31a Travessa 
a la Bassa, es van imposar 
els capelladins Xavi Tort Jr. 
amb 1’00”52 i Olga Campoy, 
guanyadora fem. absoluta i 
6a general amb 1’24”38. El 
2n masc. era Fidel Comp-
te (Igualada) amb 1’12”71, i 
3r Vicenç Gascón (La Torre 
de Claramunt) amb 1’15”91, 
mentre en femenines era 2a 
la igualadina Gemma Costa, 
amb 1’46”97, i 3a Alba Mas 
(Capellades) amb 1’56”56.

39a cursa del Gall Dindi – 
Classificació gral. masc. – 
4600 m. –
1 – Albert Moreno (CAI Tri-
atló Petromiralles) 13’58”8 
2 – Carles Cervera (CAI Tri-
atló Petromiralles) 14’37”5
3 – Joan Rosich (C.A. Sta. 
Coloma Queralt) 14’42”7 
Classificació gral. fem. – 
4600 m.
1 – (20ª G.)- Sònia Julià (In-
dependent) 16’10”6
2 – (23ª G.)- Carla Bisbal 
(CAI Petromiralles)16’18”3
3 – (45ª G.)- Marta Pa-
lau (C.Orientac. Bergue-
dà)17’19”8 
Classif. Cursa 1.000 m. 
-masc.
1 – Roger Quintana (Aem-
dekp) 3’14”2 
2 – Pol Mena (Aemdekp) 
3’30”0 
3 – Eric Torres (CERRR) 
3’35”0 
Classif. Cursa 1.000 m. -fem.
1 – Carla Pomés (Diferent 
Bike) 3’52”0
2 – Aina Tarrida (Indepen-
dent) 3’58”0 
3 – Alba Aragón (Aemdekp) 
4’11”0 

Albert Moreno i Sònia Julià s’imposen 
a la cursa del Gall Dindi de Capellades

ATLETISME / LA VEU 

Dilluns vinent, dia 31 
de desembre, Vilano-
va del Camí prepara 

la 20a edició de la Cursa St. Sil-
vestre. Ja fa dues dècades que 
la prova atlètica més tardana 
de l’any va arrelar a la vila, que 
fa d’amfitriona d’aquesta boni-
ca festa esportiva.
Pel que fa als horaris de les 
proves, es repeteixen els de les 
edicions anteriors. A partir de 
les 17:10h es preveu la sorti-
da de la cursa infantil de 2,25 
Km de distància, i a les 18h la 
prova d’adults de 5Km, que 
transcorre per l’habitual cir-
cuit urbà.
Les inscripcions anticipades 
es fan a través del web muni-
cipal www.vilanovadelcami.
cat fins el dia avui divendres al 
vespre. El mateix dia de la pro-
va també es realitzen inscrip-
cions des de les 16h i fins a 30 
minuts abans de la sortida de 
cada cursa. L’organització re-
corda que la cursa de 5Km es 
cronometrarà amb xip, també 
aquest any. També recorda 
que hi haurà recollida prèvia 
de dorsals avui divendres a les 
oficines municipals d’Esports, 
de 9-14h (pl. Dels Horts, 1), 

per aquells inscrits abans del 
23/12.
La resta de dorsals s’entrega-
ran a la Pl. del Mercat el ma-
teix dia de la Cursa, a partir de 
les 16h.
La prova és gratuïta i com a 
premis l’organització ofereix 
les tradicionals paneres per als 
guanyadors absoluts masc. i 
fem. i la coca de cap d’any per 
als 3 primers/eres de cada ca-
tegoria.
Aquest any, amb motiu del 
20è aniversari hi ha la intenció 
de posar una carpa a la plaça, 
com a punt de trobada, on la 
gent pugui expressar “Què et 
motiva a fer-la?”, amb el con-
venciment que surtin els mo-
tius més originals i diversos 
que la gent podrà fotografiar 
i expressar en forma de hash-
tag per compartir a les xarxes 
socials.
Aquesta activitat és organitza-
da per l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí, amb el suport 
del Club Atlètic Igualada, Joc-
net i  Diputació de Barcelona. 
A més compta amb el patro-
cini de paneres de Decoració 
Godoy, Fusteria Julio Abad, 
Bodegas Gallardo, Super Mas, 
Blautec i Metal·listeria J. Pri-
eto. 

Vilanova del Camí ja té 
a punt la 20a Cursa Sant 
Silvestre per aquest dilluns

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

Reformes integrals de la llar

Projectes d’obra nova

Arquitectura / Decoració / Interiorisme

Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL
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La trajectòria esportiva 
impecable del pilot pi-
erenc Toni Bou a l’es-

pecialitat de trial comença a 
donar els seus fruits en forma 
de campionats estatals a tra-
vés de la pedrera de joves pi-
lots de la comarca de l’Anoia.
Varis són els pilots del Piera 
Scan, Moto Club Igualada i 
Moto Club Montbui guar-
donats per les federacions 
espanyola i catalana gràcies 
a les seves magnífiques clas-
sificacions al llarg de la tem-
porada.
La RFME va lliurar recent-
ment els títols estatals de trial 
a Pol Mediñà(Beta) campió 
Júnior i Marc Piquer(Be-
ta) campió a Juvenil B tots 
dos del Piera Scan, catego-
ria aquesta de Juvenil B en 
la que Àlex Mediñà(Beta) 
també del Piera Scan fou 12è. 
A tant sols dos punts de Pol 
Mediñà, va quedar subcam-
pió Àlex Canales(GasGas) de 

Moto Club Igualada i també 
a la categoria Júnior es clas-
sificà 12 Carlos Brines(Gas-
Gas) del Piera Scan.
A la categoria TR Sergio Ri-
bau fou tercer i Gerard Tru-
eba sisè, tots dos pilots amb 
Beta i del Piera Scan. A la 
categoria Cadet, al final del 
campionat Lluc Miquel(S-
herco) del Moto Club Mont-
bui va ser tercer.
Brillant subcampiona estatal 
a Femení B de Mireia Lo-
zano(Beta) del Piera Scan. A 
destacar el títol de campions 
estatals per clubs del Moto 
Club Piera Scan Team. En 
el dotzè lloc es classificà el 
Moto Club Montbui i en el 
catorzè el Moto Club Igua-
lada, en un total de 40 clubs 
d’arreu de l’estat que aconse-
guiren punts al llar de la tem-
porada. 
De cara a la temporada 
vinent Àlex Canales de Moto 
Club Igualada ha renovat el 
contracte a GasGas per dis-
putar la categoria TR2 i el 

campionat europeu. El jove 
pilot anoienc de 14 anys co-
mentava: “Estic molt con-
tent i motivat per seguir 
amb aquesta gran moto. Vull 
donar les gràcies a GasGas 
per la seva confiança en jo-
ves pilots i per donar-me la 
possibilitat any rere any de 
seguir amb la meva evolució. 
Aquest proper any comptaré  
amb un equip i estructura 
més gran per competir amb 
moltes més garanties i tam-
bé amb un motxiller i pilot 
amb molts anys d’experien-
cia en el trial, com és Sergio 
Moreno, el que em fa molt 
feliç. i com no, amb el gran 
suport del pilar de l’equip, el 
meu pare.”
Amb el supercampió Toni 
Bou, i l’excepcional pedre-
ra de pilots del Piera Scan, 
Moto Club Igualada i Moto 
Club Montbui, l’Anoia es pot 
vanagloriar de ser capdavan-
tera a nivell català, estatal i 
mundial de la tècnica moda-
litat del trial.

L’Anoia, gràcies a Toni Bou i a 
l’excel·lent pedrera de pilots, lidera 
el trial a tots nivells

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge al matí es 
va dur a terme el 17è 
Cros de Banyoles, 

disputat al Parc de la Draga 
amb organització del C.N. 
Banyoles i el Consell Esp. del 
Pla de l’Estany, essent la 6ª i 
darrera prova puntuable per 
al G.P. Català de Cros de la 
FCA, en les categ. Cadet, Ju-
venil i Junior. La Federació 
Catalana d’Atletisme donarà a 
conèixer els atletes classificats 
per al Cros d’Elgòibar, en els 
propers díes.
Hi participaren 7 atletes del 
CAI Petromiralles, amb una 
molt destacada actuació glo-

bal.
Oriol Alonso era 3r en Infan-
tils masc., amb 7’56” sobre  
2.292 m. de cursa.
Roger Suria era 6è en catego-
ria Juvenil masc. amb 12’36”,  
entrant 13è Cesc Lacueva 
amb 13’09”, sobre 3.964 m. de 
cursa.
Sergi Santamaria era 10è en 
Junior masc. amb 16’13”  per 
cobrir els 4.834 m. de cursa, 
mentre Anna Quero era 13a  
amb 9’38” en Cadets fem. so-
bre 2.406 m. de cursa.
Berta López era 11a en cate-
goria Juvenil fem. amb 12’35”,  
entrant 13a  Marcel·la Solé 
amb 12’49”, sobre 3.270 m. de 
cursa.

