
Armand Monleón, en una de les etapes del Dakar a Perú.

50 anys de la parròquia de la 
Sagrada Família a Igualada
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La construcció de l’edifici va ser 
tota una revolució arquitectònica a 
Igualada, a finals dels anys 60

També es compleixen cinc dècades 
de la construcció dels coneguts com 
“pisos de Mossèn Còdol”

El president 
Quim Torra, 
a la Cavalcada 
de Reis 
d’Igualada

Vilanova del 
Camí, a punt 
per a la Fira del 
Camí Ral

  Pàgines 8 i 9
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Molt bon paper 
dels anoiencs 
al Dakar
El motorista igualadí Armand Mon-
león i el copilot de Nani Roma, l’ode-
nenc Àlex Haro, estan fent un molt bon 
Dakar en terres peruanes. De moment, 
l’igualadí ocupa un lloc entre els vint 
primers, i Haro havia assolit ahir la 
quarta posició.   Pàgines 5 i 16

La parròquia de la Sagrada Família, acabada de construir, el 1969.
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L’empresa 
Doga de 
recanvis es 
traslladarà a 
Castellolí

MARCA MUNDIAL
D’ASSEGURANCES
10è ANY CONSECUTIU

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

DESCOBREIX-LO A LA PÀG. 7



L’EDITORIAL

Radicalització
D els missatges radicals i les advertències 

en discursos, el recent pacte de Vox amb 
PP i Ciudadanos a Andalusia situa, de 
facto, el radicalisme de l’extrema dreta 

en el primer pla de la gestió pública a Espanya. De 
la paraula s’ha passat als fets. La situació provoca 
angoixa entre molta gent, perquè s’endevina una 
forta penetració d’aquest 
missatge en altres ciutats 
i comunitats espanyoles. 
També a Catalunya, i 
també a l’Anoia. Ja es co-
neix que en algunes ciu-
tats de la comarca, com 
Igualada o Piera, Vox 
compta amb militants 
i una mínima -de mo-
ment- organització. 
L’efecte dòmino que el 
malson de Vox pot posar 
en marxa després d’Andalusia no sembla difícil d’en-
devinar. L’onada global del populisme d’empaties pri-
màries i mentides estructurals de Trump (i els seus 
emissaris a Europa) connecta amb la sensibilitat i les 
frustracions de bona part dels votants d’aquesta for-
mació. Probablement referma la convicció que les 
culpes dels mals –els que siguin- tenen origen o bé 

forà o bé autonòmic -dels “catalans”, sobretot- o fins 
i tot democràtic, com ara el seu condemnable rebuig 
a les mesures de protecció a les dones maltractades.
El populisme de dretes, en l’específica versió espa-
nyola, pot tenir una vessant tòxica que reconnectaria 
amb la pitjor història del segle XX. La complaença 
discreta de Ciudadanos i PP amb aquest discurs és 

torbadora i angoixosa 
però segurament, això 
esperem, només tàcti-
ca i transitòria.
El missatge anticatala-
nista, que augmentarà 
de forma imprevisible 
al mateix temps que 
s’emet per televisió 
en directe el judici als 
presos polítics, porta-
rà un clima difícil de 
gestionar els propers 

mesos, amb eleccions municipals a la cantonada, i 
també autonòmiques a moltes comunitats espanyo-
les. 
Cal denunciar i combatre tots els radicalismes, es-
pecialment el que menyspreen la democràcia. I fer-
ho amb fermesa, sense por. Ens hi juguem molt. 

Vox provoca angoixa entre molta 
gent, perquè s’endevina una forta 

penetració del seu missatge en 
altres comunitats espanyoles. 

També a Catalunya, i a l’Anoia.
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Elsa Artadi, consellera de Presidèn-
cia, ha detallat que “la Generalitat en-
viarà al govern espanyol la diagnosi 
de com s’ha arribat a la situació po-
lítica actual, així com possibles solu-
cions al conflicte”. Però ha reconegut 
que “veuria amb gran sorpresa que el 
president espanyol, Pedro Sánchez, 
fes alguna proposta política que per-
metés negociar els pressupostos de 
l’Estat”. 

Josep Cruanyes, vicepresident de 
l’ANC, va dir que “el judici del TS no 
solucionarà res, però denunciarem 
davant d’Europa que a Espanya es fan 
judicis polítics.”

Javier Ortega Smith, secretari gene-
ral de Vox, que també exerceix l’acu-
sació particular en la causa del 1-O, 

supedita el suport al pacte PP-Cs 
a Andalusia a la retirada de la llei i 
de les ajudes contra la violència de 
gènere “és una política d’extrema 
esquerra i una covardia absoluta vo-
ler-la mantenir”

Margarita Robles, ministra de 
l’Exèrcit, va dir també va dir a les FAS 
i a la Guardia Civil que “han d’estar 
allunyades de decisions partidistes o 
conjunturals per a possibilitar la mà-
xima estabilitat de la política d’Estat.”

Felip VI, rei d’Espanya, va dir du-
rant la celebració de la Pasqua Mili-
tar, que “la bandera, de la qual l’any 
passat vam celebrar el 150è aniver-
sari, és el símbol de la sobirania, in-
dependència, unitat i integritat del 
conjunt de la nació i de la diversitat i 
confiança en el futur amb el desig de 
continuar construint junts una soci-
etat lliure i democràtica”.

Fernando Aznar, tinent general i 
inspector general de l’exèrcit espa-
nyol, ha dit “que el cos de Mossos 
d’Esquadra ha estat històricament 
vinculat a l’exèrcit” i ha desitjat que 
la policia catalana “pugui seguir 
exercint eficaçment les seves funci-

ons públiques, amb normalitat, sense 
pressions i en perfecta sintonia amb 
les forces de seguretat de l’Estat, vet-
llant per la defensa de la llei, la segure-
tat i l’ordre públic a Catalunya.”
 
Quim Torra, el president de la Ge-
neralitat, ha contestat aquest discurs 
i també al del Rei en l’acte de la Pas-
qua Militar dient “Per això volem fer 
efectiva la república catalana, perquè 
mai un exèrcit sigui el garant de l’or-
dre constitucional català, sinó la de-
mocràcia i la voluntat lliure dels seus 
ciutadans.” 

Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwan, 
ha descartat la unificació amb la Re-
pública Popular de la Xina en una 
publicació en diversos idiomes, que 
inclou una versió en català i una ban-
dera estelada, on deia “Demanem su-
port internacional per defensar la so-
birania de Taiwan. No acceptarem la 
solució xinesa d’un país, dos sistemes” 
Hores més tard, ha promès “defensar 
la democràcia de Taiwan i la seva 
forma de vida.” una afirmació que 
es produeix en un context de tensió, 
després de les amenaces del president 
xinès, Xi Jinping, d’annexionar l’illa 
per la força.

Baròmetres i 
enquestes

C ada mig any l’Ajuntament de 
Barcelona fa una enquesta en-
tre els ciutadans barcelonins; 

en diuen baròmetre semestral. La set-
mana passada es va fer públic l’últim 
baròmetre, i ara em referiré a algunes 
dades que ha destacat la premsa. Aug-
menta la sensació d’inseguretat; sis de 
cada deu barcelonins consideren que la 
situació a la ciutat ha empitjorat l’últim 
any; quatre de cada deu barcelonins cre-
uen que la gestió municipal és dolenta 
o molt dolenta. Podríem concloure que 
Barcelona està pitjor ara que quan Ada 
Colau es va fer càrrec de l’alcaldia, o així 
ho han interpretat els mitjans. La lògica 
ens portaria a deduir que la dirigent dels 
comuns i actual alcaldessa no repetirà 
mandat. Però en el món de la política les 
conclusions lògiques no sempre s’aca-
ben imposant. 
Sense pretendre discutir la fiabilitat de 
les dades ofertes per l’ajuntament, cal 
tenir present que, com és lògic, l’en-
questa ha estat encarregada per l’equip 
de govern, i és de suposar que la “cui-
na” posterior habitual s’ha fet en clau 
diguem-ne amable pels interessos de 
l’equip d’Ada Colau. Sigui com sigui, la 
presentació pública del document per 
part del primer tinent d’alcaldia, Gerar-
do Pisarello, es va fer en clau triomfa-
lista i sense autocrítica. Pisarello sembla 
estar ara més centrat en el seu futur com 
a diputat del Parlament Europeu que en 
la seva gestió a la ciutat de Barcelona. 
També s’ha de tenir en compte la pro-
ximitat d’unes eleccions municipals que 
es presenten molt més disputades que 
les anteriors. Però dit tot això, llegint les 
informacions de l’ajuntament sobre la 
presentació del baròmetre, el balanç de 
la gestió de l’alcaldessa Ada Colau seria 
positiu. I partint d’aquestes discrepànci-
es evidents, que cadascú tregui les seves 
pròpies conclusions.
Feta aquesta introducció voldria anar 
una mica més enllà i reflexionar sobre 
la conveniència d’elaborar aquests barò-
metres institucionals pagats amb diners 
públics. Entenc perfectament que els 
partits necessitin conèixer l’opinió del 
ciutadà i que, amb aquest objectiu, en-
carreguin enquestes. Però que les pa-
guin. El fet que els polítics s’aprofitin 
dels càrrecs institucionals que ocupen 
per fer pagar aquests estudis a les ins-
titucions que representen —és a dir, al 
contribuent— em sembla un abús que 
no s’hauria de permetre. Òbviament no 
incloc en aquests retrets les enquestes 
que fan periòdicament els instituts ofici-
als d’opinió, el CEO a Catalunya i el CIS 
a Espanya, ja que es tracta d’un servei 
públic que al meu entendre està plena-
ment justificat.També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



Ja hi som!, vull dir al 2019. Un any 
que, tot i sonar a tòpic, hem de qua-
lificar com molt decisiu políticament 
parlant. Deixeu que hi faci una prèvia 

gens gratuïta. Aquests dies, mentre cuinen 
el govern d’Andalusia -a hores d’ara potser 
ja en coneixerem els ingredients, del plat- 
tothom segueix amb atenció i temor el pa-
per i el pes que hi tindrà Vox, un paper que 
s’escamparà, ben segur, per tot Espanya 
en les convocatòries electorals pròximes. 
Junts, el PP, C’s i Vox fan literalment por. 
Tanmateix, permeteu que no entri a recor-
dar i debatre  els coneguts principis «dia-
bòlics» exigits per Vox als seus col·legues 
sobre la llei de gènere. Allò que em crida 
l’atenció i m’esparvera és la postura de Pa-
blo Casado quan, per treure ferro a la qües-
tió a debat, o sia, el postulat vergonyant de 
la colla de Vox sobre la violència de gènere 
(he dit que no entraria en «detalls»), diu el 
del PP, el dels màsters, que no plategem la 
qüestió «del gènere» com un tema  polític. 
Ah, coi!, i com s’ha de tractar?, si, ni més ni 
menys, s’està negociant conformar un go-
vern. De què parlem, si no? Pot ser parlem 
de sexe?, del sexe dels àngels? Escandalós! 
Després de sentir el líder masteritzat del 
PP m’he adonat -mira que arribo a ser curt 
de gambals!- que es tracta d’aplicar el ma-
teix sacrosant principi d’actuació que da-
vant la «qüestió catalana». No hi ha proble-
ma polític a Catalunya i, per tant, és pueril 
i tendenciós parlar de presos polítics i de 
cercar solucions polítiques quan es tracta 
només (!) de delinqüents que han transgre-
dit lleis i que, en conseqüència, han de fer 

presó preventiva com els delinqüents...Vet 
ací com ho pelen els polítics espanyols: es 
posen la bena als ulls (ara faig una associ-
ació d’idees amb la Justícia!) i s’ho mane-
guen perquè els surti «a l’espanyola», amb 
molta patata i sense ceba. I pensar que de 
ben joves ens repetien allò que, en aques-
ta vida, tot és política... I ara vénen quatre 
pelacanyes amb una esmena a la totalitat.
Està clar que no em refereixo només a la 
dreta més estàndard, el PSOE també parti-
cipa d’aquesta mentida interessada en rela-
ció als presos i la seva condició de reus; els 
de Pedro Sánchez, però, justifiquen el seu 
immobilisme en la separació de poders, 
la regla d’or que els salva per a no fer el 
gest polític (sí, polític) necessari perquè els 
nostres homes de Lledoners i les dones del 
Mas d’Enric i de Puig de les Basses surtin 
d’on mai no havien d’haver entrat.  
Feta la prèvia, anem on volíem. Som en un 
any decisiu políticament parlant. A ningú 
no se li escapa la importància del Judici 
contra els nostres presos polítics que ha de 
començar aquestes setmanes. L’indepen-
dentisme espera que sigui un punt d’infle-
xió per, d’una banda, desemmascarar da-
vant el món el muntatge de l’Estat espanyol 
contra la causa catalana i, per l’altra, aglu-
tinar forces per tornar a engegar el motor 
que va ser capaç de portar el país fins a les 
fites de l’1-O, 3-O i 21-D. I superar-les. Sóc 
conscient de la magnitud que «comporta» 
aquest enunciat per la dificultat que ha de 
superar: la maquinària de l’Estat espanyol, 
avui amb el PSOE com a garant de la uni-
dad inviolable d’Espanya i amb el PP, C’s i 

Vox, el trio de la por, de vigilants i espe-
rant qualsevol gest de Pedro Sánchez que 
ells consideraran d’entesa amb els separa-
tistes catalans.    
Bé, hi ha més dificultats a superar: la des-
avinença en el si de l’independentisme 
no és menor per arribar a la necessària 
i esperada estratègia unitària. I aquesta 
manca d’unitat de partits, entitats, Parla-
ment i Govern es pot arribar a evidenciar 
aquests dies davant la demanda del suport 
als pressupostos del PSOE, un autèntic 
xantatge polític, al meu entendre. Els par-
tits amics (PSC, els Comuns) acusen el 
PdeCAT i ERC que, si no voten els pres-
supostos, seran els culpables de l’arribada 
del trio de la por a la Moncloa i amb ells 
el 155 perpetu. A canvi del «favor» pres-
supostari ells no es comprometen a res, 
res! I l’amic Pedro Sánchez, a més,  també 
demana que «lo» dels pressupostos no es 
barregi amb els presos i que no vol saber 
res del dret d’autodeterminació, és a dir, 
que no se’n faci «problema polític». Fan-
tàstic!  Ells, a canvi de votar-los els pres-
supostos, ens faran el favor de salvar-nos 
de la llobada  temible que formen Vox, el 
PP i C’s,
El 2019, doncs, serà un any molt intens i 
important per al nostre futur polític, amb el 
moment crucial del judici contra  molts pa-
triotes:  els Jordis, els consellers i les desenes 
d’imputats, en la causa general contra Cata-
lunya, un judici que molts volem determi-
nant per al futur de les nostres aspiracions 
nacionals. Un judici que hauria de poder ge-
nerar la desitjada estratègia unitària.  

OPINIÓ  |  3Divendres, 11 de gener de 2019

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Més de 40 anys 
al servei de la construcció

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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FRANCESC RICART  2019, molta, molta política

Creus que hi haurà molts canvis de govern a les 
properes municipals?

 Sí 42%  No 58%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



L’ESGLÉSIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Demà dissabte se celebren els 50 anys de la consagració, benedic-
ció i inauguració de l’església parroquial de la Sagrada Família, un 
edifici amb una arquitectura trencadora.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

Les finances del feixisme

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

U n dels enigmes menys investigats és 
el de les fonts de finançament del 
feixisme espanyol. Una de les ca-
racterístiques les formacions d’ex-

trema dreta és la manca gairebé total de mili-
tants. Això es veu perquè mai fan congressos 
públics on discutir les seves idees i renovar els 

seus càrrecs. I si no es renoven els càrrecs, la direcció és sem-
pre la mateixa i el grup 
és impermeable a noves 
idees i nous lideratges. 
Per tant tot partit que 
tingui vetat l’ingrés a 
nous militants o no faci 
congressos, és per la 
seva pròpia naturalesa, 
una formació antide-
mocràtica.
Que no tinguin mili-
tants, no vol dir que no 
puguin incidir –i molt- 
en la vida política de 
Catalunya i també d’Es-
panya. Vox va adoptar 
el model de Manos Lim-
pias i s’ha dedicat a posar denúncies i fer d’acusació popular en 
contra de líders polítics catalans, sense que hagin donat expli-
cacions de les seves fonts de finançament per a fer front a les 
quantioses despeses judicials que comporta.
Estar personats en una causa els permet disposar de tots els 
documents de la defensa, de les declaracions dels acusats i 
a més de permetre exigir presó provisional a base de dema-
nar penes altíssimes, els dona documentació per a filtrar a la 
premsa amiga i, per tant, presència als mitjans per damunt de 
la seva transcendència real.
Ho hem vist en casos com el “sindicat” Manos Limpias, Soci-
etat Civil Catalana, Abogados Cristianos i fins a les eleccions 
andaluses, Vox, però n’hi ha més. 
A Espanya aquesta fórmula fa molts anys que funciona, sense 
que cap organisme oficial s’hagi pres la molèstia de conèixer 
l’origen dels diners que els permeten funcionat amb tanta no-
torietat i impunitat. Per què és important conèixer qui finança 
els grups feixistes? Perquè només anant a l’origen dels diners, 
podrem comprendre les intencions ocultes que hi ha al darrere 
dels grups feixistes, tan a l’alça a Espanya.

Sense voler ser exhaustiu us dono algunes dades mai rebatudes. Els diners dels clients 
dels macroprostíbuls –avui desapareguts- Riviera i Saratoga de Castelldefels, que pa-
gaven amb targeta de crèdit, anaven directament en una entitat bancària de Navarra 
on, presumptament, també hi havia comptes vinculats al tristament famós “cuartel de 
Intxaurrondo” vinculat als GAL. En els mateixos macroprostíbuls hi havia vinculats 
–ho diu la sentència- comandaments de la GC i la PN que en treien beneficis a canvi 
de fer la vista grossa.
Una altra dada: sabeu qui va començar la investigació (expedient Macedonia) sobre els 

prostíbuls Riviera i Sarato-
ga,? Els Mossos d’Esqua-
dra. No he escatit quina 
participació hi va tenir el 
Major Trapero en aquella 
investigació, però a jutjar 
per les ganes que li tenen, 
crec que va ser fonamental. 
I per això li volen fer pagar 
amb la presó i,  de moment 
i malgrat la seva vàlua, el 
tenen fent fotocòpies.
Fa falta molt periodisme 
d’investigació i sobra mol-
ta repressió. 
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Quim Torra amb la consellera de Cultura, Laura Borràs, i l’alcalde Marc Castells. / JOAN SOLÉ-AI

Inscripcions als Casals 
del Passeig Verdaguer i 
del barri Montserrat

El president de la Generalitat, Quim Torra, va 
viure la Cavalcada de Reis d’Igualada

Dimecres, 9 de gener, s’han 
obert les inscripcions per a les 
activitats d’aquest primer tri-
mestre de 2019. L’horari d’ins-
cripcions és de 10 a 13h i de 
16 a 18h els dilluns, dimarts i 
dimecres, i de 10 a 13h el di-
jous i divendres, tant al CC 
Montserrat com al Casal del 
Passeig. Podeu passar a bus-
car el butlletí informatiu de 
totes les activitats on podeu 
inscriure-us, ja sigui presenci-
al o per telèfon, a la recepció 
dels equipaments al C. Orquí-
dies, 7, i al Passeig Verdaguer, 
67, o als números de telèfon: 
938043661 i al 938033312. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l president de la Ge-
neralitat de Catalunya, 
Quim Torra, va viure 

dissabte passat, 5 de gener, la 
Cavalcada de Reis d’Igualada, 
convidat per l’Ajuntament de 
la ciutat i la comissió organit-
zadora. Hi van assistir també 
la consellera de Cultura, Lau-
ra Borràs, la consellera d’Em-
presa i Coneixement, Àngels 
Chacón, i la consellera de Sa-
lut, Alba Vergés. 
Al costat de l’alcalde, Marc 
Castells, i del president de la 
Comissió Cavalcada dels Reis 
d’Igualada, Joan Prats, van do-
nar la benvinguda a Ses Ma-
jestats els Reis d’Orient i van 
viure la vetllada en dues llars 
igualadines, assistint al lliura-
ment dels regals per part dels 
patges als infants. 
La Festa dels Reis, que opta a 
ser reconeguda com a Patri-
moni Cultural Immaterial per 

la UNESCO, va ser distingida 
el 2016 com a Festa Patrimo-
nial d’Interès Nacional, havent 
rebut també prèviament el re-
coneixement de Festa Popular 

d’Interès Cultural i la Creu 
de Sant Jordi de la Generali-
tat. La cavalcada va arrencar 
al Passeig Verdaguer i va se-
guir el seu recorregut habitu-
al pel centre de la ciutat fins 
arribar a la Plaça Castells, 
concentrant, com és habitu-
al, milers de persones al seu 
pas, especialment a la Sole-

dat i les Rambles. 
Les carrosses anaven segui-
des d’una gran comitiva, 
formada per centenars de 
patges, que van repartir les 
joguines als infants, accedint 
en molts casos als balcons i 
terrasses amb escales de mà, 
com és tradició a la ciutat des 
de fa dècades.