Oriol Alonso (CAI), 
3r Infantils al Cros de 
Banyoles

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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NATACIÓ / LA VEU 

85 nedadors van desafiar 
al fred i l’aigua, a una 
temperatura de 7 graus 

a la 80a Copa Nadal d’Igua·
lada, Trofeu Joan Casas que 
per segon any, després de vuit 
edicions al complex esportiu 
Infinit es va disputar a la pis·
cina del Molí Nou.
El dia de Sant Esteve va co·
mençar amb una densa boira 
però això no va impedir el 
normal transcurs de la prova, 
que ja va donar inici a les 11 
del matí amb una exhibició 
de frontenis gràcies a la col·
laboració del Club Frontenis 
Igualada. A la mateixa hora 
també es duia a terme al se·
gon frontó del Molí Nou un 
partit de pilota, modalitat mà 
entre la parella del Club Na·
tació Igualada Oliva – García 
i del Club Natació Barcelona 
Sanz III – Sanz IV, guanyant 
aquests últims per 22 a 25.
A les dotze en punt van co·
mençar a llençar·se a l’aigua 
en series de 5 tots els inscrits 
a la prova de natació.
En Marc Calzada (CN Sant 
Andreu) i la Janna Blaya (CN 
Cornellà de Llobregat) es van 
imposar en les seves respec·
tives categories. En Marc, 
exnedador del club, i des de fa 
uns anys competint a divisió 
d’honor amb l’equip barcelo·
ní, es va endur la victòria amb 
un temps de 11.68. El podi de 
la categoria masculina el van 
completar Joan Secanell (CN 
Igualada) amb un temps de 
11.68 i el Nil Enríquez (CN 
Cervera) amb un temps de 
12.09.
La Janna Blaya, també exne·
dadora del club, en la seva 

primera participació, es va 
emportar la victòria amb un 
temps de 13.79. El podi de 
la categoria femenina el van 
completar la Carla Perianes 
(CN Igualda) amb un temps 
de 14.09 i l’Aina Méndez (CN 
Igualada) amb un temps de 
14.73.
Com a novetat d’aquesta edi·
ció, es va celebrar una com·
petició de relleus 4x25 m, 
quedant en primera posició 
l’equip format per en Jau·
me Lopez, Andreu Berme·
jo, Amaru Rubio i Àlex Va·
rea amb un temps de 51.43, 
en segona posició en Mikel 
Pérez, Diego Perdomo, Mi·
quel Gil, Nil Enríquez amb 
un temps de 52.32 i en tercera 
posició en Marc Calzada, Al·
bert Moreno, Oriol Marimon, 
Xavi Tort amb un temps final 
de 53.94.
Durant l’acte d’entrega de 
premis als guanyadors, es va 
fer un reconeixement al par·
ticipant de major edat, l’Er·
nest Parcerissas, nedador de 
la secció màster del club i a la 
de menor edat, Isona Carné.
La resta de participants van 
rebre una bossa amb obsequis 
dels patrocinadors d’aquesta 
edició, Munich Sports, Assis·
tencial Anoia, Distribucions 
Poch i Xurreria Duna
Un cop finalitzada la prova, 
es va oferir coca a tots els as·
sistents per gentilesa del forn 
Jaume i Vicenç.

Laura Rodríguez, guanya la 
Copa Nadal de Barcelona
Per la seva banda, Laura Ro·
dríguez es va imposar a la 
109a Copa Nadal de Barcelo·
na, després de nedar els 200 
metres en 2’ 41’

Èxit de participació a 
la 80a edició de la Copa 
Nadal d’IgualadaNATACIÓ / LA VEU 

El cap de setmana del 14 
al 17 de desembre van 
tenir lloc els Campio·

nats de Catalunya Infantil i 
Júnior d’hivern a les piscines 
de Can Llong del Club Nata·
ció Sabadell. La representació 
de l’equip igualadí va anar a 
càrrec de l’Aina Méndez, la 
Carla Perianes, l’Aitor Bustos, 
el Mikel Pérez i el Miquel Gil.
Cal felicitar el nadador Mikel 
Pérez, que va aconseguir una 
medalla de bronze en la prova 
del 50 m esquena, tres míni·
mes per als Campionats d’Es·
panya d’hivern i diversos di·
plomes en les diferents proves 
que va nadar.
El primer a saltar a l’aigua el 
divendres 14 va ser el mateix 
Mikel en la prova de 100 m 
esquena. Sortia amb el 12è 
millor temps i a 4.5 segons de 
la mínima per Espanya. Fi·
nalment va aconseguir parar 
el cronòmetre amb un temps 
de 1.05.04, rebaixant 5 segons 
la seva marca personal, acon·
seguint la mínima pel campi·
onat estatal i una 4a posició 
molt ajustada a 10 centèsimes 
del podi. La següent prova va 
ser dissabte amb el 200 m es·
quena i un guió molt similar. 
Va aconseguir un temps de 
2.21.79, marca personal amb 
mínima d’Espanya i baixa de 
9a a 6a posició. En les proves 
de crol també va treure un bon 
resultat, aconseguint rebaixar 
les seves marques de 50 m i 
200 m lliures en 2 i 9 segons 
respectivament, baixant de 
les posicions 16a i 24a a unes 
destacables 7a i 6a del campi·
onat. Els temps van ser 26.61 i 
2.08.72. Finalment va arribar 
el premi en l’última prova del 
dilluns, en els 50 m esquena, 

on va aconseguir rebaixar en 
5 segons la seva marca dels 
50 m, parant el cronòmetre 
en 30.52 i aconseguint aques·
ta tercera posició que arrodo·
nia un gran campionat per al 
nadador igualadí.
També la Carla Perianes va 
començar els seus campionats 
el divendres dia 14. La Carla 
va nadar un total de 6 proves. 
Entre elles hi ha les proves de 
200 m i 400 m estils, que són 
on la nostra nadadora acostu·
ma a destacar. Va ser així en la 
de 200 m estils, 2.38.77 que val 
per aconseguir una 7a posició 
i diploma en una de les proves 
més exigents i amb més nivell. 
No va tenir el dia en el 400 m 
estils, on va pujar la gran 
marca que va aconseguir l’any 
passat en el Campionat d’Es·
panya Aleví i la va allunyar 
de les primeres posicions. La 
sorpresa de la Carla va arribar 
en les proves d’esquena, no 
tan habituals entre les seves 
preferides i on va competir en 
els 50 m i 100 m. En els 50 m 
va aconseguir baixar de la 32a 
a la 5a posició amb un temps 
de 34.23 i en els 100 m de la 
21a a la 12a amb un temps de 
1.15.32. També va competir 
en el 100 m i 200 m braça amb 
temps de 1.27.11 i 3.03.29.
L’Aitor Bustos, especialista en 
les proves de papallona, va 
competir en el 50 m, 100 m i 
200 m. Gran resultat també, 
ja que va fer marca personal 
en les 3 proves i s’acosta més 
a les posicions de davant. Les 
marques de 30.45, 1.06.96 i 
2.35.09 li valen unes destaca·
bles 15a, 10a i 12a posició de 
Catalunya i l’apropen molt a 
les mínimes del Campionat 
d’Espanya. També es va llen·
çar a fer les proves de 100 m 
i 200 m crol, on va obtenir 

bons resultats en la classifica·
ció i marques personals amb 
temps de 1.00.61 i 2.14.07. Va 
tancar la competició amb un 
100 m braça a 1.19.24, també 
millor marca i posició.
El Miquel Gil arribava a 
aquests campionats com la 
gran sorpresa d’aquest inici 
de temporada. Després d’aca·
bar l’exercici anterior en unes 
posicions discretes, en les fa·
ses prèvies al campionat havia 
aconseguit molt bons resul·
tats en les proves més ràpides 
d’estil lliure, arribant a col·lo·
car·se com a 3r millor temps 
dins del rànquing català en la 
prova de 50 m. Tot i això, i el 
fet que aquestes proves es de·
cideixen per centèsimes, no 
va aconseguir fer el seu mi·
llor temps i va acabar en 7a 
posició amb 27.02. On si va 
rebaixar la seva marca va ser 
a les proves de 100 m i 200 m 
lliures i en la prova del 100 m 
papallona, amb marques de 
58.89, 2.12.27 i 1.08.64, que 
permeten pensar a arribar als 
campionats nacionals.
L’última en debutar va ser 
la nadadora Aina Méndez, 
l’única de categoria Júnior de 
l’Igualada. Va començar amb 
la prova del 800 m crol amb 
un temps de 10.29.58. Tot i 
començar molt bé els primers 
400 m, les forces van fallar en 
l’últim tram i no van permetre 
a l’Aina millorar la marca de 
10.20.87 que té actualment. 
On si va aconseguir millorar 
va ser en els 100 m lliures, on 
va aconseguir creuar la barre·
ra del 1.06 amb un temps de 
1.05.93.
Felicitar a tots els nadadors de 
l’equip igualadí i a partir d’ara, 
començar a preparar els nous 
objectius de la temporada.

El CN Igualada, als campionats de 
Catalunya d’hivern

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

 PROMOCIÓ  E-BIKE

A partir de 100€ al mes
12 quotes sense interessos
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Dissabte i diumenge el 
Teatre de l’Aurora es-
trena una nova edi-

ció del Cicle Km.0 que té com 
a objectiu veure a casa nostra 
els espectacles per a tots els 
públics que creen les compa-
nyies d’Igualada i comarca. 
Concretament, dissabte i diu-
menge (18 hores) es podrà 
veure ‘Mal de Closca’ de Far-
rés Brothers i Cia i Taaat, un 
espectacle per als més menuts 
on els objectes prenen vida 
per explicar la història de la 
tortuga Joan que té mal de 
closca i té por d’anar al metge, 
al closquista. Els igualadins 
Farrés brothers i cia també 
juguen amb la música de les 
paraules: la repetició, la can-
tarella i la capacitat d’acaro-
nar amb la veu per atrapar a 
un públic menut.
Es dóna la circumstància que 
Mal de closca es va estrenar 
a La Mostra d’Igualada l’any 
2008, però no ha estat pro-
gramat mai en cap progra-
mació estable. Ara, el Cicle 
Km.0 recupera aquesta peti-
ta joia i la programa al Tea-
tre de l’Aurora aquest cap de 
setmana.

Activitat paral·lela: Col·lo-
qui D’on surten les històri-
es?
Després de les funcions de 
Mal de closca, de dissabte i 
de diumenge, el director i 
dramaturg de Farrés brothers 
i cia, Jordi Palet i Puig, jun-
tament amb les actrius Ada 
Cusidó i Mariona Anglada, 
explicaran d’on va néixer la 
idea de l’espectacle. A partir 

d’aquí, també explicaran com 
acostumen a fer una obra de 
teatre, quin és el camí que va 
des d’aquesta idea fins a la 
construcció de titelles, pas-
sant pels assajos, la reelabo-
ració del guió, etc. El preu 
del col·loqui està inclòs al de 
l’entrada de l’espectacle però 
cal fer la reserva d’assistència 
a l’activitat escrivint a info@
teatreaurora.cat.

Cicle Km.0: companyies 
professionals anoienques de 
teatre familiar
El Cicle Km.0, que celebra la 
seva quarta edició, és un pro-
jecte impulsat pel Teatre de 
l’Aurora amb la col·laboració 
de les companyies professi-
onals de teatre familiar de 
l’Anoia, amb l’objectiu de do-
nar més visibilitat i apropar 
al públic els seus espectacles 
i el seu treball creatiu. Amb 
aquesta voluntat, el cicle Ci-
cle Km.0, a part de mostrar 
les creacions de les compa-
nyies professionals de teatre 
familiar de la comarca, tam-
bé les vol donar a conèixer 
de portes endins, organitzant 
diverses activitats paral·leles, 
com tallers, visites guiades, 
exposicions i altres activitats.
El Cicle Km.0 compta amb 
la col·laboració de les com-
panyies: 2princesesbarbudes 
(Sant Joan de Mediona), Cia. 
La Mandarina (Igualada), 
Farrés brothers i cia. (Igua-
lada), Ka Teatre  (Vilanova 
del Camí), La companyia del 
príncep Totilau (Sant Mar-
tí de Tous), Teatre Nu (Sant 
Martí de Tous) i Tot Circ 
(Copons). Set companyies 
professionals de l’Anoia, que 

es dediquen principalment 
als espectacles familiars, amb 
experiència, prestigi dins el 
sector i amb espectacles de 
qualitat.
Els dies 3 i 4 de gener (18 
hores) el Cicle Km.0 tindrà 
continuïtat amb l’espectacle 
Mare Terra de La companyia 
del príncep Totilau. Les en-
trades ja estan a la venda.

Funcions, horaris i venda 
d’entrades de l’espectacle i 
del taller de teatre
Les representacions de Mal 
de closca, de Farrés brot-
hers i cia / Taaat tindran lloc 
dissabte 29 i el diumenge 30 
de desembre, a les 18 h. Les 
entrades  8 € i 6 € (amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.  

Farrés brothers i cia porten ‘Mal de Closca’ 
al Teatre de l’Aurora dins del Cicle Km.0

Concerts de Nadal i de Sant Esteve 
amb la JOSA i la Coral Mixta

La Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia i la Coral Mixta d’Igualada han ofert aquestes festes llurs 
concerts el dia de Nadal i el de Sant Esteve respectivament al Teatre Municipal l’Ateneu.  
         FOTOS : Joan Guasch 
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info@prioritybaby.com

300m² de 
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Només atenem en hores convingudes

Assessors en puericultura.
Vols comprar els productes 
per al teu nadó a preus 
de fàbrica amb un tracte 
diferent, exclusiu i 
personalitzat?
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Ara fa uns dies Cal Cuta 
va presentar el primer 
concurs de relats curts 

Frederic L. Cuta.   Vam tenir 
l’ocasió de compartir un sopar 
popular de lletres que ens va 
convertir a tots en escriptors 
d’històries interessants que es 
van recitar en una Jam Literà-
ria. La música de Miguel Díaz, 
Big Blau Band i PD Elles va 
tancar la nit.
L’objectiu d’aquesta trobada va 
ser presentar el primer con-
curs de relats curts Frederic 
L. Cuta. D’aquesta manera es 
va iniciar un cicle d’activitats 
literàries que es duran a terme 
fins al dia de Sant Jordi, quan 
es farà pública la persona gua-
nyadora.
La temàtica del concurs és 
lliure, només es demana al 
concursant un únic requisit: 
l’aparició d’un personatge 
anomenat Frederic L. Cuta, 
que pot ésser fugaç. Els relats 
es poden presentar fins al dia 

3 de març de 2019. El premi 
serà una compensació econò-
mica de 300€ i Cal Cuta s’en-
carregarà de publicar i il·lus-
trar aquells relats que el jurat 
consideri oportuns.
 El jurat està compost per 
professionals de la comarca 
vinculats al món literari: El 
doctor en Ciències de l’Edu-
cació, professor d’universitat 
i escriptor, David Soler; la 
professora i autora de litera-

Presentat el primer concurs de relats 
curts Frederic L. Cuta

tura infantil i juvenil Maria 
Enrich; l’editor de la revista 
Narranación,  Javi Fernández; 
la directora de la Biblioteca 
Central d’Igualada, Montse 
Lobato i el doctorand en Es-
tudis Lingüístics, Literaris i 
Culturals i traductor, Albert 
Méndez.
Per saber tots els detalls de 
les bases del concurs podeu 
entrar a la pàgina web: http://
calcuta.cat

MÚSICA / LA VEU 

Se’ls va demanar un con-
cert de Nadal. I els jo-
ves components de les 

Pastes de la Iaia va fer com-
plir fidelment amb el repte 
davant les gairebé 300 perso-
nes que van omplir el passat 
divendres 14 de desembre 
l’Església de la Sagrada Famí-
lia d’Igualada. El Concert va 
ser organitzat per l’associa-
ció d’establiments Nou Cen-
tre-Igualada Nord. Original, 
divertit i amb un molt bon so, 
el vuit components del grup 
van oferir, durant més d’un 
hora , un repertori coral i inè-
dit d’adaptacions de cançons 
de referències nadalenques 
tant conegudes com  “Aqui 
és Nadala i estic content” de 
la Pegatania, el “ Feliz Navi-
dad”, “Es un desig”, I want 
for christmas Mariah Carey 
o “Santa’s coming” de Sia o el 
White Cristmas. 
El jove grup va començar 
l’actuació amb una atrevida 
i divertida presentació, amb 
un picades d’ull a públics de 
totes les edats, versionant el 
tema de la loteria de Nadal 
i un mix d’anuncis típics del 
nadal com el “vuelve a casa 

por Navidad”, “Muñecas de 
Famosa” o “Turron de Sus-
hard”. Els moments àlgids 
del concert, molt aplaudit 
en totes les seves cançons, 
van arribar en versionar, en 
cinc estils diferents  el Whi-
te Chistmas (clàssic, reagge, 
po, rock, ska), una corejada i 
molt seguida pel public versió 
de Es un Desig e Josep Thió 
o una atrevida versió ska 
de l’himne del Patge Faruk. 
També van estrenar la seva 
primera composició prò-
pia.  Sense dubte és poc una 
única oportunitat per veure 
un concert que mereixeria 
pogués ser repetit, cosa que 
ajudaria als membres de “Les 
Pastes de la Iaia” a adquirir 
l’experiència que necessita un 
grup musicalment molt com-
plet i que promet alvirar una 
molt bona projecció futura. 
«Les Pastes de la Iaia» el com-
posen 8 músics i d’Igualada, 
Calaf, La Torre de Clara-
munt   i Orpí. Són Biel Jorba 
(piano), Eduard Torres (veu 
i violí), Lola Bosser (baix), 
Omar Salcedo (trombó), Pau 
Sanuy (bateria), Magali Bau-
lida (guitarra), Mireia Cas-
tells (guitarra) i Albert Boix 
(trompeta). 