L’Ajuntament 
organitza una jornada 
sobre el tèxtil que es 
farà a Terrassa

El Museu Nacional de la Ci-
ència i de la Tècnica de Ca-
talunya acollirà el proper 25 
de gener la jornada 10 anys 
innovant en el sector tèxtil, 
organitzada pels ajuntaments 
d’Igualada i de Terrassa, amb 
la col·laboració dels ajunta-
ments de Manresa i Sabadell 
i el suport del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) i la 
Generalitat de Catalunya.
La jornada servirà per a com-
partir les accions de política 
industrial destinades al sec-
tor tèxtil-moda més rellevants 
que s’han implantat entre el 
anys 2008 i 2018 des dels ajun-
taments d’Igualada, Manresa, 
Sabadell, Mataró, Badalona i 
Terrassa. Durant tot un matí, 
els assistents podran conèixer 
els resultats, els beneficis que 
han generat i el potencial de 
transferència de les diferents 
accions.
En total es presentaran tres 
bones pràctiques i vuit ca-
sos d’èxit, de la mà dels seus 
protagonistes, a més de la 
ponència El futur del tèx-
til-moda, a càrrec de Maria 
Almazán, directora d’Alti-
tude. També es comptarà 
amb la presència d’autoritats 
com la consellera d’Empresa 
i Coneixement de la Gene-
ralitat, Angels Chacón, i la 
directora del servei públic 
d’Ocupació de Catalunya, 
Mercè Garau, així com d’al-
caldes i representants po-
lítics dels diferents ajunta-
ments implicats.
Les inscripcions ja estan ober-
tes i es poden fer a través del 
web www.igualada.cat.
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UNA COSA ÉS DISSENY
I L’ALTRA ESTIL
Creat per a aquells que estan orgullosos de mostrar el seu 
estil, el nou RAV4 ofereix un estil robust i urbà amb un interior
autènticament refinat. Disponible en quatre acabats i un
ventall de nous colors, inclosos bi-tons, presenta unes
poderoses línies exteriors i una marcada silueta tot camí.
Des de les òptiques davanteres led als exclusius llums de 
darrere, transmet la imatge d’un suv audaç, dissenyat per al 
món modern.

UNA COSA SÓN ELS HÍBRIDS 
I L’ALTRA TOYOTA HÍBRIDS
Arriba on vulguis quan vulguis, des de ciutats amb
restriccions per emissions, fins als paratges més remots
i als terrenys més exigents. El nou RAV4 proporciona la
potència que necessites sense renunciar a l’eficiència; 
a més el nou sistema híbrid de 2.5 litres ofereix una 
conducció extremadament silenciosa quan circulem a mode
elèctric. El nou RAV4 obre una nova era de rendiment
i capacitats.

UNA COSA ÉS CONTROL
I L’ALTRA CONFIANÇA
Gaudeix d’una conducció natural amb la potència que
necessitis, gràcies a la plataforma de nova arquitectura
global de Toyota (tnga). El seu baix centre de gravetat i un
xassís perfectament equilibrat, ofereixen una conducció
i estabilitat excepcionals. El seu impressionant sistema 4x4
elèctric proporciona una gran capacitat de tracció, ideal
per a condicions de baixa adherència quan ofereix una
experiència de conducció incomparable.

UNA COSA ÉS SEGURETAT
I L’ALTRA TRANQUIL·LITAT
L’innovador sistema Toyota Safety Sense eleva l’assistència al
conductor a un nivell més alt. El nou RAV4 no només t’avisa
de possibles perills... a més a més t’ajuda a reaccionar-hi.
Així, no només tu i els teus passatgers estareu més segurs, 
sinó que gaudiràs més que mai de cada trajecte.

UNA COSA ÉS INTEL·LIGÈNCIA
I L’ALTRA INGENI 
El robust exterior del RAV4 i el seu refinat interior van
acompanyats de tecnologies líders en el segment. És el
cas del primer retrovisor digital de Toyota, una càmera
de visió 360º, un nou equip de so jbl® i una gran
pantalla tàctil Toyota Touch de 8’’ d’alta resolució. El
nou RAV4 està equipat amb l’últim en tecnologia a
bord, a l’abast de la teva mà.

UNA COSA ÉS COMODITAT
I L’ALTRA REFINAMENT
Amb una refinada qualitat sensorial, l’interior del nou RAV4
ofereix amplitud i confort, sense renunciar a la versatilitat.
Des dels nous materials de categoria prèmium a la qualitat
exquisida de les tapisseries dels seients, els detalls de 
l’interior inspiren al conductor i creen un espai acollidor
per a tots els ocupants.

NOU RAV4 HYBRID

• Av. Europa, 4  •  Tel. 938 048 230  •  www.toyotaigualada.toyota.es •
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La parròquia de la Sgda. Família i els pisos “de Mn. Còdol” formen part del paisatge urbà igualadí des dels anys 60.

Demà es compleixen 50 anys de la parròquia de la Sagrada 
Família i els “pisos de Mossén Còdol”

REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte, 12 de 
gener, es compleix 
una fita històrica del 

barri del Poble de Sec d’Igua-
lada: els 50 anys de la consa-
gració, benedicció i inaugura-
ció de l’església parroquial de 
la Sagrada Família, així com 
la benedicció dels pisos de la 
Sagrada Família, de la Coo-
perativa de Sant Bartomeu, 
coneguts com ‘els pisos de 
Mn. Còdol’.

Missa commemorativa
Dissabte vinent, a les 8 de la 
tarda, Solemne Missa Conce-
lebrada en acció de gràcies per 
aquests 50 anys presidida pel 
Bisbe de Vic, Mons. Romà Ca-
sanova, que inaugura la visita 
pastoral a l’Arxiprestat. 
Concelebraran amb ell els tres 
rectors de la ciutat, els dos rec-
tors anteriors de la parròquia, 
Mn. Jaume Serra i Mn. Josep 
Maria Mas; representacions 
de les ordres caputxina i es-
colàpia i sacerdots col·labo-
radors o que, en determinat 
moment, han estat vinculats 
amb la parròquia de la Sagra-
da Família. 
A l’ofertori, presentaran les 
ofrenes els diversos grups ac-
tius a la parròquia, així com 
els veïns dels pisos de la Sagra-
da Família de la Cooperativa 
de Sant Bartomeu. La missa 
s’oferirà per Mn. Lluís Toneu i 
Mn. Josep Còdol, entre d’altres 
difunts. La part musical anirà 
a càrrec de la Coral Exaudio 
d’Igualada, dirigida per Esteve 
Costa.

El temple parroquial
Fou beneït pel bisbe Ramon 
Masnou el 12 de gener de 
1969. El dia abans Mn. Genís 
Padrós, arxipreste de Santa 
Maria, havia consagrat l’altar.
La nova parròquia, la tercera 
de la ciutat, fou erigida el 2 de 
desembre de 1954 atenent el 
creixement d’Igualada cap al 
nord i utilitzà durant anys, i de 
manera provisional, l’església 
del convent de les Carmelites 
de l’avinguda Barcelona (avui 
desapareguda).
El gener de 1965 els germans 
Borràs Marsans fan la donació 
dels terrenys pel nou temple 
parroquial i es beneeixen els 
terrenys i es posa la primera 
pedra.
El projecte fou realitzat per 
l’equip d’arquitectes d’en Jo-

sep Maria Martorell, Oriol 
Bohigas i David Mackay, di-
rigint les obres aquest últim; 
esdevenint el principal edifici 
d’arquitectura contemporània 
de la ciutat. El rector que tirà 
endavant les obres fou Mossèn 
Lluís Toneu.

Els pisos de la cooperativa 
de Sant Bartomeu
Els pisos del ‘grup Sagrada 
Família’, de la cooperativa de 
Sant Bartomeu, situats a l’avin-
guda Barcelona, foren una ini-

12 de gener de 1969, dia d’inauguració de l’església. A sota, imatge de la consagració de l’altar.

ciativa de mossèn Josep Còdol 
davant l’escassedat d’habitatge 
que sofria Igualada. A través 
dels cercles d’Acció Catòlica i 
dels Cursets de Cristiandat es 
va promoure aquest ideal co-
operativista que va donar lloc 
als pisos de l’avinguda Barce-
lona i als de la Mare de Déu de 
Lourdes de Santa Margarida 
de Montbui. Ambdós foren 
beneïts el 12 de gener de 1969 
pel bisbe Ramon Masnou, tot i 
que foren habitats la primave-
ra d’aquell mateix any. Hi ha-
gué una primera junta gestora, 
presidida per Josep Llansana; 
que donà pas a una Coope-
rativa, presidida per Ramon 
Grau.

Demà es farà a les 8 del 
vespre una missa 

commemorativa amb 
la presència del 

Bisbe de Vic
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REDACCIÓ / LA VEU 

S uposà un gran esforç 
econòmic tirar enda-
vant les obres de la 

parròquia. Amb la guia de 
Mn. Lluís Toneu es creà una 
junta d’obres formada per Jo-
sep Mercader, Josep Bové, 
Manuel Lucas, Pere Borràs, 
Pere Carner, Josep Maria Vi-
ves, Francesc Lladó i Jaume 
Travesset, que tirà endavant 
diverses iniciatives, entre elles 
una tómbola durant la Fira de 
setembre.
El projecte fou realitzat per 
l’equip d’arquitectes d’en Josep 
Maria Martorell, Oriol Bohi-
gas i David Mackay (MBM), 
dirigint les obres aquest úl-
tim. Aquest equip és el crea-
dor, a començament dels anys 
seixanta del segle passat, de 
l’anomenada Escola de Bar-
celona; el seu principal teòric 
és l’Oriol Bohigas, autor de di-
verses obres sobre arquitectu-
ra i urbanisme. És una forma 
d’identificar els joves arquitec-
tes catalans de l’època.
El grup MBM s’inspirà en el 
neo-realisme italià, que trion-
fava a nivell internacional i els 
aires renovadors de l’Església, 
amb el Papa Joan XXIII i el 
Concili Vaticà II. Altres obres 
religioses del grup foren la 
parròquia del Crist Redemp-
tor de Gràcia i la parròquia de 
Sant Sebastià de Vedrun (Bar-
celona).
El plantejament arquitectònic, 
paral·lel als nous aires socials 
i parroquials del moment, era 
profundament reflexiu i es 
basava en l’austeritat formal i 
decorativa, la utilització dels 
materials estrictament neces-
saris i propers, i l’absència de 
falsejaments i recobriments. 
Les idees bàsiques de l’Escola 
de Barcelona estan expressa-
des en l’edifici. Fou un movi-
ment fonamentalment realis-
ta, intentant de crear una visió 
crítica de l’ambient sociopo-
lític en el que es movien; i a 
partir d’uns replantejaments 
formals de l’obra buscaven 
trencar amb els codis del mo-
ment. Utilitzen, doncs, els ma-
terials que tenen a l’abast, com 
ara la uralita, el totxo vist o el 
formigó. 

El conjunt arquitectònic
El conjunt arquitectònic està 
format per dos edificis: la rec-
toria i el temple pròpiament 
dit. Aquest està dividit en cinc 
cossos que són: la nau princi-
pal, les dues capelles laterals, 

La Sgda. Família: el principal edifici contemporani d’Igualada

l’altar del Santíssim i la sagris-
tia, units per una torre que fa 
de campanar. Els edificis estan 
rodejats per un gran finestral 
en la part superior, sense cap 
més obertura; les parets estan 
acabades en totxo vist i amb 
arestes romes. Les poques co-
lumnes que hi trobem formen 
unitats de quatre (igualment 
de totxo vist i amb arestes 
romes), canviant de materi-
al en els capitells que són de 
formigó. Aquests grups de 
columnes tenen importància 
per la riquesa visual de l’es-
pai arquitectònic. És també 
notable l’estructura metàl·lica 
que cobreix la nau principal i 
permet la seva utilització sen-
se obstacles visuals. Tots els 
edificis són de quatre vessants 
amb uralita i coronats per una 
claraboia, donant una impor-
tant personalitat al conjunt.
L’austeritat de l’edifici és mà-
xima ja que els elements retò-
rics són sempre conseqüència 
d’un tractament diferent dels 
materials, però mai innecessa-
ri; així trobem combinacions 
entre bigues metàl·liques, for-
migó i totxo sense que els ma-

terials siguin falsejats per un 
mitjà de recobriments o altres 
additius al marge de l’obra. El 
mateix cal dir de la coberta, 
tota ella d’uralita. Les canals 
d’aigua ressalten molt a l’estar 
col·locades en parelles i cen-
trades a cara paret; estan uni-
des de tal manera que lluny 
d’ésser uns elements afegits 
per força aconsegueixen una 
unitat formal i funcional amb 
l’edifici.
De la rectoria cal remarcar 
l’interès que té l’entrant de la 
porta principal, així com el 
balcó que dóna a la carretera 
de Manresa i altres obertures 
que, seguint amb la tònica 
d’austeritat són, tot i així ex-
tremadament riques en troba-
lles arquitectòniques -com ara 
les reixes i la part baixa de les 
finestres- que donen una gran 
complexitat visual contrapo-
sada en certa manera a la se-
riositat de l’edifici no sols per 
l’austeritat abans esmentada 
sinó també per unes propor-

Un xoc estètic en 
la Igualada de 1969
La inauguració de la Sagrada 
Família suposà un xoc estètic 
notable en l’època. Significava 
“una església aixecada de nova 
planta, davant els ulls astorats 
dels igualadins, amb tota una 
arquitectura plenament fun-
cional i sense la més lleu con-
cessió a les coses supèrflues i 
innecessàries. Un temple que 
ha provocat i provoca llargues 
controvèrsies, essent pocs els 
qui hi estan conformes. Més 
aviat diria que hom denuncia 
és poc adient al que ha de ser 
una església”, escrivia Amadeu 
Caballé. Entre les crítiques, 
un cert aire industrial man-
cat de formes agradables. Era 
coneguda com l’església “dels 
totxos”.
Tanmateix, el mateix Caballé 
reconeixia que l’església gua-
nyava en el moment de cele-
brar una eucaristia “les vesti-
mentes sacerdotals, les tovalles 
de l’altar, la lluïssor metàl·lica 
del calze, els canelobres i les 
flametes dels ciris encesos ho 
varien tot, donant-hi nova vi-
sualitat. La petita proporció de 
color que tots aquests elements 
aporten al conjunt trenca l’am-
pla uniformitat de la paret i per 
contraste, també visual, enri-
queixen el material d’obra que 
ara agafa una agradable tona-
litat”. 
També mereixia opinió la dis-
cutida estructura metàl·lica 
que aguanta el sostre: “unes 
estructures que sortint d’un 
gros quadrat central allarguen 
els seus tentacles en forma de 
radis fins a la part superior de 
les quatre parets. Tot repartit 
simètricament i formant un 
interessant teixit metàl·lic a 
base de triangles piramidals 
de diverses mides. Són un dels 
aspectes més discutits del nou 
temple perquè també és el que 
més recorda a tothom la idea 
de fàbrica. Però aquí sí que l’as-
pecte industrial ha estat realit-
zat amb molt encert i superada 
la seva vulgaritat amb unes lí-
nies d’evident bellesa. Tal volta 
és el millor que hi ha en tota 
l’obra”.
El 1994 i el 2001 es va comple-
tar el temple parroquial amb 
inauguració de les dues naus 
laterals que ja constaven en el 
projecte original. 
Entre els reptes de futur de l’es-
glésia, reparar el que aquests 50 
anys s’ha anat deteriorant, així 
com millorar la seva il·lumina-
ció i refrigeració i calefacció, 
avui molt deficients.

Imatges de la parròquia, poc temps després d’inaugurar-se. A sota, en plenes obres.

El projecte fou realitzat 
per l’equip d’arquitectes 

d’Oriol Bohigas, 
Josep M. Martorell i 
David Mackay, i va 

suposar tota una revo-
lució a la Igualada de 

finals dels 60

cions de caire clàssic i en cap 
moment extravagants.
Hem de fer notar l’absència 
quasi total d’elements deco-
ratius, amb excepció de tres 
talles situades en la paret de 
l’altar major realitzades per 
l’escultor Mainé, que foren 
instal·lades l’any 1979. Les tres 
figures representen la Sagrada 
Família en la glòria. Estan col-
locades separadament i són 
de la mateixa grandària, sense 
peanya ni emmarcament; la 
faiçó és correcta i molt clàssica 
amb un acabat lleugerament 
tosc i postures convencionals. 
Estan en correcta correspon-
dència amb la idea arquitec-
tònica.

La idea es va basar en 
el neo-realisme italià, 

que triomfava a l’època, 
i els aires “renovadors” 

de l’esglèsia del Papa 
Joan XXIII
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Airbnb va instal.lar la setmana passada un espai 
promocional a la plaça de Cal Font.

Acció protesta de Poble Actiu 
contra el tobogan de Cal Font

ERC diu que l’Ajuntament utilitza AirBnb com 
a “cortina de fum” per tapar les mancances d’habitatge

La candidatura Poble Actiu, 
impulsada per la CUP, ha di-
vulgat a Instagram una acció 
de protesta contra el tobogan i 
la pista de gel que ha instal.lat 
l’Ajuntament a Cal Font, i que 
ha costat 75.000€. Per al  col.
lectiu és “un tobogan que ocu-
pa molt espai públic, que és 
lleig i que poca gent utilitza”.