Les Pastes de la Iaia: Un 
concert de Nadal original 
i rodó

Dijous i divendres a les 18 h
Preu: 8 � / 6 �

Dissabte i diumenge a les 18 h
Preu: 8 � / 6 �

3/4 GENER

29/30 DESEMBRE

PROGRAMACIÓ 
OCTUBRE/DESEMBRE 2018

MARE 
TERRA
LA COMPANYIA 
DEL PRÍNCEP TOTILAU

MAL DE 
CLOSCA
FARRÉS BROTHERS I CIA / TAAAT

www.teatreaurora.cat
VENDA D’ENTRADES A:

 FAMILIAR

 FAMILIAR

ELS IGUALADINS FARRÉS BROTHERS I CIA. 

RECUPEREN AQUEST MERAVELLÓS ESPECTACLE 

ON ELS OBJECTES PRENEN VIDA I AFRONTEN LA POR 

D'ANAR AL METGE.

PER QUÈ EL CEL ÉS BLAU? COM ÉS QUE NO CAU 

LA LLUNA? PER QUÈ EM SURT SANG SI EM FAIG MAL? 

UN ESPECTACLE DE TITELLES I OBJECTES SOBRE L'ORIGEN 

DE LA TERRA I DE LA VIDA QUE RESPON A MOLTES DE LES 

PREGUNTES QUE ES FAN ELS MÉS MENUTS.



Figura del pessebre

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Cagar vol dir evacuar el ventre 
o fer de cos. Un caganer és qui 
caga sovint, una criatura de 3 

anys, (la classe dels caganers) i una po-
pular figura del pessebre que, des de 
fa uns anys ha esdevingut en la repre-
sentació de personatges polítics, espor-
tius,o artístics.
A Igualada, del 14 de desembre de 1996, 
al 6 de gener, s’endegà una exposició de 
pessebres i de caganers, a cura del De-
partament de Cultura de l’Ajuntament, 
l’Associació Amics del Caganer, amb la 
col.laboració de Toni Guix i Pau Llacu-
na. Va fer-se a la galeria del passatge.
El caganer figurà en el programa de 
Nadal del Teatre de l’Aurora de 1999, 

i, s’hi  reproduí una d’aquestes figures, 
en l’anunci del teatre Jove, de la Cia. La 
Claca, de Tous, Contes de Nadal. Sota la 
direcció d’Elisa Vidal l’elenc fou format 
per: Alquézar, Angullo, Claramunt, 
Codina, Compte, Cordón, Creus, Cu-
adras, Elias, Miranda, Morera, Pons, 
Queraltó, Riba, Torà, Sánchez, Senser-
rich, Tort, Tussal, Vidal, Cuerva i Cam-
pos.
L’entrada costà 300 pta. de l’època, pro-
pera a la implantació de l’euro. S’indi-
cava el preu de la localitat, xifrant-lo en 
1’8 euros.
“Un mal moment va venir/ a la pobre 
figureta/ es va tenir d’ajupir/ per deixar 
la panxa neta”. 
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Els dies 12, 13 i 14 de 
desembre la Compa-
nyia de Comediants 

La Baldufa va ser a la Sala de 
les Encavallades del Museu 
de la Pell d’Igualada fent una 
residència artística del seu 
nou espectacle ‘Chapeau!’ 
fruit de la col·laboració amb 
la fira d’espectacles infantils i 
juvenils Mostra Igualada. La 
residència, acompanyada de 
dos assajos oberts amb 240 
alumnes de secundària, ha 
permès treballar la produc-
ció i testar-la amb el públic. 
Chapeau és una proposta de 
teatre i clown adreçada a es-
pectadors a partir de 10 anys 
que tracta sobre l’absència 
de lideratge després que tres 
pallassos August (que re-
presenten la bogeria) hagin 
perdut el seu líder Confetti, 
un pallasso Carablanca (que 
representa l’ordre i el saber 
fer). Aquesta metàfora ser-
veix a La Baldufa com a punt 
de partida per parlar sobre 
el món del poder, què pas-
sa quan algú hi arriba i si el 
volem o no. Així ho explica 
l’actor Enric Blasi, un dels 
membres de la companyia: 
“Hi ha una part molt diver-
tida de l’espectacle en què 
tots considerem que cal fer el 
pas per ser el Confetti, però 
ningú vol fer-lo, que és una 
cosa bastant d’actualitat, no? 

Tothom diu: ‘Sí, hem de fer 
la revolució, però comença 
tu i jo ja m’hi afegiré’. Tota 
aquesta conjuntura política 
que vivim també influencia 
el món dels pallassos. És un 
espectacle d’humor amb un 
rerefons filosòfic o polític.”
Després de Mon pare és un 
ogre, El príncep feliç i Cirque 
déjà vu on la part dramàtica 
guanyava pes, la companyia 
tenia ara “ganes de fer riu-
re, però sense renunciar a la 
part filosòfica. Per nosaltres 
la història és molt important 
i ara també ho fem, amb el re-
gistre dels pallassos. Creiem 
que tenim una cosa molt bo-
nica entre les mans en el sen-
tit que és fresca i que el públic 
s’ho passarà bé”.
El muntatge es desenvolupa 

dins un espai circular envol-
tat per unes grades que for-
men part de l’escenografia 
amb un aforament per a uns 
120 espectadors. D’aques-
ta manera, s’inclou el públic 
com un actor més de tot el 
que passa a la representació. 
És un espectacle autònom 
que tant pot ser representat a 
l’interior (a l’escenari d’un te-
atre o a un espai diàfan) com 
a l’exterior, en places i carrers. 
En relació a la residència, el 
director artístic de la Mostra 
Igualada, Pep Farrés, afirma-
va que “la Mostra com a fira 
estratègica d’arts escèniques 
per a nens i nenes ha de fer 
la funció d’acompanyar el 
sector i, evidentment, el sec-
tor són els programadors, 
però també són els creadors. 

La Baldufa testa el seu nou espectacle en una 
residència artística a la Mostra Igualada 

En aquest cas el que fem és 
invertir tots els esforços que 
puguem i que estiguin al 
nostre abast per donar su-
port a les companyies en els 
seus processos creatius”.
Farrés també valorava molt 
positivament que els estudi-
ants hagin pogut participar 
en la creació de l’espectacle 
veient-lo, responent a les 
preguntes de La Baldufa i do-
nant lliurement la seva opi-
nió amb uns comentaris que 
seran “molt útils”a la com-
panyia. Chapeau! s’estrenarà 
al Teatre La Llotja de Lleida 
del 2 al 4 de gener de 2019. 
Les següents representacions 
seran a la propera edició de 
la Mostra Igualada, del 4 al 7 
d’abril, dins la programació 
de La Mostra JOVE.

MÚSICA / LA VEU 

Amb el públic que omplia l’es-
glésia, dempeus i ovacionant 
amb entusiasme i emoció al 
Duet Massana-Bonjoch, va fi-
nalitzar el concert “Eurofolk” 
que va tenir lloc a La Tossa de 
Montbui el diumenge 16 de de-
sembre, tancant el cicle de Con-
certs de Tardor organitzat per la 
Fundació La Tossa.   
El concert va oferir un recorre-
gut per diferents indrets musi-
cals – Irlanda, Balcans, Rosselló, 
Catalunya... amb originals ver-
sions de velles melodies – mun-
tanyes de Canigó, Rossinyol, 
Jan Petit, Joan del Riu - i també 
de manera magnífica la peça 
“Asturias” d’Isaac Albéniz.
Pep Massana i Adrià Bonjoch 
van excel·lir de forma sublim en 
les interpretacions de “El Cant 
dels Ocells” i “Estiu” de Vivaldi, 
impressionants en sensibilitat, 
així com “Entre dos aguas” de 
Paco de Lucía que va ser la peça 
escollida amb la qual van tancar 
el concert.
El marc de l’església va donar 
un aire de màgia i intimitat a 
l’actuació de dos grans músics 
que voregen el virtuosisme amb 
el violí i la guitarra.  “Sensacio-
nals, sensacionals”, deia la gent a 
la sortida del concert.
Els donatius voluntaris recollits 
al final del concert, que va ser 
patrocinat de manera anònima 
per una empresa igualadina, es 
destinaran a la Marató de TV3.