REDACCIÓ / LA VEU 

E RC Igualada considera 
que el govern d’Igua-
lada utilitza l’arribada 

d’Airbnb com a “cortina de 
fum” per tapar les mancances 
en habitatge a Igualada que 
“el govern no ha afrontat”. 
Els republicans recorden que 
el preu de lloguer a la ciutat 
s’ha encarit un 20% en 2 anys 
i que cada cop és “més difícil 
i més car” trobar pisos de llo-
guer. Consideren que sobretot 
“els joves i els ciutadans amb 
més dificultats econòmiques” 
tenen problemes tant per 
emancipar-se com per acce-
dir a pisos en unes condicions 
“dignes”.
En una nota de premsa difosa 
per ERC a la ciutat, en la que 
no apareix el nom de cap regi-
dor ni tampoc el del candidat a 
l’alcaldia, el partit explica que 
el govern d’Igualada “no ha 
generat pisos de lloguer social 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a candidatura Iguala-
da Som-hi (PSC - Co-
muns - Igualada Ober-

ta) ha començat el nou any 
plantejant tot d’interrogants 
a la ciutat. Durant les prope-
res setmanes es publicaran 
una vintena de preguntes de 
diversos aspectes de la ciutat 
sobre els quals la candidatura 
d’esquerres i progressista vol 
posar-hi atenció. El candidat 
a l’alcaldia Jordi Cuadras ha 
explicat que “fer preguntes és 
el primer pas per trobar res-
postes. Som un equip de gent 

durant el seu mandat, i només 
ha destinat 25.000€ a l’any per 
a rehabilitació d’habitatges, 
que representa el 0’041% del 
total del pressupost de l’ajun-
tament de la ciutat”, alhora 
que recorden que “el govern 
es va gastar 35.000€ al 2016 
en una sola inauguració de 3 
hores, més diners que en les 
polítiques d’habitatge de tot 
un any”, un fet que consideren 
“molt preocupant”.
Paral·lelament, a Igualada “hi 
ha uns 2.000 habitatges deso-
cupats i sense cap mena d’ús, 
molts en mans d’entitats ban-
càries i de granstenidors. Fal-
ten pisos de lloguer a Igualada 
però està ple de pisos buits a 
la ciutat”, i recorden que la llei 
del dret a l’habitatge permet 
sancionar als bancs i granste-
nidors que tenen pisos buits, 
tal i com ha fet Terrassa, ob-
tenint prop de 100 pisos amb 
lloguer social, Manresa, aug-
mentant en més de 50 habi-

tatges de lloguer social, Cor-
nellà, sancionant amb 60.000€ 
a granstenidors de pisos, Bar-
celona, multant als bancs amb 
315.000€, Sabadell, amb mul-
tes de 21.000€ i aconseguint 
28 habitatges de lloguer soci-
al més, o Reus, amb sancions 
de 4.500€ als bancs per pisos 
buits.
Davant l’exemple de moltes 
altres ciutats similars a Iguala-
da, ERC considera que “el go-
vern d’Igualada té una evident 
manca de voluntat per oferir 
habitatge social” i recorden 
que “només hi ha 37 habitatges 
de lloguer social municipals a 
la ciutat”, una xifra “totalment 
insuficient” pels republicans, 
que es pregunten “a què espe-
ra el govern per afrontar un 
problema tan important com 
el de l’habitatge”.
Des d’ERC Igualada propo-
sen “augmentar de manera 
significativa el número d’ha-
bitatges de lloguer social a la 

ciutat, passant de 37 a 150 en 
els propers anys” i assegu-
ren que “aquest compromís 
és absolutament necessari 
per solucionar l’actual pro-
blema que tenim i sobretot 
per no tenir-ne més en el fu-
tur”. Proposen “apostar per 
la rehabilitació ja que ser-
veix per evitar la degradació 
dels habitatges ja existents 
i també per augmentar el 

parc de pisos de lloguer so-
cial”. Esquerra també asse-
gura que “s’ha de sancionar 
aquells bancs que tinguin 
pisos buits” perquè consi-
deren “inadmissible” que 
hi hagi gent sense habitatge 
i “en canvi que els bancs en 
tinguin de buits. És un con-
trasentit que si els bancs no 
entenen, l’ajuntament els ha 
de forçar a entendre-ho”.

Igualada Som-hi pregunta abans de fer el programa electoral
inquieta, inconformista, que 
ens estimem Igualada i que 
sabem que no hi ha blancs i 
negres, sinó que les coses po-
den ser de molts colors. Per 
això obrim aquesta campanya 
per interpel·lar la ciutadania, 
generar debat a la ciutat i es-
coltar les respostes”.
La campanya de preguntes 
ha començat aquest dilluns 7 
de gener i tindrà diferents fa-
ses en format digital, a través 
dels perfils de Twitter, Face-
book, Instagram i Whatsapp 
d’Igualada Som-hi, i també 
en format físic amb presència 
al carrer. Totes les preguntes i 

les respostes són un pas pre-
vi a la redacció del programa 
electoral d’aquest nou projecte 
per la ciutat. El programa, que 
s’estructurarà en els tres grans 
eixos “Igualada dins Igualada”, 
“Igualada a la Conca” i “Igua-
lada a Catalunya” inclourà els 
diferents àmbits temàtics amb 
idees noves, transformadores i 
guanyadores per la ciutat.
Alguns dels interrogants que 
planteja Igualada Som-hi 
(PSC - Comuns - Igualada 

Oberta) són “Podem fer una 
Igualada millor?, “Igualada 
necessita tants supermer-
cats?”, “Amb 2.342 persones 
a l’atur, Igualada va bé?”, “On 
són les inversions industrials 
que va prometre l’alcalde?”, 
“L’Ajuntament lluita per un 
tren ràpid a Barcelona?”, “Per 

El candidat Jordi Cuadras.

què fa 8 anys que no es cons-
trueix habitatge social?” o 
“Quin futur volem pel Rec?”, 
entre altres. També hi haurà 
preguntes sobre les famílies 
en dificultats econòmiques, 
els barris de la ciutat, l’educa-
ció, la cultura, l’economia, la 
diversitat LGTBI i el comerç.

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.



La Pubilla Ariadna Font i Expósito (al mig), amb les dames d’honor  
Alba Tort i Paredes, i Gemma Grau i Corbella.

Avui comencen les festes de l’Antic Gremi de Traginers, que 
arriben a la 197a edició
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A vui divendres 11 de 
gener començen les 
festes de l’Antic Gremi 

de Traginers amb el tradicional 
repic de campanes i dispar de 
morterets a les 12 del migdia; 
i a les 8 del vespre al Saló de 
Plens de l’Ajuntament, tindrà 
lloc la proclamació dels nous 
banderers i pubilles. Enguany 
els portadors de la bandera 
petita seran els germans Jorba 
Castellví (Rafael i Francesc), 
i Josep Costa i Estrada serà el 
portador de la bandera gran. 
Pel que fa a la pubilla, aquest 
honor correspondrà a Ariadna 
Font i Expósito, acompanya-
da de les seves dames d’honor 
Alba Tort i Paredes i Gemma 
Grau i Corbella.
L’acte acadèmic que acompa-
nyarà la proclamació anirà a 
càrrec de Daniel Vilarrúbias i 
Cuadras.
Diumenge 13 de gener i a les 12 
del migdia, al Museu de la Pell 
d’Igualada, es es realitzarà un 
taller familiar adreçat a nens i 

REDACCIÓ / LA VEU 

J o en dic confiança», «Jo 
en dic treball», «Jo en dic 
oportunitat», «Jo en dic 

compartir»… Les veus dels 
beneficiaris de diferents pro-
grames de l’entitat defineixen 
la que és la primera fundació 
privada d’Espanya i una de les 
més importants del món: ”la 
Caixa”. Es tracta del leitmotiv 
de la seva nova campanya de 

nenes de partir de 6 anys: “Pre-
para’t pels Tres Tombs”. En el 
taller es podrà conèixer l’antic 
ofici de baster o guarnicioner a 
través de les selles de muntar i 
els arreus d’animals de càrrega 
i es farà un petit objecte de pell 
inspirat en els vistosos guar-
niments que lluiran els cavalls 
durant la festa dels Tres Tombs 
d’Igualada. 
El taller ha estat organitzat 
per l’Ajuntament d’Igualada 
i el Museu de la Pell, amb la 
col·laboració de l’Antic Gremi 
de Traginers d’Igualada i el 
Museu del Traginer. Col·lecció 
Antoni Ros. 

Dijous vinent, 
tradicional ofici
Dijous 17 per l’anada al tradici-
onal Ofici es partirà a 2/4 de 10 
del matí del carrer Sant Josep, 
39 (domicili del portador de 
la bandera gran), i s’avançarà 
per la pl.de Francesc Bedós, c/
Sant Josep  i per l’av.Barcelona 
53, on es recollirà la bandera 
petita. Es seguirà per l’av.Bar-
celona, pel c/Òdena, c/ Custiol, 

pl.del Pilar, c/del Born i pl.del 
Bruc. El seguici anirà acompa-
nyat també de la pubilla i les 
dames d’honor, així com tam-
bé dels trabucaires igualadins 
“Els Voladors”, i de la Banda de 
Música d’Igualada, la qual in-
terpretarà la solemne melodia 
de la Patera, per tal que els ban-
derers facin onejar la bandera 
des del balcó.
A les 11h del matí i a la basíli-
ca de Santa Maria tindrà lloc el 
solemne Ofici, concelebrat per 
Mossèn Francesc Xavier Bis-
bal, rector “in solidum” i mo-
derador de la cura pastoral de 
les parròquies de Santa Maria 
i la Sagrada Família i per Mos-
sèn Eduard Flores, rector “in 
solidum” de les mateixes; amb 
la típica benedicció de panets. 
Assistiran també a l’Ofici el 
Pare Andreu Trilla, escolapi; 
i el Pare Jesús de Barcelona, 
caputxí. L’Schola Cantòrum 
d’Igualada acompanyarà l’Ofici 
amb els seus cants i al finalitzar 
interpretarà els goigs de Sant 
Antoni.
En sortir de la basílica la colla 

del Ball de Bastons d’Igualada 
farà ofrena amb alguns dels 
seus balls i s’afegirà a la comi-
tiva per tal de retornar les ban-
deres als seus domicilis.
El recorregut de tornada serà 
el següent: pl.del Bruc, c/del 
Born, pl.de l’Ajuntament, c/
Santa Maria, pl.Pius XII, c/del 
Roser, pl.del Rei, c/Sant Jordi, 
Rambla General Vives, Rambla 
Sant Isidre, Rambla Nova, c/
Santa Caterina, pl. Catalunya, 
c/Trobadiners, Passatge Colo-

mer, c/Manresa, i Av.Barcelo-
na. Un cop deixada la bandera 
petita s’avançarà per l’Av.Bar-
celona, c/Òdena, pl.Anselm 
Clavé, c/Mariano Cuiner i c/
St. Josep nº 39, on finalitzarà el 
recorregut.
Un dels propers actes a ce-
lebrar, probablement el més 
conegut i esperat per a tothom, 
és el dels Tres Tombs, que se-
ran el diumenge 20 de gener, 
i dels quals n’oferirem més in-
formació a la propera edició.

Revista de cultura i pensament
Tres números l’any (abril, setembre i desembre).
Preu d’aquest exemplar: 12 Euros

A Igualada podeu adquirir la revista a les següents llibreries:
Abacus, Aqualata, La Maquineta, Llegim i Rabell.

Consulteu el sumari de tots els números a: 

www.revistaigualada.cat
També hi trobareu els articles (en pdf)
amb més d’un any d’antiguitat.

REVISTA D’IGUALADA
Apartat de Correus 372
08700 Igualada Tel. / Fax 93 804 93 40

Ja ha sortit el núm. 60

La Caixa recupera la seva denominació fundacional 
per projectar el seu compromís social

comunicació. «”la Caixa” és 
una fundació. La fundació és 
”la Caixa”», conclou l’spot.
L’entitat estrenarà, coincidint 
amb el final de l’any, una cam-
panya de comunicació amb la 
qual recupera la seva denomi-
nació fundacional, “la Caixa”, 
que serà la que utilitzi a partir 
d’ara per referir-se al compro-
mís social que va donar origen 
a la mateixa l’any 1904. 
La campanya que tindrà pre-

sència a premsa, ràdio, televi-
sió i mitjans digitals, coincideix 
amb el 150è aniversari del nai-
xement de Francesc Moragas, 
fundador de la Caixa de Pensi-
ons per a la Vellesa i d’Estalvis, 
”la Caixa”, el 1904. Amb la seva 
creació, naixia el primer gran 
projecte de promoció social de 
país.
El 2018, ”la Caixa” ha disposat 
d’un pressupost de 520 milions 
d’euros destinats a acció social, recerca, educació i divulgació 

cultural. En total, s’han impul-
sat més de 50.000 iniciatives 
que han arribat a més de 12 
milions de beneficiaris, amb 
l’objectiu de canviar presents i 
construir futurs. 
El pressupost de la Fundació 
Bancària “la Caixa”, presidida 
por Isidro Fainé i dirigida per 
Jaume Giró, arribarà als 545 
milions d’euros l’any 2019, que 
es desglossen en 530 milions de 
pressupost recurrent –el més 
elevat en la història de l’entitat- 
als que s’afegeix una partida 
extraordinària de 15 milions 
que es destinarà, entre d’altres 
projectes, a reforçar l’impuls a 
la recerca biomèdica, a la cons-
trucció de CaixaForum Valèn-
cia o a la renovació de la sala 

permanent de CosmoCaixa.
La campanya està protagonit-
zada per beneficiaris reals de 
programes com els adreçats 
a lluitar contra la pobresa in-
fantil (més de 60.000 menors 
vulnerables atesos el 2018); 
a facilitar un lloc de treball a 
persones en situació de vulne-
rabilitat (36.000 llocs de treball 
facilitats); a promoure l’enve-
lliment actiu (prop de 800.000 
persones grans han participat 
en 16.000 activitats); a l’atenció 
psicosocial al final de la vida 
(assistència a gairebé 25.000 
malalts avançats); al suport a la 
ciència i l’educació (més de 75 
milions en recerca i formació 
d’excel·lència), i a la divulgació 
de la cultura (més de 6 milions 
de visitants).



12  |  IGUALADA Divendres, 11 de gener de 2019

El programa Fem 
Ocupació per a Joves 

va dirigit a joves 
d’entre 18 i 29 anys en 

situació d’atur

Formació gratuïta a 
Igualada sobre comerç 
electròmic i 
màrqueting en 
empreses tèxtils

La patronal anoienca busca joves 
per treballar en empreses de l’Anoia

La sala d’actes d’IG-Nova Em-
presa, a Igualada, acollirà el 
proper divendres, 25 de gener, 
el taller sobre eCommerce i 
màrqueting digital Com gene-
rar més visites i vendes fora de 
les nostres fronteres, adreçat a 
petites i mitjanes empreses del 
sector tèxtil i confecció. 
La formació serà a càrrec de 
Llorenç Palomas i es dividi-
rà en tres blocs. D’entrada, es 
farà una introducció sobre 
els diferents models d’eCom-
merce i els aspectes tècnics i 
legals que cal tenir en compte. 
Seguidament, es tractaran di-
ferents àmbits relacionats amb 
el màrqueting digital, com ara 
posicionament, paraules claui 
xarxes socials, des d’un enfo-
cament molt pràctic. 
I, per acabar, el taller compta-
rà amb el testimoni de Màrius 
Cirera, responsable d’eCom-
merce de Munich Sports, 
que compartirà el cas d’èxit 
d’aquesta empresa i farà una 
reflexió sobre quins són els 
principals reptes per la inter-
nacionalització on-line d’un 
negoci. 
L’activitat s’emmarca en el pro-
jecte europeu Sudoe INTER 
TEX. L’Ajuntament d’Igua-
lada, el Clúster Català de la 
Moda i el Tèxtil (Modacc) i 
Acció són els tres socis cata-
lans del projecte. Les inscrip-
cions al curs ja estan obertes. 
Es pot demanar més infor-
mació al telèfon 93 805 04 09 
o adreçant-se personalment a 
IG-Nova Empresa, a l’Av. Mes-
tre Muntaner, 86.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia ha engegat una 
nova edició del Pro-

grama Fem Ocupació per a 
Joves. Un projecte que com-
bina formació i inserció labo-
ral de qualitat, dirigit a joves 
d’entre 18 i 29 anys en situació 
d’atur. La iniciativa té per ob-
jectiu oferir una contractació 
temporal de sis mesos a joves 
d’entre 18 i 29 anys. 
A banda del contracte labo-
ral, els joves també reben una 
formació especialitzada, d’en-
tre 90 i 150 hores, i una orien-
tació individual per tal d’im-
pulsar la seva ocupabilitat en 
el futur. El programa és una 
oportunitat per formar-se i 
després posar en pràctica els 
coneixements adquirits tre-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l futur és circular: el sis-
tema lineal de la nostra 
economia -extreure, 

fabricar, utilitzar i eliminar- 
ha arribat als seus límits per 
l’esgotament de recursos na-
turals i combustibles fòssils. 
L’economia circular és la inter-
secció dels aspectes ambien-
tals i econòmics i té per objec-
tiu l’eficiència de la utilització 
de recursos, generant valor 
econòmic, ambiental i social.  
Per aconseguir-ho, l’economia 
circular proposa un nou mo-
del més responsable, resilient, 
competitiu, integrant tot a la 
cadena de valor i optimitzant 
els stocks, recursos i els fluxos 
de materials, energia i residus. 
Davant la immediatesa i la 
intensitat de la transformació 
empresarial -que afectarà a 

Xerrada sobre recursos 
i prestacions socials 
al Centre Cívic 
Montserrat

El proper dijous 31 de gener 
hi ha programada una xerra-
da oberta a tothom sobre “Re-
cursos i prestacions socials”, 
que es farà a la seu d’Afada, al 
Centre cívic Montserrat del 
carrer Orquídies 7 d’Igualada, 
a  les 18.00 h.
La sessió serà conduïda per 
Cristina Mateos, treballadora 
social. Té com objectiu orien-
tar al familiar sobre les ajudes 
formals i informals que pot 
rebre per a poder cuidar al seu 
familiar, i s’explicaran tots els 
recursos de suport per a les 
persones afectades d’Alzhei-
mer i/o demència a l’Anoia.   

tots els sectors econòmics- a la 
comarca hi ha empreses, com 
les adoberes i les papereres, 
que aquest nou model econò-
mic no els hi és nou, i des de 
sempre, han utilitzat estratè-
gies i models de negoci que es 
basen en reaprofitar els recur-
sos i utilitzar-los una vegada 
i una altra fins al seu esgota-
ment; encara hi ha empreses 
que o bé no s’identifiquen o 
bé desconeixen aquest model 
com ho és l’economia circular. 

Una enquesta per avaluar 
En aquest sentit, conscients 
d’aquesta situació, des de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
s’analitzarà i es farà una radi-
ografia per conèixer quin és el 
grau d’integració de l’econo-
mia circular de les empreses 
anoienques és un nou objec-
tiu marcat per l’entitat, amb la 

voluntat de de treballar colze 
a colze amb les empreses per 
acompanyar-les davant aques-
ta transformació, així com a la 
vegada, en la seva missió de 
vetllar per la seva competivitat 
de les empreses de la comarca, 
llança una enquesta per avalu-
ar com l’economia circular in-
cideix, i analitzar quin és l’es-
tat de les empreses en aquesta 
matèria.
L’enquesta, adreçada a empre-
ses petites, mitjanes i grans 
avaluarà l’estat, les mancances 
i els reptes en economia circu-
lar a l’Anoia per marcar una 
línia de treball i convertir-la 
en una comarca competitiva, 
sostenible i responsable amb 
el medi ambient. En aquest 
qüestionari s’avalua quin és 
el coneixement i la implicació 
que tenen les empreses en ma-
tèria d’economia circular, com 

incorporen la ecoinnovació, 
el reciclatge, com gestionen 
els residus, quines mesures de 
sostenibilitat i eficiència ener-
gètica implanten, entre altres 
conceptes relacionats amb el 
medi ambient i aquest nou 
model de negoci. 
Des de la Unió Empresarial de 
l’Anoia estan recollint aquesta 
informació per elaborar un 
manual que ha de permetre, 
per una banda, saber com es-
tem com a comarca, i per l’al-
tra, posar sobre la taula reptes 
i possibilitats que tenim per 
millorar, ser més competitius, 
més responsables, i aprofitar 
l’oportunitat que representa 
per aconseguir estalvi i noves 
possibilitats de negoci.

Per respondre l’enquesta, l’en-
llaç és el següent: http://bit.ly/
2zSIZR1 

Enquesta de la UEA sobre l’economia circular

ballant durant un mínim de 
6 mesos en una empresa, amb 
possibilitat de seguir al lloc 
de feina un cop finalitzat el 
projecte.
Aquesta és la quarta edició 

que es realitza el programa 
Fem Ocupació per a Joves, i 
segons les dades obtingudes 
en els darrers anys, el balanç 
és molt positiu ja que la taxa 
d’inserció de llarga durada 
mitjana és del 60%.
El programa és per a joves 
d’entre 18 i 29 anys que es 
trobin en situació d’atur, ins-
crits al Servei d’Ocupació 
de Catalunya, i que comptin 
amb una formació màxima 

del graduat d’ESO, Batxille-
rat o Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà (CFGM). Els interessats 
poden adreçar-se a la seu de 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia, a la carretera de Manresa, 
131, baixos, d’Igualada, o bé 
trucar al 938052292 o enviar 
un mail a femocupacio@uea.
cat.
Aquest projecte forma part de 
la línia de treball que la UEA 
s’ha fixat per a crear ocupa-
ció i ajudar en la millora de 
la situació del mercat laboral 
anoienc i dinamitzar l’activi-
tat empresarial i econòmica 
de la comarca. El programa 
“Fem ocupació per a joves” és 
una iniciativa subvencionada 
pel Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC), la Generalitat 
i el Ministeri de Treball i Se-
guretat Social.

Igualada acollirà per prime-
ra vegada, el proper mes de 
maig, la UdL Treball, una 
fira de l’ocupació que posa 
en contacte les empreses 
amb estudiants universita-
ris que ja han acabat la car-
rera o bé que estan a punt 
de finalitzar-la, una mane-
ra d’apropar el talent més 
capacitat a les empreses que 
necessiten o busquen per-

La UdL portarà al maig al Campus d’Igualada la seva fira d’ocupació

sonal format pels seus equips 
humans.
Aquesta Fira, que l’any passat 
a Lleida va comptar amb 76 
empreses participants,  està 
oberta a totes les empreses de 
l’Anoia que vulguin, gratuï-
tament, posar un estand a la 
Fira i establir aquest contacte 
amb un important potencial 
de talent. 
A banda de l’estand per em-

presa, la UdL elabora un catà-
leg amb la informació de cada 
empresa participant així com 
els perfils professionals o les 
tasques que es voldrien cobrir 
de manera que la visibilitat i 
l’abast de la Fira va més enllà 
del mateix dia del certamen. 
Les empreses poden parti-
cipar a l’edició que es farà a 
Lleida el 9 de maig, a la del 
16 de maig a Igualada o bé a 

totes dues.
Tota aquella empresa que es-
tigui interessada en posar un 
estand gratuït a la Fira UdL 
Treball s’ha de posar en con-
tacte amb els responsables 
de la fira a orientaciolabo-
ral@udl.cat.
Per a més informació podeu 
adreçar-vos al  973 00 35 94 
o bé per mail a orientaciola-
boral@udl.cat. 



El president de l’associació, Joan Mateu, durant l’assemblea.

Àuria organitza dos 
cursos gratuïts sobre 
operacions de 
verificació de qualitat

Els empresaris de les Comes coneixen el projecte 
de modernització del polígon industrial
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El Servei d’Inserció Especia-
lització d’Àuria Fundació or-
ganitza dos cursos gratuïts el 
mes de febrer sobre operacions 
de verificació de qualitat, amb 
l’objectiu de donar resposta a 
les necessitats del teixit em-
presarial de l’Anoia i el Baix 
Llobregat.
Les dues formacions s’inicia-
ran el 18 de febrer i finalitza-
ran el 18 d’abril amb pràcti-
ques incloses en empreses del 
sector de l’automoció, al Baix 
Llobregat i dels sectors del tèx-
til, del paperer i de l’alimenta-
ció a l’Anoia. Un Pla formatiu 
que contempla les tècniques 
d’examen, la comprovació i 
el control dels productes i el 
compliment de les normes 
de seguretat necessàries a les 
empreses. Les formacions van 
adreçades a persones en risc 
d’exclusió social o en situaci-
ons socials de vulnerabilitat 
inscrites a l’Oficina de Treball, 
SOC, que disposin de certificat 
de discapacitat i resideixin a 
l’Anoia o el Baix Llobregat. 
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E l passat mes de desem-
bre l’Associació d’em-
preses del Polígon In-

dustrial les Comes va celebrar 
l’Assemblea General Anual on 
el seu President, Joan Mateu, 
acompanyat per alguns mem-
bres de Junta, va fer una valo-
ració de les accions realitzades 
al llarg de l’any i les previstes 
per aquest 2019.
Prèviament a l’inici de l’As-
semblea, dos representants de 
l’Ajuntament d’Igualada, Jordi 
Pont, regidor de Qualitat Ur-
bana i Interior, i Patrícia Illa, 
regidora de Dinamització Eco-
nòmica, van presentar davant 
els empresaris del Polígon el 
projecte per la Modernització 
i Millora Integral d’Infraes-
tructures al Polígon Industrial 
de Les Comes. Una actuació 
que es portarà a terme grà-
cies a un ajut de la Diputació 
de Barcelona en el marc del 
programa complementari de 
Modernització de Polígons i 
que es desenvoluparà en dife-

rents fases, prioritzant el canvi 
d’enllumenat, la senyalització, 
la mobilitat, i el canvi a sentit 
únic dels carrers Alemanya i 
Gran Bretanya.
Seguidament el president de 
l’Associació, Joan Mateu, va 
destacar la importància que 
tots els empresaris ubicats al 
Polígon es donin d’alta a l’As-
sociació per tal de defensar i 
potenciar un polígon net, or-
denat i amb els serveis bàsics, i 
sota la premissa que el suport 
de totes les empreses es pri-
mordial per aconseguir millo-
res. Mateu també va informar 
als assistents, de les gestions 
que actualment s’estan realit-
zant des de l’Associació prio-
ritzant la gestió dels residus 
banals i la seguretat. També 
va destacar que s’està creant 
una web i un tríptic informa-
tiu de l’Associació per tal de 
donar visibilitat a l’entitat. A 
l’acte, l’empresari i tresorer de 
l’Associació, Xavier Bustos, va 
presentar l’estat de comptes.
Els empresaris assistents van 
manifestar la seva preocupa-

ció sobre els aspectes relaci-
onats amb la neteja, l’embús 
dels embornals, i les inundaci-
ons que es donen en episodis 
de pluja i que en alguns casos 
afecten greument algunes em-
preses.
L’Associació d’empreses del 
Polígon Industrial les Comes 

és una iniciativa sorgida ara 
fa un any i mig del sector em-
presarial del Polígon Industri-
al Les Comes i resta oberta a 
la participació de totes les em-
preses que es troben ubicades 
al Polígon. Per a contactar-hi 
es pot fer a través del correu 
electrònic aepic@aepic.org.

els tallers d’

OPCINATURA
ESPECIALISTES EN ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA, 
HERBODIETÈTICA I COSMÈTICA CERTIFICADA ECO

Llegir entre línies:
l’etiquetatge dels aliments

11.00h a 12.30h - xerrada

Llegeix, interpreta i comprèn les etiquetes 
per poder escollir aliments més 
saludables.

16 de gener 26 de gener

Algues marines

19.00h a 21.00h - taller de cuina

Aprendrem a utilitzar les algues marines a la cuina per 
aprootar-ne tots els seus beneocis. També coneixerem les 
seves contraindicacions, en cas de persones amb 
hipertensió o hipertiroïdisme.

El taller inclou un ampli receptari en pdf.

C/ Pierola, 5 - IGUALADA (davant església de la Sagrada Família) ·  Tel. 93 805 59 18
botiga@opcinatura.com ·  w w w . o p c i n a t u r a . c o m

botiga
autoservei

opcinatura

Inscripcions a la botiga. Per assistir als taller d’Algues marines col·labora amb 5€. Per assistir a la xerrada 4€. Places limitades.

la teva opció, natural!



7 milions d’euros a l’impuls del comerç urbà i de proximitat aquest 
2018, un 2% més que l’any passat @govern

Al margen de que es genial, ¡cómo estarán las cosas para que 
la creación de 40 puestos de trabajo sea noticia en un perió-
dico económico!

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

TESTAMENT DEL DIVORCIAT AMB FILLS

CESC ALCARAZ

La setmana passada va venir la Mireia a la notaria, s’ha separat re-
centment d’Albert i volia saber què succeiria en cas de morir ja 
que tenia un testament fet a favor d’ell. Tenen dos fills comuns, i 
la separació desgraciadament ha estat traumàtica per l’existència 
de terceres persones, per la qual cosa vol deixar ben clara la seva 

voluntat de deixar els béns als seus fills. Em planteja diverses preguntes que li 
contestem:

Queda anul·lat testament anterior a favor del seu marit?. A Catalunya queden 
anul·lades les disposicions testamentàries a favor del marit o esposa en cas de di-
vorci o ruptura de la parella de fet. El problema ve en cas de mort mentre s’està 
tramitant el divorci o poc després de deixar de ser parella de fet, ja que caldria 
acreditar que estaven separats de fet perquè no s’apliqués el testament a favor del 
seu ex, i per això és molt recomanable fer un testament nou de forma ràpida en 
casos de divorci o cessament de parella de fet.

Com evitar que hereti el seu exmarit?: pot succeir una desgràcia i en cas de defunció 
d’un dels fills sent menor d’edat, i havent heretat de la mare, per llei anirien els béns 
al pare, la qual cosa habitualment és una de les coses que es desitgen evitar, ja que es 
podria donar el contrasentit d’haver-se divorciat i que acabi heretant l’exparella. Hi 
ha diverses solucions previstes per a aquests casos pel Codi Civil català, sempre en el 
testament (substitucions preventives de residu, substitució pupil·lar…).

Tutor dels fills en cas de defunció: en cas de defunció d’un dels dos progenitors la 
pàtria potestat automàticament correspon a l’altre independentment de qui tingui 
atribuïda la custòdia, sense necessitat d’acudir al Jutjat. No obstant això, en cas de 
defunció de tots dos pares el Jutge nomena un tutor i si està previst en testament 
serà aquesta persona la que nomeni.

Administrador patrimonial: és possible nomenar una persona de confiança (un 
germà, amic, advocat) que sigui la persona responsable de decidir sobre la part 
econòmica dels béns heretats, per exemple sobre els dividends d’accions rebuts, 
sobre els diners d’un lloguer cobrat pels menors. En aquests casos únicament 
podrà decidir aquesta persona de confiança i mai l’altre progenitor viu. Si no es 
nomena, encara que els hereus siguin els fills menors, seria el progenitor viu qui 
decidís per exemple sobre l’habitatge del mort, llogar-lo, la destinació de les ren-
des del lloguer, fins i tot anar a viure a aquest pis. El mateix en cas d’haver heretat 
accions d’una empresa, sobre els drets de vot en Junta general, dividends, etc…

Prohibició de disposar fins a determinada edat: sol utilitzar-se per evitar que es 
puguin vendre béns de l’herència pels fills fins a aconseguir una determinada edat 
(per exemple 25 anys) en la qual es consideri que es té major maduresa. Sol afe-
gir-se la possibilitat de vendre abans d’aquesta edat si una persona de plena confi-
ança (germà del mort, amic) està d’acord.

Fa falta que sàpiguen que se’ls ha nomenat als administradors? No és necessari, 
però sempre és aconsellable que ho sàpiguen. 

EL SECRET DE LES ORGANITZACIONS EXITOSES
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ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

2018: un bon any econòmic, malgrat tot. Els bons resultats des-
menteixen als catastrofistes:
-Augment PIB 2,7% (més que ESP i UE), Augment exportacions
-Reducció atur...Però cal millorar salaris, balança comercial i 
invertir més en R+D

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

CESC ALCARAZ 
Economista. Soci-director FeedBackGround
@cescalcal

CARLOS JIMENEZ FUEYO
Notari d’Igualada
cjimenez@correonotarial.org

Consells per Carlos Jimenez

Carlos Jimenez Cesc Alcaraz

Com evitar que hereti 
el meu exmarit?

Quines característiques compleixen 
les organitzacions exitoses? 

“Una organització exitosa és com una colònia d’abelles - una en-
titat ben estructurada amb processos clars i empleats talentosos 
que treballen conjuntament de forma efectiva”

Aquesta frase està extreta de la publicació de McKinsey: 
Quines característiques compleixen les organitzacions exitoses? 
És un recopilatori dels principals articles publicats per la consultora in-
ternacional al voltant dels conceptes de l’organització empresarial.

En forma de resum, hi ha 4 punts que cal tenir present si es vol assolir 
l’èxit empresarial:

1. Agilitat i estabilitat. De les diferents enquestes realitzades per McKin-
sey es destaca que les organitzacions amb aquestes dues característiques 
tenen un 70% més de possibilitats d’aconseguir l’èxit. Hi ha tres grans 
àrees que cal balancejar:

 a. Estructura. Es poden crear estructures primàries (més fixes) i 
secundàries, adaptades a les necessitats i canvis del mercat
 b. Govern. Definició clara de qui ha de prendre les decisions
 c. Processos. Establiment de processos clau molt ben executats. 

Quan tothom entén com es realitzen les tasques claus, qui i com,   
les organitzacions es poden moure de forma més àgil.

2. L’agilitat és rendible. S’entén velocitat com la mesura dels cops que els 
líders prenen decisions ràpides i s’adapten ràpid a les noves formes de 
fer les coses. S’entén estabilitat, com la capacitat de les organitzacions 
d’implementar objectius operatius i mètriques, definir estàndards i ob-
jectius de treball, estructures i responsabilitats, definició de rols i ideant 
processos per documentar coneixement i idees.

3. Assolint el disseny organitzatiu ideal. El 60% de les empreses que van 
respondre van comunicar que havien canviat l’organització durant els 
darrers dos anys i només un quart havia tingut èxit. Per què redissenyar 
l’organització? Es redefineix una organització per tal d’assolir l’estratègia 
i que el personal estigui preparat i motivat per executar-la i assolir-la. La 
reorganització implica integrar l’estructura, processos i personal.

4. Organitzant el futur. A mida que la tecnologia digital agafa importàn-
cia i penetra en el món laboral, agafa més força la discussió sobre quina 
és la millor forma d’organitzar-nos. La digitalització dels llocs de treball 
(a tenir en compte el poder del sector d’automatització) requerirà canvis 
en els sistemes organitzatius. Canviarà la forma com s’està treballant ara.

 Ens posem en marxa? 



P #latevaveu

Pauli Villamarín @Pauli_G

Henar MoreraVelázq @HenarMV

Ricard de Copons  @taxisigualada

Armand Monleón @AMonleon

Albert Mateu @almateu

Xesca Oliver  @xescaoliver

Jordi Martí Muntané @MartiMuntane

Junts per Capellades @JuntsCapellades

Poble Actiu @pobleactiu

Escola Pia Igualada @epiaigualada

#VerParaCreer
Un coche #Tesla autónomo atropella a un robot 
ruso en Las vegas. ¡Y se de a la fuga! 
#TechNews 
#Tecnología
#FelizMiércoles

L’@VivesVich commemora mig segle d’educació. 
Us convidem a visitar l’exposició a la Biblioteca 
d’Igualada #50anysPereVivesVich Inaugurem di-
jous 10 de gener a 2/4 de 8. Us esperem!

Cansat dels medis de comunicació fins i tot els 
de casa nostre que donen tant suport mediàtic al 
partit xenòfob que totes les declaracions que fan 
son populistes per acaparar titulars importantís-
sim donar suport a la cursa contra el càncer que 
s’organitza amb molt d’esforç a casa nostre! #cursa 
#igualadapower

Etapa 2 con dunas, arena, mucho polvo y calor 
completada  Qué más se puede pedir que estar 
en el #Dakar2019 sintiéndome cada vez mejor  
¡Ahora a pintar y pensar ya en la especial de ma-
ñana!!

l govern Castells continua amb les seves ocurrèn-
cies de cara la galeria mentre segueix ignorant els 
problemes de fons a la ciutat. I la situació és cada 
cop més preocupant. 8 anys i ni una sola política 
seriosa per fer-hi front.

Segon #hispanofail de l’any. L’autobús IGD-BCN 
de les 06.20h porta la validadora espatllada. Sor-
tim ara (06.30). Els usuaris anomenem “el fan-
tasma” al de les 06.20, perquè no surt a l’horari 
oficial. La companyia dirà que ha sortit a l’hora, 
jo arribaré 10 minuts tard.

En ciutats com Igualada fan servir bufadors. @
AjdeCapellades té almenys dos BUFADORS que 
ajuden a tenir més nets els carrers, places i zones 
verdes. Fa QUATRE ANYS que NO S’UTILIT-
ZEN. Volem un CAPELLADES més NET. 

#reiniciemcapellades

El tobogan i la pista de gel costen a l’Ajuntament 
d’Igualada 75.000€ cada any. Un tobogan que 
ocupa molt espai públic, que és lleig i que poca 
gent utilitza. I una pista de gel que no només 
suposa una gran despesa econòmica sinó també 
energètica.

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#59 Marta Molina Estrada

Els docents i alumnes de la FP, uns #bonsactors.
@VeuAnoia té una secció anomenada “#Cuide-
miTastem” i en aquesta ocasió els nostres #alum-
nesdelaFP van ser els responsables de preparar 
diversos plats.FOTO: Cesc Sales

Siendo efímeras como son las victorias y las de-
rrotas..toma como eje para ser mejor entrenador 
aquello que los jugadores más valoran: ser una 
ayuda real en su crecimiento y evolución. #esen-
ciareal #baloncesto #formación

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 6.513€ a la Llar del Sant 
Crist gràcies a la Revista 
Solidària de La Veu

Esquerra creu que el 
govern d’Igualada “utilitza 
Airbnb com a cortina 
de fum per tapar els 
problemes d’habitatge”

L’Antic Gremi de 
Traginers, a punt per 
celebrar les seves festes

Instants de La Veu            @veuanoia

La consellera de @cultura_cat
 aposta pel reconeixement de la Festa 

de @reisdigualada com a 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat 

#Igualada #Anoia #reisigualada 
#tradició #culturacatalana #cultura

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

L’any 2018 va ser l’últim any on van ha-
ver-hi víctimes de violència de gènere.

La violència de gènere és un problema 
social i de salut pública molt important 
que va en augment. Està en les nostres
mans acabar amb la societat patriarcal 
i amb els models de socialització del 
gènere que generen desigualtat entre 
homes i dones, i sobretot que generen 
problemes de salut en la dona.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’anomenat camí ral al 
seu pas per Vilanova 
del Camí esdevindrà, 

un any més, escenari firal 
amb motiu de la Festa Major 
d’Hivern del municipi. Des 
de Promoció Econòmica han 
organitzat, un any més, la Fira 
del Camí Ral que es celebra 
entorn de Sant Hilari, patró 
local.
Diumenge, 13 de gener, arri-
barà a la 21a edició i ocupa-
rà de nou la Plaça Major i els 
carrers Major, Onze de setem-
bre, Santa Llúcia i la plaça del 
Mercat, en una jornada que 
començarà cap a les 9 del matí 
i s’allargarà fins a les 20 del 
vespre.
A banda de les parades amb 
productes alimentaris i artesa-
nals com ara el pa, els  format-
ges, els embotits, les joguines 
de fusta o els elements deco-
ratius, també hi haurà una 
mostra d’oficis, així com la V 
Mostra d’Artesans locals.
Un dels primers actes serà la 
missa en honor del patró vila-
noví, Sant Hilari, a les 11 del 
matí a l’església, però al llarg 
del dia no hi faltaran les atrac-
cions i activitats infantils i fa-
miliars.
Entre els atractius de la Fira 
d’enguany, podrem trobar 

personatges fantàstics com 
una ronda de mercenaris de la 
mort. A dos quarts de  12 del 
migdia es farà una cercavila 
amb els Diables Cabrons de 
Vilanova; a dos quarts de dues 
del migdia i a dos quarts de set 
de la tarda, lluita de guerrers; 
també hi haurà doble horari 
(a les dues i a dos quarts de 
sis) per a l’escola de petits ca-
vallers. L’agenda d’actes culmi-
narà amb el conte teatralitzat, 
a un quart de set de la tarda.  