Concert 
memorable amb 
la música del duet 
Massana-Bonjoch



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Mai Vista”, de J. Jou, és tot humanitat: és vida i mort, 
però també és veritat i mentida

E l Josep Hernández va néi-
xer a Igualada el 1969. Té 
una llarga trajectòria en el 

món de l’animació i els efectes vi-
suals, havent treballat en 3D des 
de 1995 i fent classes a la Univer-
sitat de les Illes Balears (1995-
2012) i a les de La Coruña i la 
Pompeu Fabra a Barcelona. Tam-
bé ha treballat en direcció i guió 
de cinema, dirigint un llargme-
tratge “Funerària Independent” 
i diversos curtmetratges d’actors 
reals i d’animació; alguns guardo-
nats en els principals festivals del 
món. Des del 2016, s’ha centrat 
en el camp de la realitat virtual i 
els videojocs; un projecte d’equip 
que parteix d’iniciatives pedagò-
giques i tasques d’investigació.
Enguany, si bé fa molts anys que escriu guions, com 
a autor literari i novel·lista, ha estat mereixedor del 
I Premi Antoni Vidal Ferrando de Narrativa de les 
Illes Balears, amb la seva obra “Mai Vista”. I, amb 
una segona novel·la acabada d’escriure i un llibre de 
contes sobre la massificació turística i els excessos de 
la nostra societat, s’inscriu a transitar per un perfil 
d’escriptura reflexiva i fresca per tal d’incitar al lector 
a prendre partit en situacions quotidianes força deci-
sives, que -de vegades- ingressen en algunes profun-
ditats filosòfiques. 
Presentat el passat divendres a la Llibreria Aqualata, 
“Mai Vista” és un llibre que exigeix més d’una lec-
tura, perquè –encara que es podria llegir amb certa 
rapidesa- convé deturar-se en cada paràgraf, en cada 
fragment i fins i tot en algunes frases. El fet és que es 
tracta d’una obra bastant interpretativa, en què hom 
va observant que tot és prou relatiu; alhora que se’ns 
proposa de reflexionar en esferes tan pregones com 

la grandesa de la vida humana o bé la seva pròpia 
fragilitat. 
Efectivament, aquesta obra és tot humanitat: és vida 
i mort, però també és veritat i mentida. Tots conei-
xem o bé em participat d’alguna de les situacions 
com les que en ella s’hi narren, però mai les haurem 
viscudes des del punt de vista de na Fiona. Na Fiona, 
des d’un viatge cap a la seva pròpia transformació, 
se’ns fa present com a una mena d’ésser sobrenatural 
en tant que el personatge que apareix en totes les his-
tòries; ella acompanya a diversos protagonistes en el 
seu dia a dia, en una quotidianitat a voltes envaïda 
per estadis de solitud, o bé per moments de mas-
sa profusió i, perquè no, per alguns episodis crítics 
que es contraposen amb altres de ben disbauxats. 
Na Fiona, podria ser aquella mort imaginària que 
ens ve a trobar i, alhora, la nostra pròpia vida: la 
d’una persona aparentment normal que a través de 
diferents situacions se’ns va presentant. Fiona és 
inalterable, valenta, ferma, humana i, molt especi-

alment, justa. Ella ens proposa molta ponderació i 
també ens plantegem l’autenticitat de les vivències; 
si el risc és més que una obsessió o alguna cosa que 
només ens convida a descobrir  determinats estats, 
o be si l’atzar ens porta a viure experiències extre-
mes o tan sols a descobrir un món que ens l’acabem 
de creure.
El llibre no vol adoctrinar, però sí que hi ha un re-
refons d’ensenyances  sobre el que realment haurien 
de ser els comportaments benvolents des de l’hon-
radesa, l’honestedat, el veritable sentit de la justí-
cia... En summa, si tots fóssim persones íntegres i 
completes, l’entorn que ens envolta fóra  molt més 
amable i saludable. 
I, al capdavall, una lectura atenta convida a apro-
par-se a aquell dia en què –amb una mica de  sort- 
puguem conèixer na Fiona, en persona. I, ... riure, 
plorar, emocionar-se, morir, obrir els ulls i també 
tancar-los...  Tot plegat, farà que ens hi acabem sen-
tint molt identificats, segur!
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El departament de Pro-
moció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igua-

lada organitza, el proper di-
jous, 3 de gener, a les 18h, un 
concert d’orgue a càrrec de 
Joan Paradell i Solé, organista 
titular de la Capella Musical 
Pontifícia Sixtina des de l’any 
2010. La presentació del con-
cert anirà a càrrec de Jaume 
Planas i Paradell oferirà un 
programa amb composici-
ons de Bach, Vivaldi, Dub-
ois, Blatchly, Willcoks, Guy, 
Ropartz i Vierne. El mestre 
igualadí és l’organista oficial 
que toca en les celebracions 
litúrgiques presidides pel Sant 

Pare, tant a la Basílica Papal 
de Sant Pere del Vaticà com 
en les altres basíliques roma-
nes, i també en els concerts 
de la Capella Musical Ponti-
fícia Sixtina. L’any vinent, el 
músic tornarà també a diri-
gir el Festival Internacional 
d’Orgue d’Igualada, que cele-
brarà la seva 26a edició i que 
es durà a terme els diumenges 
del mes de març.

Dijous, 3 de gener, concert d’orgue del mestre Joan 
Paradell a la basílica de Santa Maria d’Igualada

Paradell oferirà un 
programa amb compo-
sicions de Bach, Vival-

di, Dubois, Blatchly, 
Willcoks, Guy, Ropartz 

i Vierne



TEATRE
Igualada

“Mal de closca”
Els igualadins Farrés brothers i cia. re·
cuperen aquest meravellós espectacle on 
els objectes prenen vida i afronten la por 
d’anar al metge..
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

ELS PASTORETS
Calaf

Una tradició feta espectacle des de fa 93 
anys, els Pastorets de Josep M. Folch i Tor·
res
Dissabte a les 6 de la tarda a la sala Folch 
i Torres del Casal.

MÚSICA
Piera

Tradicional concert de Nadal amb el Grup 
Parroquial els Pedaços.
Diumenge a les 7 de la tarda al Santuari 
del Sant Crist.

TRADICIONS
Capellades

Cantada del Quinto de Nadal.
Diumenge a les 12 del migdia a la cafe-
teria de la Lliga

DILLUNS 31

DIMARTS 1

FESTA DE REIS
Igualada 

Lliurament de les cartes
Recepció del Patge Faruk de les cartes dels 
nens i de les nenes destinades als tres Reis 
d’Orient.

DIVENDRES 28

FESTA DELS REIS
Igualada 

Arribada del Patge Faruk
Festival infantil amb el grup “El Pot Pe·
tit”Acte seguit, a les 8 del vespre, arribada 
del Patge Faruk.
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda al pave-
lló de les Comes

CINEMA FAMILIAR
Piera 

Sessió de cinema per a tots els públics amb 
la projecció de la pel·lícula “Hotel Trans·
silvània 3.”.
Divendres a les 5 de la tarda al Teatre Fo-
ment

DISSABTE 29

MÚSICA
Igualada

És nit de Nadal. Concert a càrrec de la 
Coral Juvenil Xalest.
Dissabte a les 6 de la tarda al Santuari de 
la Mare de Déu de la Pietat.

TEATRE
Igualada

L’ infern més gran de Catalunya. Crema·
rem l’Ajuntament.
Els Pastorets necessitem la col·laboració 
de tots els diables que hi hagi a Igualada. 
Tothom que vulgui ha de venir disfressat 
de dimoni. Omplim la plaça.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça 
de l’Ajuntament.

TEATRE
Igualada

“Mal de closca”
Els igualadins Farrés brothers i cia. re·

cuperen aquest meravellós espectacle on 
els objectes prenen vida i afronten la por 
d’anar al metge..
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

CONFERÈNCIA
Piera

“Memòries líquides. Veus dels safareigs”
Homenatge i record a les feines de rentar 
la roba de les nostres àvies i besàvies a rius, 
basses i safareigs. Amb la Rosa Vendrell 
ens aproparem als testimonis de dones que 
han rentat la roba als safareigs i farem un 
viatge en el temps.
Dissabte a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
de Piera

MÚSICA
El Bruc

Darrer concert del Festival MusicalBruc 
amb JZ Bach Nadal a càrrec de M Camp, 
Ll. Fortuny i M. Farrés .
Dissabte a les 10 del vespre a Can Casas

POESIA
Capellades

Trobada poètica amb lectura i comentari 
de poemes de Nadal .
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre al Saló Rosa 
de la Lliga

DIUMENGE 30 

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 i a les 6 
de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu

Dimarts a partir de 2/4 d’11 del matí al 
Teatre Municipal l’Ateneu

DIMECRES 2

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

DIJOUS 3

MÚSICA
Igualada 

Concert d’orgue de Joan Paradell i Solé
L’organista titular de la Capella Musical 
Pontifícia “Sixtina” del Vaticà, oferirà 
composicions de Bach, Dubois, Ropartz, 
Blatchly, Guilmant i Willcocks.
Dijous a les 6 de la tarda a la basílica de 
Santa Maria

TEATRE
Igualada 

“Mare Terra”
Per què el cel és blau? Com és que no cau 
la lluna? Per què em surt sang si em faig 
mal? Un espectacle de titelles i objectes 
sobre l’origen de la Terra i de la vida que 
respon a moltes de les preguntes que es fan 
els més menuts.
Dijous a les 6 de la tarda  al Teatre de 
l’Aurora

AGENDA
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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