Es presenta un nou llibre 
amb traços sobre la història 
local per la Festa Major d’hi-
vern 
La celebració de Sant Hila-
ri ha estat el marc triat per la 
regidoria de Cultura per pre-
sentar un nou llibre sobre la 
història de Vilanova del Camí. 
“Traços d’un poble. Breu his-
tòria il·lustrada de Vilanova 
del Camí” dels autors locals 
Xavier Bermúdez i Sílvia Ma-
rín, amb les il·lustracions de 
Domingo López i el disseny 
i la maquetació de Manolo 
Cano de Gràfiques Vilanova  
es presentarà, aquest dissabte 
a les 18:00 h a Can Papasseit. 
La presentació s’acompanyarà 
d’una exposició amb les aqua-
rel·les originals que il·lustren 
el llibre.
El municipi ja compta amb un 

llibre d’història local, editat 
l’any 2003, titulat Història de 
Vilanova del Camí. Es tracta, 
però, d’una obra molt diferent 
enfocada a un públic espe-
cialista i amb coneixements 
avançats. L’obra va ser dirigida 
per Flocel Sabaté i està docu-
mentada minuciosament, per 
la qual cosa també és força 
extensa. Esdevé sobretot un 
llibre de consulta.
La intenció de la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí era posar 
a disposició de la ciutadania 
un llibre de lectura molt més 
planer. Com diu el seu títol, 
“Traços d’un poble. Breu his-
tòria il·lustrada de Vilanova 
del Camí” recull amb brevetat 

l’evolució històrica del poble 
-des de l’edat de bronze i fins 
a l’actualitat- i s’acompanya 
també d’algunes d’imatges. 
L’objectiu és que esdevingui 
una eina didàctica, un instru-
ment de cohesió ciutadana i 
una carta de presentació de 
cara a l’exterior.
Amb una extensió de 20 pà-
gines, la meitat de les quals 
corresponen a il·lustracions, 
l’obra fa un repàs en cinc capí-
tols del territori que actual-
ment  conforma el municipi 
des de l’edat de bronze i l’èpo-
ca romana, passant per l’edat 
mitjana, l’època moderna i el 
consolidament de la població 
al segle XVIII, l’acceleració de 
la història al segle XIX i mitjan 

Torna la Fira del Camí Ral, acte principal de la Festa 
Major d’hivern de Vilanova del Camí

del segle XX, fins a la Vilanova 
d’avui.
El text de l’obra ha anat a càr-
rec de dos vilanovins Sílvia 
Marín i Xavier Bermúdez, 
llicenciats en Història, amb 
experiència arqueològica i 
docent, i també en la direcció 
de projectes de conservació 
i restauració.  Pel que fa a les 
il·lustracions han anat a càrrec 
de Domingo López, llicenciat 
en Belles Arts, i especialitzat 
en la restauració d’obres d’art. 
La direcció tècnica de l’obra ha 
anat a càrrec de Marissa Mar-
tínez, des del departament de 
Comunicació de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí.
La presentació tindrà lloc 
aquest dissabte, a les sis de la 
tarda, a Can Papasseit.

Can Papasseit acollirà una 
exposició amb les aquarel·les 
originals que il·lustren la his-
tòria de Vilanova del Camí
La presentació del llibre es 
complementarà amb una ex-
posició amb les aquarel·les 
originals, obra de Domingo 
López. La mostra es podrà vi-
sitar a partir d’aquest dissabte 
12 de gener fins el 12 de febrer. 
L’horari de visita a l’exposició, 
que s’ubicarà a Can Papasseit, 
serà de dilluns a divendres de 
15:30 a 21:00 h i dissabtes de 
10:00 a 13:00 h.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Melcior, Gaspar i Bal-
tasar van respon-
dre, un any més, a 

la cita del 5 de gener amb els 
infants de Vilanova del Camí. 
Acompanyats de prop de 200 
patges van fer lluir la caval-
cada pels carrers vilanovins 
i van compartir il·lusió, som-
riures, màgia... i també molts 
caramels. L’organització de 
la festa de Reis, a càrrec de 
l’Agrupació Cultural i Recre-
ativa de Vilanova del Camí i 
amb el suport municipal, es 
va veure recompensada per la 
nombrosa rebuda per part del 
veïnat. 
Primer, durant la recepció 
oficial, a la plaça del Mercat, 
que va comptar amb la parti-
cipació especial dels infants. 
Sota la coordinació de la re-

gidoria de Cultura, un grup 
de nens i nenes dirigits per 
Sheila Grados van cantar per 
donar la benvinguda als Reis 
Mags i la comitiva reial. Tam-
bé els van fer diferents ofre-
nes simbòliques, com la clau 
màgica que obre les portes de 
totes les llars vilanovines.
El patge Makalí va ser el pri-
mer a intervenir en els par-
lament i va avançar que l’any 
2020 serà molt especial per la 
festa de Reis a Vilanova del 
Camí, perquè es compliran 
50 anys de cavalcada inin-
terrompuda al municipi. De 
moment ja sabem que du-
rant la celebració “s’estrenarà 
l’Himne dels Reis, perquè fins 
ara només tenim l’Himne del 
Patge Makalí” com ha avan-
çat Manuel Ocaña, president 
de l’Agrupació Cultural i Re-
creativa.

L’alcaldessa Noemí Trucharte 
va adreçar paraules de ben-
vinguda als Reis d’Orient, tot 
agraint-los la visita que fa més 
feliç als infants i tot seguit el 
Rei Melcior va ser l’encarregat 
d’adreçar-se als infants. En 
nom dels tres savis, va agrair-
los la rebuda i els va assegu-
rar que tots estaven al Llibre 
Blanc. A més va tenir un re-
cord per a totes les persones 
grans que no van poder gau-
dir de la nit màgica en la seva 
infància i va destacar el valor 
de la generositat i l’estima. 
Després de fer l’adoració a 
l’infant, a l’interior de l’esglé-
sia de Sant Hilari, els Reis van 
continuar el recorregut pels 
carrers, plens d’expectació, 
amb famílies senceres que els 
esperaven amb gran emoció 
per saludar-los i recollir part 
de la pluja de caramels. I és 

que en total van repartir-ne 
uns dos mil quilos. Per segon 
any, estaven rotulats amb el 
nom del municipi, un valor 
afegit que han subratllat des 
de la regidoria de Cultura i 
des de l’Agrupació Cultural i 

Recreativa. 
Al final de la nit, els patges 
i patgesses van repartir uns 
250 paquets pels domicilis vi-
lanovins. Van ser força pun-
tuals i a dos quarts de dotze 
de la nit, ja havien fet la feina.

La Festa de Reis torna a emocionar als infants vilanovins 
amb una rebuda plena d’agraïment 
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

L’empresa catalana del 
sector d’automoció 
Doga instal·larà al sec-

tor industrial de Can Parera de 
Castellolí una de les empreses 
del grup, Doga Parts. Aques-
ta unitat és la responsable del 
grup per a la comercialització 
a nivell mundial de recanvis 
d’automoció. Actualment la 
divisió treballa des d’Esparre-
guera i la intenció és traslla-
dar-se a finals d’aquest mateix 
any 2019 a Castellolí, ampli-
ant la plantilla dels actuals 17 
treballadors fins a prop d’una 
trentena d’aquí a 2 o 3 anys per 
així poder desenvolupar la seva 
activitat en unes instal·lacions 
més modernes i més àmplies, 
amb l’objectiu de poder racio-
nalitzar la seva activitat. El ter-
reny a on s’ubicarà, adquirit a 
través de l’empresa especialit-
zada en desenvolupament de 
projectes industrials i serveis 
d’enginyeria Grup Engind, és 
un conjunt de 8 parcel·les amb 
una superfície de 9.825 m2.
La notícia es donava a conèi-
xer dimecres després que 
el passat mes de desembre 
s’anunciés la instal·lació a Can 

Parera de l’empresa del sector 
alimentari Frime Barcelona 
i que l’Incasòl ja avancés que 
Grup Engind havia adquirit 
uns terrenys per destinar-los a 
una empresa d’automoció. La 
nau logística de Doga, d’una 
sola planta, estarà operativa 
a finals d’aquest 2019, tindrà 
5.200 m2 de sostre i suposa 
una inversió superior al 3 mi-
lions d’euros.
En l’acte i han intervingut l’al-
calde de Castellolí, Joan Serra, 
el president de la Mancomu-

nitat de la Conca d’Òdena, 
Marc Castells, i la consellera 
d’Empresa i Coneixement, 
Àngels Chacón, i tots tres han 
volgut remarcar que l’arriba-
da de Doga consolida Caste-
llolí i la Conca com a territori 
especialitzat en el motor.
Per la seva banda, la conse-
llera també ha recordat que 
l’Anoia encara disposa d’un 
40% de sòl industrial dispo-
nible i, per tant, “cal sumar 
esforços per atreure més em-
preses, especialment les que 

Castellolí acollirà una nova empresa del món 
del motor a finals d’aquest any
Doga Parts, una de les empreses de Doga Grup, s’instal·la a Castellolí des d’on exportarà recanvis d’automoció a dis-
tribuïdors de tot el món, i que ocuparà a 25/30 persones.

generin valor afegit”.
En la seva intervenció, Marc 
Castells, ha destacat que 
l’anunci d’avui ha estat “fruit 
de la capacitat de treballar 
plegats tots els alcaldes de la 
Conca per atraure indústri-
es, que són el futur d’aquest 
territori i del país”. Castells 
també ha alertat que s’estan 
acabant les grans parcel·les de 
sòl industrial disponible i que 
caldrà treballar conjuntament 
amb la Generalitat de Catalu-
nya per generar-ne més.

Ha tancat les intervencions 
el director general de Doga 
Grup, Toni Garcia, que ha ex-
plicat que els motius per ins-
tal·lar l’empresa a Castellolí 
han estat “una bona comuni-
cació amb Barcelona i l’aero-
port a través de l’autovia A2”, 
així com “la proximitat amb la 
seu central de Doga a Abrera 
i amb la divisió Doga Parts 
d’Esparreguera”. Aquesta pro-
ximitat fa que els treballadors 
que fins ara estaven a Espar-
raguera no hagin de patir un 
gran canvi amb el seu trasllat 
a Castellolí.

Doga Grup, 60 anys i més de 
1.000 treballadors
Doga Grup és una empresa 
catalana nascuda l’any 1958 
que actualment té fàbriques 
a Xina, Índia, Itàlia i Polònia, 
i seus no productives als Es-
tats Units, Mèxic i Brasil. Ha 
facturat més de 150 milions 
d’euros al 2018 i disposa d’una 
plantilla de 1.050 treballadors. 
Dissenya, fabrica i exporta 
arreu del món components 
d’automoció, d’entre els quals 
destaca un producte estrella 
que els ha donat el lideratge 
mundial, l’eixugaparabrises.

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
bui ha dut a terme du-
rant les darreres setma-

nes el procés d’actualització 
de la senyalització vertical 
d’orientació per tal de facili-
tar als usuaris de les vies pú-
bliques l’accés als diferents 
equipaments municipals. 
Aquesta actuació s’ha dut a 
terme als diferents nuclis del 
municipi, i obeeix a la ne-
cessitat d’actualitzar aquesta 
senyalització, després de la 
creació de nous equipaments 
en els darrers anys (com ara 
Mont-aQua, Mont-Àgora 
o Mont-Jove), als canvis en 
d’altres serveis i també amb 
l’objectiu de donar visibilitat 
i màxima accessibilitat als 

punts de titularitat municipal 
o d’interès històric.
La renovació ha inclòs tots 
els equipaments i serveis mu-
nicipals d’interès general en 
la senyalització, sempre amb 
l’objectiu de millorar la circu-
lació de vehicles a la xarxa vi-
ària municipal. La renovació 
ha inclòs tant substitucions 
com noves implantacions de 
cartells. Com explica l’Alcal-
de montbuienc Teo Romero 

L’ajuntament de Montbui ha 
actualitzat la senyalització vertical 
d’orientació del municipi

“en els darrers anys hem am-
pliat equipaments i havíem 
detectat que calia actualitzar 
aquests indicadors per faci-
litar als conductors un accés 
ràpid i pels carrers i vies més 
adequades. És una tasca que 
des de l’ajuntament es rea-
litza periòdicament, ja que 
entenem que cal facilitar a la 
ciutadania el coneixement, 
ubicació i accés als principals 
serveis municipals” 

ES LLOGA NAU INDUSTRIAL
      POLÍGON D'IGUALADA

     650 M2 + 1800 M2 DE PATI
 1.750 €

       Espais Industrials  661782545

618 54 19 10 (Toni)
661 27 54 11 (Paco)

pinturascledera@gmail.com
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MONTBUI / LA VEU 

Montbui celebrarà 
durant els propers 
dies el gruix d’acti-

vitats de la Festa Major d’Hi-
vern, en honor al patró Sant 
Maure. 
Les propostes culturals co-
mençaran aquest dimecres al 
matí, a Mont-Àgora, amb la 
representació de l’espectacle 
infantil de sorra  “Jojo, me-
mòria d’un orangutan”, el qual 
anirà a càrrec de la companyia 
“Ytuquepintas”. Aquesta acti-
vitat està adreçada als escolars, 
i es durà a terme en dos torns: 
un primer que començarà a 
les 10 del matí i un segon que 
donarà inici a dos quarts de 12 
del matí.
Divendres continuaran les 
propostes amb el 16è Concurs 
de Monòlegs de la Festa Major 
d’Hivern, una activitat que co-
mençarà a les onze de la nit, al 

Centre Cívic i Cultural La Vi-
nícola, i que comptarà amb la 
presència, com és costum de 
Miguel Ángel Marín. Hi hau-
rà premis per als tres primers 
classificats del concurs: un de 
150 euros per al guanyador; 
100 euros per al segon i 50 eu-
ros per al tercer classificat.

Les activitats continuaran el 
dissabte 12 de gener, a la pla-
ça de l’Ajuntament, amb una 
matinal amb propostes per a 
la mainada, on no hi faltaran 
inflables, elàstics, karts, i un 
taller pintacares. També hi 
haurà xocolatada, a càrrec de 
la Comissió de Festes Nucli 
Urbà.
El mateix dissabte, però a les 
quatre de la tarda, donarà inici 
el Campionat de Botifarra de 
la Festa Major d’Hivern, que 
es celebrarà a l’Ateneu Cultu-
ral i Recreatiu del Nucli Antic. 
A aquella mateixa hora, també 

al Nucli Antic, començarà una 
Gimcana Infantil, a càrrec del 
Grup d’Esplai Montbui, la 
qual es durà a terme per a tots 
els nens i nenes de 6 a 13 anys.

El plat fort: espectacle fami-
liar de màgia
I a dos quarts de cinc de la 
tarda donarà inici a la Sala 
Auditori de Mont-Àgora un 
dels plats forts d’aquesta Fes-
ta Major d’Hivern: l’espectacle 
familiar de màgia “Melanie 
Màgia 90”. Es tracta d’un re-
cital d’il·lusionisme a càrrec 
d’una de les millors magues 
del moment, en un espectacle 
dirigit pel Mag Lari que farà 
les delícies de grans i petits. 
Melanie ja va va destacar al 
programa televisiu de Televi-
sió Espanyola “Pura magia”, 
essent una de les participants 
més ben valorades. Les en-
trades per a aquest espectacle 
familiar, al preu de 3 euros, es 

poden adquirir a la taquilla de 
Mont-Àgora i a través del web 
www.reservaentradas.com 
A dos quarts de sis de la tar-
da, al Nucli Antic, s’organit-
zarà una xocolatada per als 
participants a la Gimcana que 
organitza el Grup d’Esplai 
Montbui. 
L’Ateneu Cultural i Recreatiu 
del Nucli Antic acollirà les 
darreres dues activitats del 
dissabte. D’una banda, a par-
tir de les 9 de la nit es farà el 
Sopar de Sant Maure-Boti-
farrada, i a partir de les onze 
de la nit tindrà lloc una Dis-
co-mòbil, amb música dels 
anys 80 fins a l’actualitat.
El diumenge 13 de gener co-
mençarà amb la tradicional 
Missa Solemne en honor al 
patró Sant Maure, a la parrò-
quia del Nucli Urbà del mateix 
nom. En aquesta cerimònia es 
farà, com marca la tradició, 
l’ofrena del Ciri Votiu.

Montbui celebrarà durant els propers dies la Festa Major d’hivern 
en honor a Sant Maure

A partir de la una de la tarda, 
al Nucli Antic, es durà a terme 
la Cercavila de Sant Maure, a 
càrrec dels músics del Grup de 
Diables de Montbui. El recor-
regut començarà a la Font del 
Comú i finalitzarà a l’Ateneu, 
on es durà a terme el també 
tradicional Vermut de la Festa 
Major.
A partir de les cinc de la tar-
da, l’Ateneu Cultural i Recrea-
tiu del Nucli Antic acollirà un 
Campionat femení de dòmino, 
i també a l’Ateneu, però a dos 
quarts de set de la tarda tindrà 
lloc la representació de l’obra 
“Qui els va parir”, a càrrec del 
Grup de Teatre Montbui.
La Festa Major d’Hivern Sant 
Maure finalitzarà el proper 
dimarts 15 de gener, patró de 
Sant Maure, amb la Missa so-
lemne de Sant Maure que es 
durà a terme a la Parròquia de 
Santa Margarida a partir de les 
12 del migdia.

MONTBUI / LA VEU 

Dissabte al vespre va te-
nir lloc la tradicional 
arribada en globus i 

cavalcada de Reis de Montbui. 
Ses Majestats Melcior, Gaspar 
i Baltasar van arribar tal i com 
mana la tradició fins a la Plaça 
la Vinícola, en una maniobra 
sempre espectacular i, a la ve-
gada, complexa d’aterratge. 
Allà, prop de 4.000 persones 
van veure “in-situ” l’arribada 
de Ses Majestats, en una de les 
rebudes més multitudinàries 
dels darrers anys als reis de la 
il·lusió.
Els Reis de l’Orient van ser re-
buts a la Plaça de La Vinícola 
per les autoritats del municipi, 
encapçalades per l’alcalde Teo 
Romero. Tant el batlle en el 
seu parlament com el Rei Bal-
tasar van parlar dels millors 
desitjos per a l’any que tot just 

de començar. Ambdós van de-
manar al 2019 “més pau per 
a tothom, més convivència i 
feina per a totes les famílies 
i que els desitjos dels veïns i 
veïnes de Montbui es puguin 
complir”.
Un cop finalitzats els parla-
ments va donar inici la tradi-

cional Cavalcada per alguns 
dels carrers més cèntrics de 
Montbui, sobresortint una es-
pectacular afluència de gent 
en el tram inicial, comprès en-
tre el Bou de Montbui i l’Ajun-
tament.  La cavalcada va tenir 
un seguiment massiu, i una 
pluja de caramels va regar els 

Els Reis d’Orient deixen emprempta i molts regals, 
a la nit més màgica de l’any

carrers del Nucli Urbà i va pro-
vocar les corredisses dels més 
menuts per a aconseguir-los. 
Cal destacar que enguany va 
sobresortir, tancant la cavalca-
da, una carrossa-autobus ple-
na de patges, que acompanya-
va les habituals carrosses amb 
Ses Majestats, l’estel d’orient i 

la comitiva reial motoritzada.
Un cop finalitzada la cavalca-
da, els patges reials es van dis-
tribuir per portar les joguines 
i regals als infants i  les llars de 
Montbui, una operació que, 
com cada any, va realitzar-se 
de forma continuada fins 
pràcticament la matinada.