Spidermans alternatius
Estrena • Spiderman: Un nuevo universo

RAMON ROBERT / 

Sony Picures i Marvel, en les se-
ves divisions dedicades al cinema 
d’animació, han decidit donar-li 

un nou format i una nova estètica al ja 
clàssic personatge del superheroi Spi-
derman. Contràriament al que alguns 
en principi van pensar, Spiderman: Un 
nuevo universo és una magnífica pel·lí-
cula d’animació.  De moment ha estat 
nominada al Globus d’Or, en l’apartat 
millor film d’animació, mentre que el 
Cercle de Crítics de Nova York li han 
donat el premi a la Millor pel·lícula 
animada de l’any 2018. No serà gens 
estrany que els acadèmics d’Hollywo-
od també la tinguin en compte a la 
hora de repartir Oscars.
Amb realització conjunta de Bob Per-
sichetti, Peter Ramsey i Rodney Rot-
hman, la pel·lícula ens presenta un 

univers paral·lel on Peter Parker ha 
mort, mentre que un jove de secundà-
ria anomenat Milers Morales és el nou 
Spiderman. No obstant això, quan el lí-
der mafiós Wilson Fisk (a.k.a Kingpin) 
construeix el “Super Col·lisionador” 
porta a una versió alternativa de Pe-
ter Parker que tractarà de ensenyar-li 
a Miles com ser un millor Spiderman. 
Però no serà l’únic Spider en entrar a 
aquest univers, ja que també apareixen 
quatre versions alternatives del mateix 
personatge, que intentaran tornar al 
seu univers abans que tota la realitat es 
col·lapsi.
Visualment impactant, estèticament 
notable i narrativament vertiginosa, 
aquesta nova i molt inventiva pel·lícula 
de la nissaga Spider Man donarà mol-
tes alegries, tan als seus creadors com 
als espectadors que paguin entrada

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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Amor i cançons
A Tous •  Mamma Mia! Una y otra vez

RAMON ROBERT / 

Inspirada en les populars cançons 
del grup Abba, rodada en una 
encantadora illa grega i amb una 

Meryl Street demostrant a tothom que 
també té aptituds per a la comèdia, 
Mamma Mia va ser una de les 10 pel-
lícules més taquilleres de l’any 2008. 
Ha passat una dècada des de llavors, 
i aquella pel·lícula segueix tenint altes 
audiències cada vegada que la progra-
men a la televisió. Vistos els resultats, 
no és gens estrany que els productors 
d’aquella animada comèdia musical 
(un d’ells l’actor Tom Hanks) hagin de-
cidit fer-ne una continuació. La nova 
pel.lícula porta del títol de Mamma 

Mia!: Una y otra vez.
Repeteixen els mateixos actors (o si-
gui Amanda Seyfried, Julie Walters, 
Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan 
Skarsgard i Meryl Streep, és clar) però 
n’apareixen alguns de nous (Lily Ja-
mes, Andy Garcia, Cher). Tots plegats 
participen en una nova comèdia en la 
que tornem a la mateixa illa i en la que 
tornen a sonar les cançons dels Abba. 
Des del present, els protagonistes ens 
expliquen els fets succeïts aquell estiu 
en què va començar aquesta història 
sobre els tres possibles pares de So-
phie. Ja coneixem el format i la fórmu-
la emprada, però la veritat és que tot 
plegat torna a funcionar molt bé. 

Indonèsia gastronòmica 
Estrena •  Una receta familiar

RAMON ROBERT/ 

En els darrers anys no han estat 
poques les pel.lícules centrades 
en la cuina o la gastronomia. 

Ara ens arriba una coproducció en-
tre companyies de Japó i Indonèsia 
que segueix aquest mateix camí. Re-
alitzada per Eric Khoo, Una receta 
familiar relata la historia de Masato, 
un jove xef de ramen (fideus japone-
sos) que vol saber més sobre el passat 
dels seus pares morts. Així, Masato 
deixa la seva ciutat natal al Japó,  em-

barcant-se en un viatge culinari cap a 
Singapur per descobrir la veritat so-
bre el seu passat i la seva família. Du-
rant aquesta deliciosa odissea, Masato 
coneixerà els secrets dels seus ances-
tres, descobrirà  suculentes receptes i 
molt més.
En un to de comèdia malenconiosa, 
però amable vitalista, la pel.lícula fa 
una clara reivindicació de l’amor, de 
la generositat i de la bona cuina, que 
també pot ser molt amorosa. O sigui, 
de com la gastronomia pot crear lla-
ços familiars i personals.



EL RETORNO DE BEN
Estats Units. Drama. De Peter Hedges. Amb Lucas Hedges, 
Julia Roberts, Kathryn Newton.  
Ben Burns torna a casa el dia abans de Nadal. La mare de 
Ben, Holly Burns, li dóna la benvinguda, però ràpidament 
s’adona que està patint. Durant unes 24 hores que poden 
canviar les seves vides, Holly farà tot el possible per evitar 
que la família s’ensorri. L’adicció a les drogues i juga un pa-
per important.

SPIDERMAN: UN NUEVO UNIVERSO
Estats Units. Animació. De Bob Persichetti, Peter Ramsey, 
Rodney Rothman..
En un univers paral·lel on Peter Parker ha mort, un jove de 
secundària anomenat Milers Morales és el nou Spiderman.  
Però no serà l’únic Spider Man en entrar a aquest univers. 
Quatre versions alternatives del superheroi apareixeran i 
buscaran tornar al seu univers abans que tota la realitat es 
col·lapsit

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

UNA RECETA FAMILIAR
Singapur. Drama gastronòmic. D’Eric Khoo. Amb Tsuyos-
hi Ihara, Seiko Matsuda, Takumi Saito.
Masato, un jove xef de ramen que vol saber més sobre el 
passat dels seus pares morts, deixa la seva ciutat natal al 
Japó embarcant-se en un viatge culinari cap a Singapur per 
trobar la veritat sobre el seu passat i la seva família. Durant 
aquest viatge, Masato descobrirà els secrets dels seus ances-
tres, suculentes receptes i molt més

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 

YULI 
Dv: 19:30
Ds: 22:00
Dg: 19.30
Dm: 19.30
Dc: 20:45
Dj: 20:00
SPIDERMAN. UN NUEVO UNIVERSO 
Dv: 17:00
Ds: 17:00/19:30
Dg i Dll: 17:00
Dm: 17:00
Dc: 18:15
Dj: 17:30(VOSE)

1/AQUAMAN
Dv Ds Dg: 16/00/19:00/22:00
Dll: 16:00
Dm: 19:00/22:00
Dj:  16:00/20:00
1/AQUAMAN (3D)
Dg: 13:00
1/AQUAMAN (VOSE)
Dj: 19:00

2/MARY POPPINS 
Dv Ds Dc: 16:30/19:10/21:50
Dg: 12:35/16:30/19:10/21:50
Dll: 16:30
Dm: 17:00/19:30/22:15
Dj: 16:30/17:10
2/MARY POPPINS (VOSE)
Dj: 21:50

3/ SPIDERMAN: UN NUEVO UNIVERSO  
Dv Ds Dg: 16:15/18:40/21:05
Dll: 16:15
Dm: 17:15/19:40/22:05
Dc: 16:15/21:05
Dj: 18:40
3/ SPIDERMAN: UN NUEVO UNIVERSO 
(3D) 
Dg: 12:00

4/ AQUAMAN
Dv Ds Dm Dc i Dj: 17:30/20:30
Dg: 12:15/17:30/20:30
Dll: 17:30
Dj: 16:15/21:05
4/ SPIDERMAN (3D)
Dg: 15:00

5/ BUMBLEBEE
Dv Ds Dc: 15:45/18:00/20:20/22:40
Dg: 12:30/ 15:45/18:00/20:20/22:40
Dll: 15:45/18:00
Dm: 18:00/20:20/22:40
Dj: 15:45/18:00/22:40
5/ BUMBLEBEE (VOSE)
Dj: 20:20

6/ RALPH ROMPE INTERNET
Dv Ds Dc i Dj: 15:40/17:55/20:10
Dg: 13:30/ 15:40/17:55/20:10
Dll: 15:40/17:55
Dm: 17:55/20:10
6/ MIAMOR PERDIDO
Dg Dm Dc i Dj: 22:30
6/ ROBIN HOOD
Dv Ds: 22:30

7/ SUPERLOPEZ 
Dv Ds Dg Dc i Dj: 16:15/18:25/20:35
Dll: 16:15/18:25
Dm: 18:25/20:35
7/ MORTAL ENGINES
Dv Ds Dg Dm Dc i Dj: 22:45
7/ ANIMALES FANTASTICOS
Dg: 13:15

8/EL GRINCH 
Dv Ds Dll Dc i Dj: 15:50/17:45
Dg: 12:05/14:00/15:50/17:45
Dg: 13:00/15:45/18:00/20:20
Dm: 17:45
8/BOHEMIAN RHAPSODY 
Dv Ds Dg Dm Dc i Dj: 19:40/22:20

SALA AUDITORI
SPIDERMAN
Dv: 18:15/20:30
Ds: 16:15/21:00
Dg: 18:30
Dm i Dj: 18:15
MARY POPPINS
Ds: 18:30
Dg: 16:00
Dm: 20:30
FOTOGRAFO DE MAUTHAUSSEN
Dj: 20:30

SALA PETITA
EL REGRESO DE BEN
Dv Dj: 18:30
Ds: 16:30/21:00
Dg: 18:45
Dm: 20:40
UN ASUNTO DE FAMILIA
Dv i Dj: 20:30
Ds: 18:45
Dg: 16:30/20:40
Dm: 18:30 
Dc: 20:40