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT
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la tregui sense reclamació judicial
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629 77 31 01
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 confidencial

Tel. 608513338
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Melcior, Gaspar i Bal-
tasar van arribar, el 
dissabte 5 de gener 

a la tarda-vespre, a la Pobla 
de Claramunt. Ses Majestats, 
acompanyats del pregoner re-
ial, d’una seixantena de patges 
i d’un àngel, van venir d’Ori-
ent carregats d’il·lusió i de 
regals per a la quitxalla. Van 
repartir gairebé 230 paquets. 
La festa la van organitzar la 
Comissió de Reis i la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament.
Quan passaven pocs minuts 
de 2/4 de 7 de la tarda, el pre-
goner reial, seguit d’una comi-
tiva de patges, van arribar en 
tren a l’estació. Allà els espera-
ven un bon grup de nens i ne-
nes amb fanalets. Després del 
parlament del pregoner, que 
els va donar la benvinguda, 
els Tres Reis van pujar amb les 
carrosses pel pont fins a l’esta-
ció. La quitxalla va poder anar 
a saludar Ses Majestats i fer-se 
fotos.
A partir d’aquí va començar el 
recorregut reial per diversos 
carrers del municipi fins a la 
plaça de l’Ajuntament.  Un cop 
al centre del poble, Melcior, 
Gaspar, Baltasar i el pregonar 

reial van anar fins a l’esglé-
sia de Santa Maria a adorar 
el Nen Jesús. A continuació, 
es van dirigir cap a l’Ajunta-
ment, on els va rebre l’alcalde, 
Santi Broch. Des del balcó de 
la Casa Consistorial, el batlle 
i Ses Majestats van adreçar 
unes paraules als assistents, 
que omplien la plaça.
Santi Broch va donar la ben-
vinguda a la comitiva reial i va 
fer una sèrie de peticions a Ses 
Majestats per al 2019. Broch 
els va demanar que “sigui un 
any durant el qual es puguin 
tirar endavant els projectes 
municipals i que la gent visqui 
en pau social i harmonia”. En 
el seu discurs, l’alcalde poblatà 

Els Reis d’Orient arriben a la Pobla de Claramunt 
carregats d’il·lusió i regals

també va tenir un record per 
a les persones que “per defen-
sar Catalunya i poder garantir 
una societat més pròspera, 
democràtica i justa van inici-
ar un procés que els ha portat 
a patir persecució i a la presó, 
sense un judici previ”. 
A continuació, va intervenir el 
rei blanc, que va agrair la fei-
na de tota la gent que treballa 
perquè aquesta festa sigui un 
dels misteris més bonics de 
l’any. Tot seguit, va parlar el rei 
ros, que es va adreçar, direc-
tament, a la quitxalla perquè 
comparteixi els jocs i els regals 
amb els germans i els amics 
però que també surti al carrer 
a jugar. El torn de parlaments 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Els igualadins Joan Felip i 
Joan Sala exposaran, públi-
cament per primera vega-
da, a la Sala Municipal de la 
Pobla de Claramunt les se-
ves fotografies. La col·lecció 
s’inaugurarà el diumenge 13 
de gener, a la 1 del migdia, i 
es podrà visitar fins el 26 del 
mateix mes.
La mostra, organitzada per 
la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament, porta per tí-
tol “Paisatges i racons de 
l’Anoia”. En el programa de 
presentació de l’exposició, 
l’autor igualadí Carles M. 
Balsells explica que “es tracta 
d’una primera exposició, que 
és tot un descobriment i un 
regal. Perquè en cada foto-
grafia hi ha una sensibilitat 
artística desconeguda i alho-
ra profunda, que amb senzi-
llesa, Joan Sala i Joan Felip 
donen a conèixer en aquesta 
mostra, que és com un bateig 
amb esperançadors auguris”.
L’horari de visites de la col-
lecció fotogràfica serà de 
dimarts a dissabte, de 2/4 
de 6 de la tarda a 2/4 de 8 
del vespre. Es compta amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Kon Tiki i 
Unigràfic. 

Primera exposició 
de les fotografies 
dels igualadins 
Joan Felip i Joan 
Sala, a la Sala Mu-
nicipal poblatana

el va tancar el rei negre que, 
igual que l’alcalde, va tenir un 
record per “a les persones tan-
cades a la presó injustament 
des de fa més d’un any i per 
a aquells que lluny de la seva 
terra avui no viuran cap caval-
cada”. 
Després de les diferents in-
tervencions, els patges van 
repartir coca i moscatell entre 
els presents a la plaça. Tot se-
guit, es va fer la foto de grup 
de la comitiva i, a continuació, 
els Tres Reis, el pregoner i els 
patges van anar a repartir els 
regals a les llars poblatanes. 
Abans de rebre la visita dels 
Tres Reis, el dissabte 29 de de-
sembre a la tarda, el patge Fa-
ruk va recollir les cartes dels 
més menuts. Uns 170 nens i 
nenes van lliurar les seves pe-
ticions a l’emissari reial. Abans 
la quitxalla va poder passar 
una estona divertida amb l’es-
pectacle Caram com balla, a 
càrrec del grup La Cremallera. 
La Comissió de Reis va sorte-
jar un pastís de llaminadures, 
que li va tocar a la Júlia Tort.
Des de l’Ajuntament es vol 
agrair la gran feina que es fa 
cada any des de la Comissió 
de Reis per tirar endavant 
aquesta festa.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Per Sant Esteve, el 26 de 
desembre a la tarda-ves-
pre, el nucli antic de la 

Pobla de Claramunt es va con-
vertir, un any més, en un Pes-
sebre Vivent. L’activitat va arri-
bar a la trenta-quatrena edició 
i és una de les propostes que té 
més llarga tradició a l’agenda 
nadalenca del municipi.
La representació la va organit-
zar la Comissió del Pessebre 
Vivent de l’Associació Cultural 
la Llobreia, amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament, empreses 
del municipi i diversos pares 
dels joves actors i actrius. Se-

gons l’organització es calcula 
que van passar per les dues re-
presentacions que es van oferir, 
a les 6 de la tarda i a 2/4 de 8 del 
vespre, unes 600 persones.
Hi van participar una setante-
na de nens i nenes, repartits en 
sis escenes, en què es va com-
binar el diàleg i la música. Les  
escenes i els llocs on estaven si-
tuades eren: el Mercat, als Jar-
dinets; el Somni de Nadal i els 
Dimonis, a la plaça de l’Esglé-
sia; els Pastors, el Naixement 
i Arri Ruc, una escena que es 
va recuperar d’uns anys ante-
riors, al Campanar Vell. 
L’entrada al pessebre es va fer 
per la Font de la Petxina i al 

llarg del carrer Major es van 
situar els diferents oficis: ra-
jolers, forners, hostalers, el 
paller, pescadors, rentadores, 
fusters i paperers. L’ofici dels 
hostalers era nou i es repartia 
un got de caldo entre els assis-

Un any més la Pobla ve tenir Pessebre Vivent

tents. 
Al final de les dues escenifica-
cions, es va sortejar un pernil, 
que li va tocar al Jordi Cardús. 
També es va repartir coca i ba-
tut de xocolata entre tots els 
joves actors i actrius. 
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PIERA / LA VEU 

Piera va viure la 72a edi-
ció de la Cavalcada de 
Reis amb la il·lusió prò-

pia de la que havia de tornar 
a ser una nit màgica. Melcior, 
Gaspar i Baltasar van arribar a 
la vila el passat dissabte dia 5 
de gener per la carretera dels 
Hostalets de Pierola i van re-
córrer els carrers principals 
de Piera pujats en les seves 
carrosses i acompanyats de la 
comitiva reial.
Ses Majestats es van aturar 
al balcó de l’Ajuntament des 
d’on van enviar un missatge 
a la ciutadania i van recordar 
als infants que era necessari 
anar a dormir ben aviat. Així 
mateix, els Reis d’Orient van 
fer una aturada a la plaça del 
Tricentenari per a fer l’adora-

ció del nen Jesús al pessebre 
vivent.
Un cop finalitzada la Cavalca-
da va arribar un dels moments 
més esperats pels infants: el re-
partiment de joguines per les 

A Piera es torna a viure una nit màgica

cases de la vila. Milers de nens 
i nenes es van despertar el 6 de 
gener il·lusionats i encuriosits 
per saber si Melcior, Gaspar i 
Baltasar els havien portat allò 
que havien demanat.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Els Hostalets de Pierola 
va obrir una pista de 
gel al poliesportiu du-

rant els dies de Nadal, amb els 
objectius de donar servei als 
infants, joves i famílies hosta-
letenques i augmentar els vi-
sitants al poble. Entre els dies 
15 de desembre i 5 de gener, 
la instal·lació va donar servei 
ininterrompudament. La pis-
ta dels Hostalets ha estat la 
segona instal·lació d’aquestes 
característiques a tota la co-
marca, conjuntament amb la 
d’Igualada.
Veïns, famílies i visitants han 
omplert la pista gairebé la to-
talitat dels dies. Un total de 
2.475 patinadors i patinado-
res han gaudit de la novetat 

durant els 17 dies que ha es-
tat oberta. Això significa una 
mitjana de gairebé 150 perso-
nes per dia.
L’alcalde dels Hostalets de 
Pierola, Daniel Vendrell va-
lora de manera molt positi-
va l’aposta per la instal·lació 
de la pista de gel. En pròpies 
paraules ha manifestat: «Amb 
la pista de gel al poliesportiu 
municipal s’ha aconseguit 
donar més vida als Hostalets 
de Pierola. Tant famílies ve-
ïnes dels Hostalets com visi-
tants arribats d’altres pobles 
de la comarca han passejat 
pels nostres carrers i han gau-
dit de la nostra hospitalitat. 
L’equip de govern valora de 
manera molt positiva aques-
ta iniciativa que volem que es 
torni a repetir l’any que ve».

La pista de gel dels 
Hostalets de Pierola esdevé 
l’èxit d’aquest Nadal

LA LLACUNA / LA VEU 

El passat diumenge 16 
de desembre, la coral 
La Cuitora de La Llacu-

na  va oferir el seu tradicional 
Concert de Nadal a l’Església 
de Santa Maria de la Llacuna. 
Sota la direcció de la Maria 
Teresa Costa i amb l’acompa-
nyament de la pianista Maria 
Arenzana, s’escoltà i es gaudir  
d’un divers repertori de na-

dales.
Paraules d’agraïment, de 
coratge, de treball, d’esforç  
i de bons desitjos per l’any 
nou als cantaires i a tots els 
assistents, foren les breus in-
tervencions de l’Alcalde el Sr. 
Josep Parera i de la M. Teresa. 
Acte seguit es feu entrega per 
part de l’Ajuntament d’uns 
obsequis nadalencs.
Cal dir que, coincidint amb la 
Marató TV3, la coral La Cui-

Concert de Nadal de la Coral la Cuitora
tora hi col·laborà en la recap-
tació del concert ja que fou di-
positada voluntàriament pels 
assistents. Així mateix donem 
la benvinguda a la cantaire 
Assumpta Amades que ens 
acompanyà en el seu primer 
concert.
A l’acabament, és convidà a 
tot el públic a interpretar una 
nadala molt nostra “Fum, 
Fum, Fum” el qual, els va 
acompanyar de molt bon grat.

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

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

        

 
 
 

Dia 9 de febrer de 2019   Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Poliorama. Entrades garantides a platea

 
 
 

L’ÚLTIM ACTE Teatre Goya

Dia 16 de març de 2019  Viatge - Espectacle Hora de sortida:  15.45 hrs.

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Goya. Entrades garantides a 
platea
Un actor es desperta a l’escenari. El soroll del cruixit de la tarima envaeix l’espai.  Silenci. Un respir. Els pulmons s’omplen d’aire i un focus il·lumina el 
seu rostre. No hi haurà una altra funció, aquesta és la seva última representació. I n’és plenament conscient.  Sobre l’escenari, els personatges que 
l’han acompanyat al llarg dels anys, especialment les dones, apareixen davant dels seus ulls. Les escenes més captivadores que ha interpretat se 
succeeixen en una última funció, la més màgica, aquella que quedarà en el record. Un últim acte. I el millor dels seus amors li murmura: “seré en la 
teva vida el millor de la boirina de l'ahir quan m'arribis a oblidar; com és millor el vers aquell que no podem recordar”. Direcció: Carles Alfaro Basat en 
textos d’Anton Txèkhov Amb: Francesc Orella, Nina, Cristina Plazas i Bàrbara Granados  Producció: Focus

 Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

La tendresa narra la història d’una reina una mica maga i les seves dues �lles, que viatgen en l’Armada Invencible, obligades per Felip II a casar-se en 
matrimonis de conveniència amb nobles anglesos després d’haver envaït Anglaterra. La reina Esmeralda odia els homes perquè sempre li han 
condicionat la vida i li han robat llibertat, així que no està disposada a permetre que les seves �lles tinguin el mateix destí que ella. Quan l’Armada passa 
a prop d’una illa que la reina considera deserta, provoca una gran tempesta que enfonsa el vaixell on viatgen. El seu pla és quedar-se a viure en aquesta 
illa amb les seves �lles per no haver de tornar a veure mai més cap home. El problema és que escullen una illa on des de fa vint anys hi viu un llenyataire 
amb els seus dos �lls, que s’hi van amagar per no tornar a veure una dona en la seva vida. Quan la reina i les dues princeses descobreixen que no estan 
soles, es vesteixen d’homes per protegir-se. I aquí comencen les aventures, els embolics, els enamoraments i les confusions
 
Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

LA TENDRESA  “T de Teatre i Dagoll Dagom”    Teatre POLIORAMA”
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CAPELLADES / LA VEU 

La Cavalcada dels Reis 
d’Orient ha posat -com 
cada any- pràcticament 

el punt i final a les celebraci-
ons nadalenques.
Després de les actuacions so-
lidàries i dels festivals de les 
escoles, els actes més nadalen-
ques van començar el dia 24 
amb un participat Caga Tió a 
la plaça Verdaguer, de la mà 
de Capellades Comerç, i amb 
la inauguració de l’exposició 
de pessebres a l’església, des-
prés de la Missa del Gall.
El dia de Nadal es va celebrar a 
Capellades la tradicional Cur-
sa del Gall Dindi i la Travessa a 
la Bassa. En una jornada prou 
càlida i participada es va co-
mençar amb la cursa dels més 
petits, amb 18 participants. 
El més ràpid va ser el Roger 
Quintana trigant només 3 mi-
nuts i a 14 segons a córrer els 
1.000 metres. En segon lloc, 
el Pol Mena i en tercer l’Eric 
Torres. Les nenes més ràpides 
van ser la Carla Pomes i l’Aina 
Tarrida. A la Cursa  dels 4.600 
metres s’hi van inscriure un 
total de 212 corredors i corre-
dores. El primer va ser l’Albert 
Moreno Molins, del CAI, amb 
13 minuts i 58 segons, i en fè-
mines, la Sònia Julià Sánchez, 
independent, amb un temps 
de 16 minuts i 10 segons. Aca-
bades les dues curses es va fer 
l’entrega de premis a la ma-
teixa Bassa. Hi van participar 
els regidors de l’Ajuntament, 
Adela Morera, Salvador Vi-
ves i Àngel Soteras i l’Alcalde, 
Aleix Auber. També en repre-
sentació de Jaume Solé Quin-
tana, els dos fills Jaume Solé, 
també regidor, i Josep Solé.

Pocs minuts després de les 
12 del migdia va començar la 
Travessa a la Bassa amb 31 va-
lents i valentes que es van ti-
rar a la Bassa. Els guanyadors 
absoluts van ser en Xavi Tort 
Farrés i l’Olga Campoy Mora.
L’endemà, Sant Esteve, a Ca-
pellades vol dir Concert de la 
Coral Noves Veus. Aquest any 
es va poder gaudir amb les 
sardanes, el cant coral i les na-
dales de la Coral i de la Cobla 
Almogavarenca.
Des del 28 de setembre el Pa-
velló Poliesportiu ha acollit 
una nova edició del Saló de la 
Infància, enguany dedicada a 
l’espai.
Un dels moments àlgids i es-
perats va ser l’arribada del 
Patge Kamalú, enguany acom-
panyat de la patgessa Halima. 
Un seguici reial els va esperar 
amb balls, música i palmeres, 
acompanyant-los fins la plaça 
Verdaguer on varen ser rebuts 
per l’Alcalde, Aleix Auber, i 
van fer un discurs per a totes 
les famílies. Els dos emissa-
ris reials van insistir molt en 
recordar als nens i nenes que 

s’han d’agafar la vida en po-
sitiu, repartint alegria al seu 
voltant cada dia.
Dins l’església un ampli dispo-
sitiu permetia entregar les car-
tes amb la il·lusió i els desitjos 
de cada infant.
El 4 de gener, darrer dia del 
Saló, la Coral Xeremell va fer 
el seu Concert de Reis amb 
una Lliga plena de pares, ma-
res i familiars disposats a pas-
sar una molt bona estona de 
música i cant.
Aquest dissabte la Cavalcada, 
amb el seguici de patges i pat-
gesses, ha arribat a Capellades 
per repartir els regals per cada 
llar.
Ara, només queda el sorteig 
de Capellades Comerç entre 
totes les persones que han om-
plert la seva butlleta als esta-
bliments adherits. Serà aquest 
dissabte, a les 12:30, al Racó de 
Sant Jordi, quan es sortejaran 
els 3 vals per compres de 500, 
250 i 250 euros. L’endemà diu-
menge, 13 de gener, després 
de la missa de migdia es farà 
l’entrega de premis del Con-
curs Infantil de Pessebres.

Els Reis passen per Capellades deixant 
una estela de regals i il·lusió

CAPELLADES / LA VEU 

Aquestes festes nadalen-
ques s’ha fet a Cape-
llades una nova edició 

del Saló de la Infància, enguany  
dedicat a l’espai.
La pista del pavelló polies-
portiu ha estat dividida en di-
ferents zones amb propostes 
molt variades de tallers: s’hi 
han pogut fer pizzes, anells de 
saturn, fanalets per rebre els 
reis, diferents manualitats rela-
cionades amb la temàtica, pin-
tar-se la cara... També hi havia 
l’“Espai cultura” on els infants 
podien trobar informació so-
bre els planetes, les fases lunars 
i un eix cronològic dels dife-
rents descobriments i aven-
ços que s’han fet al llarg de la 
història en relació amb l’espai. 
Com ja és habitual, en aques-
ta edició també hem comptat 
amb els inflables i els llits elàs-
tics, i els infants i joves han po-
gut participar en diferents jocs 
i activitats que tenien lloc a la 
pista central del Saló. Tal com 
destaquen les monitores de l’es-
plai Aliret, organitzadores jun-
tament amb l’Ajuntament de 
Capellades, “les diferents acti-
vitats han estat molt ben aco-

llides, amb molts nens i nenes 
participant-hi cada dia. El que 
també ha estat molt ben rebut 
són les diferents actuacions de 
les entitats”. En aquest sentit la 
regidora de Joventut i Festes, 
Susana Moreno, agraeix “d’una 
banda, la col·laboració de les 
entitats que no s’han volgut 
perdre el Saló i han vingut a ac-
tuar-hi: els Gegants, Gegantets 
i Capgrossos, el Club de Rítmi-
ca, els patges que van visitar el 
Saló, la Coral Xeremell, el Parc 
de Bombers, Falcons, l’escola 
de dansa Dance&Fun, Dimo-
nis de Capellades –que van 
preparar l’espectacle de clo-
enda-... D’altra banda, i coin-
cidint amb l’equip de coordi-
nadores, també cal destacar la 
col·laboració desinteressada de 
tots els joves de Capellades que 
de manera voluntària van venir 
diferents dies a fer de monitors 
del Saló”.
La participació en aquesta 
edició ha estat prou alta, amb 
1.900 visites entre infants i 
adults acompanyants. La pro-
posta d’entrada gratuïta, pre-
sentant tiquets de compra de 
20 euros a les botigues de Ca-
pellades Comerç, ha estat molt 
utilitzada.

El Saló de la Infància s’ha 
dedicat enguany a l’espai

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

Av. Caresmar, 37 - Igualada - Tel. 93 801 91 94  - info@expoanoia.com - www.expoanoia.com
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CALAF / LA VEU 

El mes d’abril del pas-
sat 2018 l’Ajuntament 
de Calaf va implantar 

l’ús d’Ovistop (nicarbazina 
0.08%), un anticonceptiu per 
coloms, com a mètode de ges-
tió de la població d’aquestes 
aus al nucli urbà. En iniciar el 
tractament el cens de coloms 
era d’aproximadament uns 
335 individus. Passats 8 mesos 
de tractament el cens s’ha re-
duït fins a uns 248, és a dir que 
s’ha aconseguit una reducció 
del 26%.
El resultat es troba dins de la 
mitjana esperada d’acord amb 
els resultats assolits en altres 
poblacions que utilitzen el 
mateix mètode. No obstant en 
el cas de Calaf aquest resultat 
té un valor afegit, ja que la vila 
es troba rodejada de camps de 
cereals i per tant els coloms te-
nien aliment alternatiu al seu 
abast. Els efectes han estat més 
notables al nucli antic on s’ha 
observat una gran reducció en 
el número de coloms.
L’anticonceptiu s’ha subminis-
trat en dos punts de la vila: es-
glésia i carrer Francesc Macià 
(antiga fàbrica Saina). Cada 
matí a primera hora un mà-
quina ha escampat la dosi ne-
cessària (10 gr/colom) segons 
el número de coloms presents 
a cada punt. En cadascun dels 
punts també s’hi han instal·lat 
càmeres que han permès com-
provar com els coloms consu-

mien el medicament anticon-
ceptiu en pocs segons. Tot el 
tractament ha tingut un segui-
ment per part de biòlegs que 
han anat ajustant el sistema 
per tal d’extreure’n el màxim 
rendiment.
Paral·lelament s’han mesu-
rat indicadors secundaris que 
han confirmat el bon fun-
cionament del tractament. 
Aquests indicadors han estat 
el percentatge de coloms ju-
venils i el número d’ous en la 
principal colònia de cria del 
municipi. En el cas dels juve-
nils el percentatge s’ha situ-
at per sota del 10% quan en 
una població de coloms sense 
tractament es situa al voltant 
del 40%. La presència d’un 
número tan baix de juvenils 
confirma la reducció de naixe-
ments com també ho ha fet el 
seguiment de nius en els que 
s’ha observat la desaparició de 
postes d’ous a mesura que el 

Calaf ha reduït un 26% la seva 
població de coloms en 8 mesos d’ús 
d’anticonceptius

tractament avançava.
També s’ha fet un seguiment 
de la població de pardals que 
ha confirmat que no han es-
tat afectats pel tractament 
dels coloms. No s’ha observat 
cap pardal al voltant dels dis-
pensadors automàtics quan 
aquests han llançat el medica-
ment anticonceptiu i s’ha ob-
servat una reproducció nor-
mal d’aquesta espècie al llarg 
de la seva temporada de cria.
L’anticonceptiu redueix els 
naixements de coloms de for-
ma que no es reposen els indi-
vidus que van morint a causa 
de la mortalitat natural de la 
espècie, la qual és molt ele-
vada. D’aquesta forma s’acon-
segueix tenir una població 
reduïda de forma respectuosa 
amb els coloms, és a dir sense 
necessitat de fer captures i sa-
crificar-los. Aquest fet fa que 
sigui ben acceptat per tots els 
sectors de la societat.