GAUGUIN, VIAJE A TAHITÍ   
Dg: 18:00
UNA RECETA FAMILIAR   
Dg: 19:40
MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ   
Dm: 18:00
UNA RECETA FAMILIAR   
Dm: 19:50
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PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Amb insistència, amb reiteració, amb tenacitat / 2. Llenca de roba 
cosida a la camisa com un aleró. Ensuperbiment capaç d’escapçar una relació / 3. Poca 
broma. Pastís de diumenge a la poltrona. Ai, el cor d’en Quim... / 4. Enemics de Passar 
l’Estona. Intuïcions de perdiguer / 5. Per guanyar un sou en calen una vintena llarga. A 
la Índia fan les mil-i-una / 6. Abric de pobre. És a les idees com als estams l’estampació. 
Ressona en el motor / 7. Triga molt, sempre, com que té tres dones... Animat a llançar-se 
amb tot el pes / 8. Animal mitològic força silenciós. Sobredosi no mortal / 9. Com més 
processons hi ha millor li van les coses. Amb tanta havanera acaba cremat / 10. Heroi troià 
exiliat a l’Ille de France. A l’hora de posar ordres és la primera / 11. Entra a la universitat. 
Va néixer per la fe i va morir per la ciència. DNI sense identificar / 12. Centre històric d’Ar-
tés. Policromia ocular / 13. Fils de rebuig del cànem idonis per fer música metropolitana. 
Un parent a Nicòsia.

VERTICALS: 1. Ni barrejats ni rebaixats: remullats fins a l’exageració. Deconstrucció de 
patates / 2. Article de pell. Pobrissona, tan pobra i tan rica... Tres sense re / 3. Com a gos 
és un llufaire; com a panpersonatge, un immadur. Lleidatà de l’any de la picor / 4. Enemics 
de Tota Obligació. Ventilin per sota l’africà que baixa. Continua ressonant / 5. Part de la 
cançó que es guarda pel final de l’excursió. Interiorisme tèxtil masculí / 6. Una mica d’ima-
ginació. A les citades processons li toca carregar. Em presentaré a Palamós / 7. Tracta Déu 
amb confiança conjugal. Reclamis el plat de llet / 8. Unitats de mesura de la rastellera. No 
decapes bé, són massa altes i forçudes / 9. Malvat, de cor corromput com un personatge de 
novel·la del segle dinou. Estranya cura a base d’arbust / 10. Abracen l’Enric. Superfície de 
separació de dos medis que no volen fer el soldat. Fan companyia a l’americana / 11. Bolet 
molt apreciat pels ocellets. Debuts literaris / 12. Caps de bestiar llestos per tondre. Caram, 
tu, tens un palmell de xicot!

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

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

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

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 un cassó al bany maria, o 
al microones, fondre la xoco-
lata. En un altre cassó a foc 
suau, barrejar la mantega, la 
mel i el sucre. Retirar del foc 
i incorporar, sense deixar de 
remenar, la farina, la farina 
d’ametlles i la xocolata.

Posar de nou al foc perquè 
torni a agafar temperatura 
i sense deixar de remenar, 
esperar que espesseixi una 
mica. Retirar i afegir les ga-
letes Chiquilín aixafades gro-
llerament amb un corró de 
cuina, les nous, les avellanes 
i els carquinyolis esmicolats, 
les galetes PIM’S i les rodan-
xes de taronja confitada, ta-
llades en petits trossos.

Deixar refredar una mica i 
abocar la barreja sobre un 
paper film. Enrotllar i donar 
la forma que més s’acosti a 
la d’una llonganissa. Això ho 
aconseguirem prement molt 
el film perquè es compacti. 
Reservar a la nevera unes 8 
hores.

Un cop ben endurit, retirar 
el paper film i arrebossar la 
llonganissa de xocolata amb el 
sucre glacé. Partir amb un bon 
ganivet (queda bastant dura i 
servir).

Decorar amb un trosset de 
cordó vermell i blanc com si 
fos la cordill del qual penja 
l’embotit. 

Botifarra negra
de xocolata

Ingredients 
(per a 2 “budells” 
de botifarra):
·100 grs. de Xocolata 
  70% cacau
·40 grs. de Mantega
·75 grs. de Galetes Chiquilín
·60 grs. de Mel
·60 grs. de Sucre
·6 galetes Pim’s Delight Orange

·5-6 Carquinyolis
·3 talls de taronja confitada 
·35 grs. de farina
·35 grs. de farina d’ametlles
·35 grs. d’avellanes
·35 grs. de nous
·sucre glacé



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

SORTEJOS  |  45Divendres, 28 de desembre de 2018

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 25/1/2019.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extrac-
ció 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/Gener
28: Sants Innocents; Dòmina; Abel,.

29: Tomàs Becket; David; Tròfim. 
30: Mansuet; Rainer; Anísia; Fèlix I, papa.

31: Silvestre I, papa; Coloma; Melània la Jove; Sabinià, .  
1: Maria, Mare de Déu; Manuel (Manel); Concordi.

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

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

Jaume Freixas i Ballabriga
Morí cristianament el dimecres dia  19 de desembre 

de  2018  a l'edat de 93 anys.

 A.C.S.

Els teus estimats:  esposa, fills, neta i família tota, volem agrair 
les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc 

el passat divendres dia 21 de desembre a l'oratori de Funerària Anoia.

en record de

Igualada, desembre de 2018Funerària Anoia, S.L.
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El passat dia 18 de desembre de 2018 malauradament ens va 
deixar Salvador Rius Massana, un amant de la dansa de la 
qual ell era partícip tant a nivell personal com a ballador i 
col·laborador amb qualsevol acte relacionat amb la cultura.
L’Agrupació Folklòrica Igualadina amb la qual ell, va ser ba-
llador durant molt anys i director uns altres, vol afegir-se 
amb el sentiment de pèrdua i condol amb la família i al mon 
de la dansa.
SALVADOR RIUS tots nosaltres et recordarem com un gran 
ballador que vas ser.
“Ballar es com somiar amb el teus peus”

L’Agrupacio Folklòrica 
Igualadina acomiada a 
Salvador Rius Massana

ESGLÉSIA / LA VEU 

La festivitat de la Sagrada Fa-
mília se celebra el diumenge 
després de Nadal i especial-
ment a la parròquia igualadi-
na que la té per titular. Amb 
l’organització de l’Associació 
de la Visita Domiciliària, se 
celebrarà a la missa de vigília, 
dia 29, a les 8 del vespre; i el 
diumenge, dia 30 de desem-
bre, en totes les misses domi-

nicals: 2/4 de 10 del matí, 12 
del migdia i 8 de la tarda.
A les 12 del migdia, Ofici So-
lemne concelebrat, a l’esglé-
sia parroquial, amb homilia 
pronunciada pel Pare Jesús 
de Barcelona, guardià del 
convent dels PP. Caputxins 
d’Igualada. Els cants aniran a 
càrrec de la Schola Cantorum 
d’Igualada Hi haurà l’adoració 

del Diví Infant i repartiment 
de l’estampa commemorativa, 
enguany amb la imatge d’una 
capelleta de la Sagrada Família 
del barri de Montserrat. Al fi-
nal hi haurà el cant dels goigs. 
A les 7 de la tarda, a la mateixa 
església parroquial, Benedic-
ció Solemne amb el Santíssim: 
exposició, meditació, estació, 
benedicció i reserva.
Aquest 2019 el temple parro-
quial de la Sagrada Família ce-
lebra els seus 50 anys d’histò-
ria, efemèride que se celebrarà 
el proper 12 de gener amb una 
missa presidida pel Sr. bisbe, 
de la qual n’informarem opor-
tunament.

Festa patronal de la parròquia de la 
Sagrada Família

ESGLÉSIA / LA VEU 

La vigília d’Any Nou, solem-
nitat de Santa Maria Mare de 
Déu, dilluns dia 31, hi haurà 
una Hora Santa a les 10 del 
vespre i una Missa especial, 
a les 11 de la nit al Monestir 
de les Carmelites Descalces. 
Hi haurà missa de vigília a 
tots els temples en els horaris 
habituals, excepte a la resi-
dència Pare Vilaseca, als PP. 
Caputxins i al Santuari de la 
Mare de Déu de la Pietat. El 
dia d’Any Nou, dia 1, no hi 
haurà missa de 2/4 de 9 del 
matí, als PP. Caputxins: la 
resta com tots els diumenges.

Celebracions 
litúrgiques d’Any 
Nou

ESGLÉSIA / LA VEU 

Aquest 25 de desembre, 
en el seu tradicional 
missatge nadalenc i 

Benedicció “Urbi et orbi”, el 
Papa Francesc va demanar: 
“Que en aquest Nadal redes-
cobrim els nexes de fraternitat 
que ens uneixen com a éssers 
humans i vinculen tots els po-
bles”.
“Que el Nen petit i amb fred 
que contemplem avui al pesse-
bre protegeixi a tots els nens de 
la terra i a tota persona fràgil, 
indefensa i descartada. Que 
tots puguem rebre pau i consol 
pel naixement del Salvador i, 
sentint-nos estimats per l’únic 
Pare celestial, retrobar-nos i 
viure com a germans”, ho va 
dir el papa Francesc en el seu 
Missatge Nadalenc, pronunciat 
aquest dimarts 25 de desem-
bre, des del balcó central de la 
Basílica de Sant Pere, des d’on 
va impartir la seva benedicció 
“a la ciutat i al món”, en la So-
lemnitat del Nadal de Jesús.

Joiós anunci de Betlem
Dirigint-se als fidels de Roma, 
als pelegrins congregats a la 
plaça de Sant Pere, i a totes les 
persones de totes les parts del 
món que van seguir a través 

dels mitjans de comunicació 
aquest missatge, el Sant Pare 
els va renovar el joiós anunci 
de Betlem : «Glòria a Déu en el 
cel, ia la terra pau als homes de 
bona voluntat».

Déu és Pare bo i nosaltres 
som tots germans
Però, què ens diu aquest Nen, 
que ens ha nascut de la Ver-
ge Maria? Quin és el missatge 
universal del Nadal? Ens diu 
que Déu és Pare bo i nosaltres 
som tots germans. “Aquesta 
veritat - va precisar el Pontífex 
- és a la base de la visió cristi-
ana de la humanitat. Sense la 
fraternitat que Jesucrist ens ha 
donat, els nostres esforços per 
un món més just no arribarien 
molt lluny, i fins i tot els millors 
projectes corren el risc de con-
vertir-se en estructures sense 
esperit “.
Per això, el meu desig de bon 
Nadal, va indicar el Papa Fran-
cesc, és un desig de fraternitat. 
Fraternitat entre persones de 
tota nació i cultura. Fraterni-
tat entre persones amb idees 
diferents, però capaços de res-
pectar-se i d’escoltar a l’altre. 
Fraternitat entre persones de 
diverses religions. Jesús ha vin-
gut a revelar el rostre de Déu a 
tots aquells que el busquen”.

El Papa: “Nadal és 
fraternitat entre persones 
de tota nació i cultura”



              

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:

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 28:  ADZET
Av. Barcelona, 9

DISSABTE  29:   SECANELL
Òdena, 84

DIUMENGE 30: 

MISERACHS
Rambla Nova, 1

DILLUNS 31:BAUSILI
Born, 23

DIMARTS 1: 

CASAS V.
Soledat, 119

DIMECRES 2: PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIJOUS 3: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H



                de PILARÍN BAYÉS /  Il·lustradora
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“Sempre que he de representar 
els Reis en genèric, dibuixo els 

d’Igualada”
La Pilarín Bayés, nascuda a Vic, va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi l’any 
1991. Ha il·lustrat pràcticament mil llibres des que va publicar el primer conte per a 
nens l’any 1964 i va iniciar la seva col·laboració amb la revista Cavall Fort. Ara ha 
il·lustrat “La petita història dels Reis d’Igualada”.

Com et proposen fer les il·lustracions de la Petita 
Història dels Reis d’Igualada?

A mi m’arribava per part de gent que conec d’Igua-
lada, però sobretot per part de l’editorial. Quan m’ho 

van proposar em va fer molta il·lusió perquè sempre que he de 
representar els Reis en genèric, dibuixo els d’Igualada. Tot i que 
jo soc de Vic i els d’allí em semblen preciosos, amb la Plaça 
Major com a marc espectacular, crec que els d’Igualada, amb els 
Reis acostant-se als nens i nenes, parlar amb ells i tot això fa que 
siguin uns Reis diferents i magnífics.

Has fet les il·lustracions i l’Antoni Dalmau en va fer el text. 
Com us vau coordinar?

L’Evangeli ja ho diu, abans de tot és la paraula. Així que l’Antoni 
Dalmau primer va fer el text i a partir d’aquest jo en vaig fer 
les il·lustracions. Ha estat un plaer treballar amb ell perquè és 
un gran escriptor, un erudit i que, evidentment, coneix tan bé 
Igualada. Ja havíem fet algun altre llibre de “Petites històries” 
amb ell com el d’Enric Prat de la Riba.

Em sembla que, de fet, més enllà del text ell també apareix en 
les il·lustracions, oi?

Sí, hem fet una mica a l’estil de “Buscant al Wally”. Apareix una 
mica amagat, no de manera ostensible. Així els nens i nenes 
que mirin el llibre l’intentin trobar en cadascuna de les pàgines. 
Però no només hi apareix ell, sinó que també hi ha altres per-
sones que s’hi poden trobar en el llibre. A veure si ho desco-
breixen!

L’any passat vas venir a la Cavalcada de Reis d’Igualada per 

impregnar-te de la festa. Què et va semblar?

Magnífica. Ja l’havia vist per fotografies que m’havien passat els 
de l’editorial perquè me’n comencés a fer una idea, però no ho 
havia viscut mai en directe a Igualada. L’emoció del carrer, la 
seva vibració, això si no hi ets no ho veus. I recomano a tothom 
que no hi hagi anat que si tenen la oportunitat, un any vinguin 
a Igualada a viure-ho. Em va semblar molt bonic i un gran pri-
vilegi per als nens i nenes d’Igualada que els Reis puguin parlar 
amb ells. Habitualment, a altres ciutats, els Reis no parlen d’un a 
un amb els infants. Parlen a la Plaça, parlen per tothom. A més, 
és increïble la memòria que tenen els Reis, saben perfectament 
tot el que han fet els nens i nenes, estan documentats al màxim.

La vas viure de principi a final?

Sí, i va ser meravellós. La vaig viure en part amb una família 
d’Igualada i persones d’aquí que ens van acompanyar. Vam anar 
a la residència amb la gent gran, vam anar a veure on es pre-
parava la comitiva i també on s’acabava. Com deia en Roberto 
Alcacer y Pedrín, va ser “una aventura competa”. 

És difícil de dibuixar les cares de tanta il·lusió dels més petits 
en una nit tan màgica com la de Reis?

Es tracta de deixar que aquesta il·lusió també s’apoderi de tu. A 
més, és una il·lusió i felicitat compartida per tothom. Per exem-
ple, si vas a un partit de futbol, una meitat, els que guanyen, 
estan molt contents; però l’altra meitat, els que perden, estan 
tristos i decebuts. Això no passa a la nit de Reis, és una nit en 
què tothom està content.

Personalment, com vius la nit de Reis?

Hi ha nits molt maques durant l’any, però pel que fa a la il·lu-
sió i també aquesta espera misteriosa, no n’hi ha cap igual que 
aquesta, i a Igualada més.

La nit de Reis és nit de regals. A qui li regalaries tu aquesta 
“Petita història dels Reis d’Igualada”?

Al meu nebot Jordi Vidal, un igualadí que viu a Vic però que 
quan parla d’Igualada se li omple la boca de felicitat.

Has explicat moltíssimes històries de Catalunya  

D’aquesta col·lecció “Petites històries” ja n’hem fet més de 300, 
però comptant altres llibres estic a punt de fer-ne mil, sense par-
lar de les col·laboracions. Jo li dic a la meva filla que sí que les 
compti, les col·laboracions, que em fa il·lusió arribar als mil. 

Per il·lustrar molts dels contes que has fet has hagut de visi-
tar moltes festes per tot Catalunya...

És preciós. I aquí som una mica “festeros”, els catalans. He anat 
a moltes festes majors, diverses cavalcades de Reis, Nadals, etc. 
En sabem molt de fer festes aquí i els que diuen que som una 
mica avorrits és una altra de calúmnies que a vegades ens toca i 
és que, precisament avorrits, no és la nostra definició. 

Alguna d’aquestes festes que has visitat t’ha sorprès especi-
alment?

La baixada de les falles al Pirineu és molt bonic, la Festa Major 
de Sitges també em va agradar molt. També a Vilafranca i la de 
Barcelona, que ens els últims anys s’ha reinventat molt. Hi ha 
mil coses a fer a Catalunya.

Marc Vergés, @marcverges8

Sembla que algú ha dit que el President de la Diputació és un refranyer avorrit, que representa encara a CiU, perquè ha fet una Na-
dala, adreçada a tots els funcionaris del ric ens municipal, on recorda que per Nadal cada ovella al seu corral. Hi vol veure també 
un rerefons del lent treball funcionarial i un deix del passat. També hi ha qui se’n riu del transvasament de noms polítics coneguts 
d’unes llistes a les altres en les properes eleccions, no endebades a Igualada els moviments entre gent afí al socialisme se n’ha anat a 
Esquerra i gent que havia figurat a les llistes d’aquest partit han marxat a la CUP. També hi ha expectació per veure quants votaran 
Vox i Ciutadans. Són els nous temps, on delimitar cada espai polític no és cosa senzilla. Tothom defensa que d’això se’n diu llibertat 
i que els canvis són el més natural del món. No es donen massa explicacions i diuen que els veïns tindran la darrera paraula. Per 
alguns sembla que no hi hagi passat i volen un futur on poder transitar ràpidament de la Pau de les festes nadalenques al Ball de 
Bastons de les eleccions que s’acosten.  