VECIANA / LA VEU 

El passat dissabte dia 5 de 
gener, tal i com ve suc-
ceint des de fa més de 

trenta-cinc anys, els Reis Mags 
d’Orient varen arribar el muni-
cipi de Veciana per tal de visi-
tar als seus veïns i renovar-los 
la il·lusió per aquesta festa tant 
nostrada.
Enguany, i degut al gran nom-
bre de llars que havien de re-
córrer, la comitiva reial va ar-
ribar puntualment a dos quarts 
de cinc de la tarda al nucli de 
Veciana per fer les correspo-
nents visites i desplaçar-se des-
prés cap a la zona de Sant Pere 
del Vim. Més tard varen fer 

cap als nuclis i masies de Se-
gur, Montfalcó el Gros i Santa 
Maria del Camí acabant el re-
corregut ben entrada la nit. És 
admirable el gran esforç que 
fan Melcior, Gaspar, Baltasar 
i els seus patges per arribar 
a totes les masies i estar una 
estona amb pares, fills i avis i 
portar-los obsequis, rialles i 
caramels. A canvi ells s’enduen 
estimació i mirades plenes d’il-
lusió de xics i grans.
Amb aquesta nit tant màgica 
es va posar punt i final als ac-
tes preparats per l’Ajuntament 
de Veciana per tal de celebrar 
les festes de Nadal al munici-
pi fent-ne una valoració d’allò 
més positiva.

Els Reis Mags d’Orient 
tanquen les festes de 
Nadal a Veciana

VALLBONA D’A. / LA VEU 

El Casal de la Gent Gran 
de Vallbona és sempre 
molt actiu amb les ac-

tivitats mensual però també 
amb les setmanals.
Tots els dijous al matí de 
10.30 a 12.30 té lloc el taller 
de memòria i mandales diri-
git per la dinamitzadora del 
Casal. L’objectiu de l’activitat 
és facilitar un seguit de tècni-
ques i exercicis per mantenir 
i millorar la memòria. Les 
mandales també és una tèc-
nica que ajuda a l’estimulació 
cognitiva. El taller és obert a 
tothom.  
Els dijous a la tarda, de 4 a 

6h,  és el moment de “l’hora 
del punt”, l’espai de trobada 
per a tothom a qui li agrada 
cosir, fer punt de creu, mitja, 
ganxet,... Un parell d’hores 

per fer allò que tant agrada, 
cosir, mentre es conversa i es 
comparteix una bona estona 
i fins hi tot s’aprenen noves 
practiques.

Taller de memòria i l’hora del punt, 
tots els dijous al Casal

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Com cada any Vallbona 
va rebre, la nit del dia 
5 de gener, Ses Majes-

tats, Melcior, Gaspar i Baltasar 
acompanyats d’una cinquante-
na de patges.
Els tres Reis amb les seves car-
rosses i la comitiva reial amb 
tractors, vehicles tot terreny i 
motos, van fer arribada per la 
carretera de Piera. Després de 
travessar tot el nucli del muni-
cipi, com ja es tradicional es van 

dirigir a l’església de Sant Barto-
meu per fer l’ofrena al nen Jesús. 
Seguidament van anar a l’Ajun-
tament, a la sala Jaume Calve-
ras, on se’ls va fer la recepció 
institucional, van adreçar unes 
paraules a tots els assistents i 
finalment van atendre als nens 
i nenes amb les seves peticions.
La cavalcava va ser seguida per 
centenars de vallbonecs i l’ajun-
tament vol agrair la tasca a tots 
els seus participants i col·labo-
radors que han ajudat a fer que 
la festa de Reis hagi estat un èxit

Vallbona viu la nit més 
màgica
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Els anoiencs de Moto 
Club Igualada al Dakar, 
Armand Monleón i 

Àlex Haro, estan portant a ter-
me una lloable actuació en la 
seva participació pels terrenys 
peruans.
Així, a l’hora d’escriure aques-
tes línies, el dimecres al final 
de la tercera etapa entre San 
Juan de Marcona-Arequipa, 
l’odenenc Àlex Haro copilo-
tant a l’osonenc Nani Roma 
amb el Mini oficial ocupaven 
la quarta posició.
Al final de l’etapa Nani i Àlex 
comentaven: “Ha estat una 
etapa molt difícil, molt com-
plicada. Hem punxat una ve-
gada i ens hem quedat amb 
una roda de recanvi a l’inici de 

l’especial. Hem fet gran part 
de l’especial sols, obrint pis-
ta, i hem perdut una mica de 
temps. Ens ha costat en un pa-
rell de punts a trobar la pista 
bona, però en tot cas l’Àlex ha 
fet un gran treball i crec que 
hem fet una molt bona etapa.
Realment ens ha penalitzat 
sortir endavant. Crec que 
avui els de darrere ens han 
tret molt, però això és part del 
joc. Avui era més difícil tota 
la part en la qual ens hem tro-
bat sols. A les dunes hi havia 
moltes motos parades i ens ha 
costat molt esquivar-les. Quan 
obres pista és més fàcil de per-
dre’t, però en tot cas estem 
contents de com ens ha anat i 
contents amb el cotxe. Estem 
en el tercer dia, han passat 
moltes coses i encara han de 

passar més”.
A la categoria de motos, 
l’igualadí Armand Monleón 
amb la KTM de l’equip Klicen 
R2R KTM Dakar Rally, estava 
situat en el divuitè lloc.
Aquestes eren les paraules de 
l’igualadí Armand Monleón 
una vegada finalitzà l’especi-
al del dimecres: “Hem anat 
junts durant gran part de l’es-
pecial amb Laia Sanz i tots 
dos, com sembla que gran 
part dels pilots, ens hem que-
dat encallats intentant trobar 
un dels waypoints i aquí és 
on he perdut una mica més 
de temps, aquesta és la part 
menys positiva, per la resta 
em sento molt còmode, pilo-
tant de menys a més i amb ga-
nes d’enfrontar-me demà a la 

primera part de l’etapa marató. 
Sense assistència possible per 
part dels nostres mecànics en 
arribar al campament, sempre 
cal ser una mica més conser-
vador, però també dependrà 
del terreny i del tipus d’especi-
al, veurem el que ens espera en 
el llibre de ruta “.
Ahir dijous i avui divendres 
es disputen dues etapes amb 
molts quilòmetres cronome-
trats i el més important, el 
dijous al vespre els vehicles 
participants no podran rebre 
assistència mecànica, el que 
és conegut com etapa mara-
tó, amb el que de ben segur 
hi hauran importants canvis a 
les respectives classificacions, 
abans de l’etapa de descans de 
demà dissabte a Arequipa.

Bon inici de Dakar d’Armand Monleón i Nani Roma 
amb Àlex Haro de copilot

Medalla d’or per als igualadins Pol Cantero i Roger Calzada als 
Campionats d’Espanya de seleccions autonòmiques d’handbol
HANDBOL / LA VEU 

Del dia 2 al 7 de ge-
ner es va celebrar el 
Campionat d’espanya 

de seleccions autonòmiques 
CESA 2019 d’handbol a Va-
lladolid. L’expedició de les 
seleccions catalanes compta-
va amb la participació de tres 
igualadins tots ells integrants 
del Club Handbol Igualada. 
Per una banda en Pol Can-
tero i Roger Calzada com a 
tècnics de la selecció catalana 
Infantil masculina que van 
acabar imposant-se a la resta 
de seleccions fent un torneig 
immaculat amb 6 victòries i 
aconseguint l’or del campio-

nat d’Espanya en una renyida 
final contra la selecció de la 
comunitat valenciana amb un 
marcador de 23-22. Per altra 
banda la portera igualadina 
Judit Solanelles va assolir el 
4t lloc del campionat en cedir 
en la lluita pel bronze contra 
Castilla la Mancha amb un 
marcador de 18-22. En aques-
ta edició els equips catalans 
han assolit 3 ors repartits en 
les categories juvenil i infantil 
masculí per una banda i cadet 
femení per l’altre. Els equips 
Juvenil i infantil femení han 
assolit la 4a plaça i el Cadet 
Masculí no va poder superar 
la fase de grups quedant en 7a 
posició.
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El femení del CAI, 7è al Campionat 
Català Sub-20 Indoor  
ATLETISME / LA VEU 

L’equip femení Sub-20 
del CAI Petromiralles, 
va assolir una destaca-

da 7a posició dissabte passat 
al matí al Campionat de Cata-
lunya Sub-20 en Pista Cober-
ta de Sabadell, entre els clubs 
capdavanters de l’atletisme 
català de la categoria.
Les atletes del CAI eren se-
tenes amb 80 punts, en la 
competició guanyada pel F.C. 
Barcelona, seguides del Cor-
nellà Atl., 2es., i de l’Avinent 
Manresa, 3es., entre un total 
de 12 equips participants. 
Individualment i entre la des-
tacada actuació global de les 
anoienques, van sobresortir  
les actuacions de Marta Ga-
lló, guanyadora en Llargada 
amb 5,32 m., de Carla Bis-
bal, 4a en els 3.000 m.ll. amb 
10’30”53, de Mar Planas, 4a 
en triple salt amb 10,55 m. i 
de Laia Planas, 5a en alçada 
amb 1,56 m. 
Júlia Solé era 6a en els 800 
m.ll. amb 2’27”65 i Marta 
Garrido 6a en pes amb 8,24 
m. Marina Suria era 7a en els 
1.500 m.ll. amb 5’08”40, Mar-

cel-la Solé 7a en els 400 m.ll. 
amb 1’03”42, i Francina Mas-
sagué  7a en els 200 m.ll. amb 
26”86.
Eren 9es les components del 
relleu de 4 x 400 m. format 
per Marcel·la Solé, Carla Ale-
many, Mariona Rodríguez i 
Anna Torras,  amb 4’25”06.
Silvia Hohnhaussen era 10a 
en els 60 m. tanques amb 
10”71, Laia Manau 11a en salt 
de perxa amb 2,20 m. i Judit 
Navarro 12a en els 60 m.ll. 
amb 8”81.

L’equip masc. del CAI Petro-
miralles, 8è  al Camp. Català 
Sub-20 Indoor
L’equip masc. Sub-20 del 
C.A.Igualada Petromiralles, 
participava també al Camp.  
català Sub-20 en Pista Cober-
ta, assolint la 8a posició diu-
menge a Sabadell, entre els 
principals clubs de Catalunya 
de la categoria. 
Els components de l’equip del 
CAI Petromiralles assoliren 
un total de 76 punts, en la 
competició guanyada pel F.C. 
Barcelona, seguits de l’A.A. 
Catalunya, 2ns. i del Cornellà 
Atl. 3rs. entre un total de 12 

equips classificats. Els ano-
iencs tingueren l’infortuni de 
patir dues desqualificacions, 
en les proves dels 60 m.ll. i 
dels 60 m. tanques.
Individualment, sobresorti-
ren les actuacions de Gerard 
Farré, 3r en 800 m.ll. amb 
1’59”99, d’Oriol Castells, 4t 
en 200 m.ll. amb 22”94, d’Ai-
tor Caldito, 4t en llargada 
amb 6,36 m. i d’Aleix Llorens, 
5è en pes amb 11,91 m. 
Eren 6ns. Joan Sendra en al-
çada, amb 1,75 m., Sergi San-
tamaría en 1.500 m.ll. amb 
4’23”31, i Roger Suria en els 
3.000 m.ll. amb 9’27”18.
El debutant amb el CAI Theo 
Ruiz era 8è en triple salt amb 
11,43 m., mateixa posició que 
David Muñoz en 400 m.ll. 
amb 54”96.  Eren també 8ns. 
els components del relleu de 
4 x 400 m. format per Eduard 
Guzmán, Jan Bisbal, Oriol 
Castells i Gerard Farré, amb 
3’40”11. Ian Queraltó era 9è 
en el salt de perxa, amb 3,10 
m. 
Eduard Guzmán era desquali-
ficat en els 60 m.ll. (art.162.7) 
i Pol Roca en els 60 m. tan-
ques (art.168.7).

ATLETISME / LA VEU 

El Club Atlètic Iguala-
da va celebrar el 21 de 
desembre, divendres,  a 

les 8 del vespre, l’Assemblea 
General Ordinària de l’entitat, 
què es va dur a terme a la Sala 
de Reunions de l’Estadi Atlè-
tic Municipal.
Va obrir l’acte el President 
Lluís Cañamares saludant els 
assistents, passant a conti-
nuació a desenvolupar-se  la 
Memòria econòmica de l’en-
titat en el període 2017/18, 
exposada per Josep Álvarez, 
que va donar a conèixer la si-
tuació econòmica del CAI al 
finalitzar la temporada  pas-
sada, tancada amb saldo po-
sitiu,  detallant les diferents 
partides.
Prenia la paraula a continua-
ció el Secretari Ignasi Costa, 
per exposar la Memòria es-
portiva 2017/18. Va ressaltar 
el gran moment esportiu que 
travessa el club després d’una 
temporada particularment 
brillant, en la que el CAI s’ha 
situat un any més entre els 
capdavanters de l’estat, al lloc 
19è i 5è club català classifi-
cat, entre 414 clubs,  amb 157 
punts, en el Rànquing RFEA 
per puntuacions assolides en 
Campionats d’Espanya, res-
saltant també que el CAI Tri-
atló ha assolit una molt des-
tacada 3a posició al Rànquing 
català de Clubs 2018, entre 
un total de 91 equips.  Tam-
bé va ressaltar els nombrosos 
podis assolits pels atletes del 
club, amb un total de 18 me-
dalles individuals assolides 
en Campionats d’Espanya 
i 107 medalles als Campio-
nats de Catalunya, a més de 
15 medalles per equips en 
Campionats de Catalunya. Va 
ressaltar també les medalles 
estatals absolutes:  d’Or de 
Sheila Avilés al Ct. d’Espanya 
Absolut de Trail Running, i 
els sots campionats d’Espa-
nya Absoluts indoor de Marc 
Sànchez, Alçada i Cora Salas, 
Llargada.  A nivell internaci-

onal, van sobresortir les par-
ticipacions de Sheila Avilés al 
Campionat d’Europa de Trail 
Running, i de Josep Mª Lagu-
nas al Mundial Màster de Mà-
laga, 9è M-40 en Pentatló de 
Llançaments, i dels Veterans 
Lluís Marimon (Or M-90 en 
llargada i Argent en 60 m.ll. 
i pes) i Josep Martí (6è M-45 
en 3.000 m.marxa al Ct. d’Eu-
ropa de Veterans de Madrid). 
Pel que fa a la Secció de Tri-
atló, va ressaltar les actuaci-
ons d’Anna Noguera, 10a al 
Mundial de Triatló de Llarga 
distància, 4a al Ct. d’Europa 
de Mitja distància i campiona 
d’Espanya de Triatló en mitja 
i llarga distància, i d’Albert 
Moreno, 3r al Ct. d’Europa de 
Triatló de mitja distància, i 1r 
al Campionat de Catalunya de 
Triatló Olímpic a Pont de Su-
ert, entre altres grans classifi-
cacions i registres.    
Va prendre la paraula nova-
ment el President Lluís Caña-
mares, per efectuar l’informe 
de Presidència. Va comentar 
que el mòdul cobert ja està 
a ple funcionament, fent  un  
repàs del funcionament de 
les tres seccions esportives 
del club, Atletisme, Triatló i 
CAI Popular, comentant el 
canvi efectuat al capdavant 
de la Secció de Triatló, on 
Felip Castellano ha rellevat 
en Toni Salanova, agraint-los 
la tasca efectuada i donant la 
benvinguda al nou president. 
Va ressaltar també l’activitat 
del CAI Popular, cada vegada 
amb major nombre d’afiliats. 
Va comentar que recentment 
s’han incorporat dos nous pa-
trocinadors, Joc Net i Aigua 
de Rigat, que donaran suport 
a l’Escola Esportiva, al costat 
del patrocinador principal Pe-
tromiralles.  Es va actualitzar 
també la quota anual de socis 
de l’entitat, per unanimitat.
Finalment es van comentar 
per part dels assistents diver-
ses qüestions d’actualitat en 
l’àmbit del Club, finalitzant 
l’Assemblea al voltant de les 
10 del vespre.  

Assemblea General 
Ordinària del C.A. 
Igualada

OMPLIM LES COMES!
Dissabte, 12 de febrer, els primers equips juguen a casa:

17.45h Monbus Sènior Masculí A - CB Martorell
19.30h Yvette Pons Sènior Femení A - Ekke CB Lleida

Us hi esperem!
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ATLETISME / LA VEU 

E l C.A. Igualada Pe-
tromiralles, amb la 
colaboració de l’Ajun-

tament d’Igualada, té previst 
organitzar el proper 20 de 
gener, diumenge, amb sorti-
da a les 10 h. del matí (Cursa 
atlètica) la 46a edició de la 
Pujada Igualada – La Tossa 
de Montbui, 8è Memorial 
Lluís Torrescasana. Enguany 
es durà a terme també la 2a 
Caminada Popular, no com-
petitiva, amb sortida a les 9 
h. del matí.
La sortida d’ambdues moda-
litats es farà des de l’Estadi 

Atlètic Municipal, enguany 
novament amb el recorregut 
per camins i corriols fores-
tals, amb l’arribada al cim 
de la muntanya de La Tos-
sa, amb un recorregut apro-
ximat de 7.500 m. La cursa 
atlètica és oberta a atletes 
federats i no federats majors 
de 14 anys.
Hi haurà trofeus per als tres 
classificats capdavanters de 
la general masc. i fem. de 
la cursa, i també per al pri-
mer/a de cada categoria, que 
van de la 1m.-7f. fins a la 
6m.-12f., i rebent també els 
atletes classificats una bossa 
d’avituallament final, un ob-

sequi significatiu i un tiquet 
per a la botifarrada.
Les inscripcions, al preu de 
5€, poden efectuar-se anti-
cipadament fins el dia 18 
de Gener a la pàgina www.
clubatleticigualada.com, i el 
mateix diumenge, des d’una 
hora abans de la sortida al 
lloc d’inici de la prova, si no 
s’ha arribat al límit de 200 
participants.  El pagament es 
farà el dia de la cursa, al re-
collir el pitral. Es recomana 
fer la inscripció anticipada-
ment, a efectes de la previsió 
per a la botifarrada.  Hi hau-
rà bus per a la tornada, des-
prés de la cursa.

El 20 de gener,  46a Pujada a la 
Tossa i 2a Caminada Popular,                         
amb organització del CAI

ATLETISME / LA VEU 

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

els equips femení i masc. de 
categ. Absoluta del Club At-
lètic Igualada Petromiralles 
participaran, a la pista coberta 
de Catalunya de Sabadell, al 
Campionat de Catalunya de 
Clubs Absoluts “A” en Pista 
Coberta, respectivament.
En aquestes competicions, en 
les que prendran part els 8 
equips capdavanters de l’atle-
tisme català femení i masculí 
de les categories respectives, 
els 2 conjunts del CAI hi han 
accedit mitjançant classifica-
ció per llocs assolits la tempo-
rada anterior.  
Diumenge a la tarda, amb el 
programa de proves femení i 
masculí del Campionat de Ca-
talunya Absolut “A”, a partir de 
les 16,30 h., les noies del CAI 

competiran amb els següents 
conjunts: F.C. Barcelona, A.A. 
Catalunya, Avinent C.A. Man-
resa, ISS-L’Hospitalet, C.A. 
Igualada Petromiralles, Lleida 
U.A.,  C.A. Canaletes, Corne-
llà Atl.          
D’altra banda, també diumen-
ge a les 16,30 h. tarda, l’equip 
Absolut masculí del CAI com-
petirà igualment entre els 8 
millors equips catalans  indo-

or:  F.C. Barcelona, ISS-L’Hos-
pitalet, A.A. Catalunya, 
Cornellà Atl., C.A. Igualada 
Petromiralles, J.A. Sabadell, 
Lleida U.A. i C.A. Canaletes.
Els joves conjunts  absoluts 
masculí i femení del CAI Pe-
tromiralles, hauran de lluitar 
un any més enfront dels grans 
conjunts catalans d’aquestes 
categories, intentant assolir la 
millor classificació possible.

Diumenge, els equips femení i masculí 
del CAI, al campionat català indoor

SORTEGEM 
UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES

Nom

Cognom

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar 
part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 25/1/2019.  En 
aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la butlleta guanyadora i es 
comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a 
destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció 
de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents 
empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consenti-
ment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG DE LA CISTELLA
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NATACIÓ / LA VEU 

El passat 22 de desem-
bre el Club Natació 
Igualada va organit-

zar a la piscina de Les Co-
mes la 3a jornada de lliga 
benjamina, amb l’assistència 
del Club Natació Vilafranca 
del Penedès, el Club Nata-
ció Piera, el Club Natació 
Sitges i el Club Natació Sant 
Sadurní. En aquesta ocasió 
tocava nedar les proves dels 
200m estils, 200m esquena 
(benjamins del 2008), els 
100m   estils, 50m esquena 
(les benjamines del 2009) i 

tot seguit el 4x50 braça.
Per alguns esportistes era 
el primer cop que nedaven 
aquestes proves i els nervis   
estaven a flor de pell però 
un punt a l’aigua, van desa-
parèixer i tots   els membres 

de l’equip van donar el mà-
xim d’ells mateixos.
Cal seguir treballant i esfor-
çant-se al màxim als entrena-
ments, com ho  estan fent fins ara! 
Moltes felicitats a tots, Irene, 
Valeria, Martina, Laia i Jan!

Tercera jornada de la lliga benjamina 
a casa

HOQUEI / LA VEU 

Igualada serà la seu de 
la Xa Copa Generalitat, 
que acollirà els millors 

equips de la màxima catego-
ria de l’hoquei patins cata-
là, tan masculí com femení, 
el cap de setmana del 9 i 10 
de febrer. L’Igualada Femení 
HCP va demanar organit-
zar-la i ser-ne la seu, després 
de classificar-s’hi matemàti-
cament abans d’acabar la pri-
mera fase de Nacional Cata-
lana, ocupant el coliderat del 
grup B, juntament amb el CP 
Vilanova.
A Les Comes doncs, es veurà 
el millor hoquei patins de la 
màxima categoria catalana, 
el Nacional Catalana; tan 
masculí com femení.
Els equips femenins que dis-
putaran la Copa Generalitat 
són: HC Palau Plegamans, 
CP Manlleu, CP Vilanova i 
l’equip igualadí.
Els equips masculins són: 
HC Piera, HC Sentmenat, 
Cerdanyola CH i el CH Cal-
des.
A la primera jornada, el dis-
sabte 9 de febrer, es disputaran 
les dues semifinals masculina i 
femenina amb aquests apare-
llaments i horaris.

-10:45 h          SF1M             HC 
Sentmenat vs Cerdanyola CH
-12:30 h          SF1F              HC 
Palau Plegamans vs Igualada 
Femení HCP
-14:00 h          SF2M             CH 
Caldes vs HC Piera
-15:45 h          SF2F              CP 
Vilanova vs CP Manlleu

Ja al diumenge 10 de febrer, 
es disputaran les dues finals 
amb aquests horaris.
-16:00 h Final Femenina
-18:00 h Final Masculina

Els partits es podran seguir 
tots en directe gràcies a La 
Xarxa TV, que oferirà en se-
nyal televisiva per la xarxa 
de televisions locals de Ca-
talunya, les dues finals, i en 
streaming, per la plataforma 
XALA, les quatre semifinals 
del dissabte.
Esportivament parlant, les 

igualadines s’enfrontaran a la 
semifinal contra el pitjor rival 
possible, el HC Palau Plega-
mans, que ha guanyat tots els 
partits disputats aquesta tem-
porada. Així, el factor pista, 
presumiblement favorable a 
les igualadines, ha de ser pro-
tagonista per superar la semi-
final.
El club igualadí ho donarà 
tot per guanyar el primer tí-
tol en dinou anys per l’hoquei 
patins femení de la ciutat. El 
darrer, va ser l’any 2000, on 
va guanyar el seu setè Campi-
onat d’Espanya i tancava una 
època daurada assolint en 8 
temporades, 6 Lligues Catala-
nes i 7 Campionats d’Espanya 
essent, aleshores, el millor 
equip de la península, i la 
base de la selecció espanyola 
que va conquerir els primers 
dos mundials i el primer eu-
ropeu per a la FEP.

Igualada acollirà la X Copa 
Generalitat el 9 i el 10 de febrer

ATLETISME / LA VEU 

La Pujada als dipòsits de 
ca l’Aromir tornarà a 
convocar atletes, cami-

nadors i esportistes en gene-
ral, el pròxim diumenge 13 de 
gener.
Aquesta cursa popular ence-
ta, des de fa 33 anys, el calen-
dari esportiu de Vilanova del 
Camí i esdevé una festa es-
portiva i lúdica, sobretot per 
la possibilitat de fer-la cor-
rent o caminant. A més, coin-
cideix amb la celebració de la 
Fira del Camí Ral, diumenge 
13 de gener, amb motiu de la 
festivitat de Sant Hilari.
El recorregut d’uns 3.500 me-
tres de distància comença a la 
plaça Extremadura. La sorti-
da de la cursa és a les 10h del 
matí. Pares, mares i acompa-
nyants que vulguin fer el cir-
cuit a peu, cal que reservin 
plaça per poder tenir tiquet 
de botifarra. En aquest cas, 
la sortida està prevista a les 
9:10h del matí.
D’altra banda, els més ma-
tiners si volen, també podran 
acompanyar la Colla Excursi-
onista de Vilanova del Camí 
a fer el canvi de la senyera al 
Pujol de la Guàrdia. Sortiran 
des de la seu de l’entitat, a les 
8 h del matí.
La inscripció anticipada i 

gratuïta a la cursa es fa a tra-
vés de la plana web www.vila-
novadelcami.cat, en l’apartat 
d’esports. També es podran 
inscriure el mateix dia fins a 
esgotar dorsals i tiquets.
Pel que fa a la recollida de 
dorsals dels corredors, es po-
drà fer el mateix dia de la pro-
va, de 8:30 a 9:40h, a la plaça 
Extremadura.
La cursa està oberta a totes 
les categories: benjamins, 
alevins, infantils, cadets/ju-
venils, promesa/sènior i ve-
terans. Tindran trofeu els 
tres primers classificats de la 
general, així com els tres pri-
mers classificats per categori-
es. 
La festa acabarà, com és ha-
bitual, amb la botifarrada 
popular per a tots els partici-
pants, per això és important 
fer la inscripció i tenir el ti-
quet per poder gaudir de l’es-
morzar. L’any passat van ser 
uns 650 els participants a la 
matinal.
L’organització de la cursa va a 
càrrec, un any més, de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí 
amb el suport tècnic del Club 
Atlètic Igualada i la col·labo-
ració de la Colla Excursionis-
ta de Vilanova del Camí.
Els participants hauran de 
disposar d’assegurança espor-
tiva d’accident.

La 33a Pujada als dipòsits 
obrirà el calendari 
esportiu vilanoví

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

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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EXPOSICIONS / LA VEU 

Aquest diumenge, 13 
de gener, el Museu 
de la Pell enceta la 

segona edició del programa 
de cultura i lleure familiar 
Creactiva’t al Museu! amb un 
taller dedicat a la festa dels 
Tres Tombs, celebració que, 
des del 1981, és Festa d’In·
terès Turístic i, des del 2010, 
Festa Tradicional d’Interès 
Nacional.
Al llarg d’aquesta activitat, 
que porta per títol “Prepara’t 
pels Tres Tombs!”, els partici·
pants coneixeran l’antic ofici 
de baster o guarnicioner a 
través de les selles de mun·
tar i els arreus d’animals de 
càrrega que es poden veure 
tant al Museu de la Pell com 
al Museu del Traginer Col·
lecció Antoni Ros. A més, hi 
haurà una part de taller on es 
farà un petit objecte de pell 
inspirat en els vistosos guar·
niments de lluiran els ca·
valls durant la festa dels Tres 
Tombs d’Igualada, gràcies a 
la col·laboració amb l’Antic 
Gremi de Traginers. El taller 

començarà a les 12h i s’adre·
ça a famílies amb infants a 
partir de 6 anys. L’admissió 
és gratuïta però l’aforament 
és limitat.
El programa Creactiva’t al 
Museu! Diumenges familiars 
al Museu de la Pell reuneix 
propostes mensuals molt 
variades, que van des de ta·
llers diversos a contacontes, 
visites o activitats lúdiques. 
L’objectiu és posar en va·
lor l’experiència de crear i 
d’aprendre gaudint en famí·
lia, al voltant de les exposi·
cions temporals i les col·lec·
cions del Museu, la història i 
l’expressió de la cultura local. 
És una iniciativa del Mu·
seu de la Pell i del departa·
ment de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Iguala·
da, amb la col·laboració de 

l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada, el Museu del Tra·
giner Col·lecció Antoni Ros, 
el festival fotogràfic FineArt, 
el Col·lectiu Eixarcolant, 
l’Associació Cultural Desso·
ta, l’Aula de Música Tradici·
onal de l’Anoia (AMTA), els 
Moixiganguers d’Igualada, el 
Vinseum Museu de les Cul·
tures del Vi de Catalunya, la 
Fundació Joan Brossa, Fira 
d’Igualada, l’Associació del 
Barri de la Font Vella i la Di·
putació de Barcelona.

Visita guiada a les exposici-
ons permanents
Complementàriament a 
aquesta proposta, com suc·
ceeix cada mes, el mateix 13 
de genere, a les 11:30h, el 
Museu de la Pell d’Igualada 
convida a participar en una 
visita guiada i gratuïta per 
les seves exposicions perma·
nents, que permetrà conèi·

Diumenge, al Museu de la Pell, taller familiar al voltant dels 
Tres Tombs i visita guiada a les exposicions permanents

El nou taller de Creacti-
va’t al Museu! és gratuït 
i té l’aforament limitat, 
adreçant-se preferent-

ment a famílies amb in-
fants a partir de 6 anys

xer el món de la pell i les 
adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 
hi podrà distingir tres àm·
bits: L’home i l’aigua, Uni·
vers de pell i L’ofici d’adober. 
L’home i l’aigua presenta una 
visió general de les quali·
tats i l’ús de l’aigua. Aquí, la 
col·lecció d’estris i enginys 
hidràulics es reforça amb el 
Canal d’Experimentació, que 
ajuda el visitant a compren·
dre els mètodes de canalitza·
ció i d’aprofitament energètic 
i industrial de l’aigua. Uni·
vers de pell és una de les sales 
centrades en la pell i es dedi·
ca a explicar el seu ús per la 
humanitat al llarg del temps 
a través d’una selecció acu·
rada d’objectes confeccionats 
total o parcialment amb pell, 
que exemplifiquen les múlti·
ples aplicacions i utilitats del 

cuir. L’altre espai dedicat a la 
pell, L’ofici d’adober, se cen·
tra en el treball de la pell a 
Igualada des de fa generaci·
ons. Aquí, eines i màquines 
són els testimonis dels inicis 
manufacturers i de la millora 
constant fins a la implanta·
ció industrial, que explica la 
vigència dels processos pro·
ductius de les adoberies ac·
tuals i la configuració de tot 
el barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és 
Cal Granotes, antiga adobe·
ria del Pla del Cornet, que 
data del segle XVIII. Es tro·
ba situada a pocs metres de 
Cal Boyer i al costat del rec, 
canal medieval que abastia 
les fàbriques de la zona. En 
aquest espai hi ha la posada 
en escena de l’ofici artesanal 
de l’adob de la pell grossa o 
bovina, que transporta al vi·
sitant a la Igualada preindus·
trial.

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

 DESPRÉS 
DELS

 TORRONS

KUBE BIKE 
250€ 

199€
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MÚSICA / MARIA DALMASES 

El dia 3 de gener, Joan 
Paradell i Solé va oferir 
a la basílica de San-

ta Maria el Concert de Cap 
d’Any organitzat per l’Ajunta-
ment d’Igualada. Aquest con-
cert es fa, des de fa un quant 
temps en un dia laborable, 
perquè l’actual càrrec d’orga-
nista de la Capella Musical 
Pontificia Sixtina de Joan Pa-
radell no permet que es faci el 
primer dia de l’any. La regis-
trant va ser Anna Miranda, el 
presentador, Jaume Planas i la 
transmissió a través de la pan-
talla va anar a càrrec de Jordi 
Balsells i Josep Aguilera. 
El concert tenia un progra-
ma molt variat, amb obres de 
l’època barroca, de grans au-
tors francesos i anglesos i amb 

obres referents a la festivitat de 
Nadal. Va començar amb Fan-
tasia i Fuga en sol menor BWV 
542 de Johann Sebastian Bach 
(1685-1750), una de les grans 
composicions per a orgue, que 
va interpretar amb un estil 
sobri i auster, però fent sortir 
la gran riquesa que té aques-
ta música. Per contrast, la se-
güent obra va ser Largo en mi 
menor d’un concert per a flau-
tí i orquestra de cordes d’An-
tonio Vivaldi (1678-1741) en 
un arranjament per a orgue de 
Bengt Berg, que va tocar amb 
gran dolçor i que va servir de 
pont per una altra gran obra 
de J. S. Bach, el Preludi i fuga 
en sol major BWV 541, amb 
una interpretació espectacu-
lar.   
A continuació Joan Paradell 
ens va oferir composicions 

de Théodore Dubois (1837-
1924): del seu llibre Dotze 
composicions per a orgue edi-
tat a París l’any 1887, en va 
interpretar dues, la núm. 12, 
Gran Cor en si bemoll major 
i la núm. 9, Marxa dels Reis. I 
hi va intercalar In paradisum, 
publicada 6 anys més tard. Va 
contrastar la grandiositat de la 
primera amb la suavitat i pau 
de la segona on els assistents 
ens vam sentir verdaderament 
al paradís. A la Marxa dels 
Reis cal destacar la presència 
de la nota si molt aguda (que 
en aquest cas va tocar la regis-
trant) que simbolitza la pre-
sència de l’estrella que guia als 
Reis en el seu camí. 
Després va ser el moment de 
la música de Nadal, amb obres 
d’autors del segle XX. Del mú-
sic anglès Blatchly, nascut el 

1960, ens va oferir Tres ver-
sets sobre “Away in a manger”, 
que estan formats per Theme, 
Foundations, Nocturne i Song, 
amb harmonies molt boni-
ques sobre aquesta cançó na-
dalenca. De David Willcoks 
(1919-2015) va tocar el Prelu-
di, de Mendelssohn Escolteu! 
Els àngels missatgers canten  i 
de Joseph Guy Ropartz (1864-
1955) la Rapsòdia sobre dues 
nadales de l’Alta Bretanya. Va 
acabar amb l’impressionant 
Carrilló de Westminster op. 54 
núm 6  de Louis Vierne (1870-
1937). 
Joan Paradell, amb aquesta 
música i amb la seva mane-
ra de tocar-la, va emocionar 
el públic que gairebé omplia 
l’església. Ens va demostrar 
que és un gran coneixedor de 
l’orgue de la basílica de Santa 

Maria. Ell sempre diu que cal 
que l’organista es faci seu l’ins-
trument i podem ben dir que 
aquest orgue ja és el seu i que 
per això és capaç de treure’n 
uns magnífics efectes de so, 
tot jugant amb tots els seus 
registres i obtenint-ne tota la 
potencialitat. Quan això va 
acompanyat d’una magnífica 
tècnica i virtuosisme, tant als 
teclats com al pedaler, i d’una 
gran musicalitat s’aconsegueix 
seduir els oients. Va ser llarga-
ment i calorosa aplaudit i va 
tocar com a bis la coneguda 
Tocata i fuga en re menor atri-
buïda a J.S. Bach, interpretada 
de manera magistral. Després 
va baixar a saludar des del 
presbiteri on va ser obsequiat 
pel senyor Pere Camps, regi-
dor de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada.

Excel·lent concert d’orgue de Cap d’Any de Joan Paradell

LLIBRES / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada comença 
l’any oferint un nou 

servei als seus usuaris: el prés-
tec a sala de tauletes tàctils. 
Aquest servei, que també han 
posat en marxa altres biblio-
teques de la Xarxa de Bibliote-
ques de la Diputació, s’ofereix 
als usuaris amb carnet de la 
Biblioteca que necessitin uti-
litzar una tauleta digital per 
navegar per Internet i accedir 
alhora a tots els recursos bi-
bliotecaris en línia que ofereix 
la Xarxa. Així, des de les tau-
letes podran accedir al servei 
gratuït de l’eBiblio (el préstec 
de documents digitals), el ca-
tàleg Aladí, l’app biblioteques 
XBM, o el Trencadís (fons lo-

cals digitalitzats).
La Biblioteca disposa de tres 
tauletes i per utilitzar-les 
l’usuari s’ha d’adreçar al taule-
ll de la segona planta, a l’àrea 
d’ofimàtica. Aquí se li farà el 
préstec a sala. Les tauletes es-
tan configurades i es poden 
connectar a Internet a través 
de la xarxa wifi de la mateixa 
Biblioteca. Ja porten instal·la-
des diverses aplicacions i no 
se’n poden descarregar d’al-
tres. Cada vegada que un usu-
ari la utilitzi caldrà que tanqui 
la seva sessió en acabar, per-
què s’eliminin totes les seves 
dades personals.
Aquest nou servei s’afegeix als 
serveis d’Internet i ofimàtica 
que ja ofereix la Biblioteca, 
amb diversos ordinadors d’ús 
públic tant per a adults com 

infants, la possibilitat d’impri-
mir documents des de qualse-

La Biblioteca estrena nou servei de préstec a sala de tauletes

vol dispositiu mòbil i el wifi. 
També es disposa d’un ordi-

nador amb lector de DNI elec-
trònic i servei de reprografia.

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



Carrer de Barcelona

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Un dels privilegis més preuats d’Igualada fou atorgat per Pere 
IV que considerà la vila, Carrer de Barcelona, mitjançà un 
document de la casa reial d’Aragó, signat a l’Alfajeria de Sara-

gossa, el 30 d’agost de 1381, que es conserva en el Llibre de privilegis, 
a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
Des de llavors, Igualada adoptà un segell amb l’escut de Barcelona, 
amb l’afegitó de les aigües, símbol igualadí.
El document esmenta que la vila: atany vendrà a pus gran millora-
ment com serà pus ennoblida de prerrogatives maiors, lo senyor Rey 
la farà, e fa, Carrer de Barcelona, atorgant que els habitants d’aquella 
sien d’aquiavant emper totstemps haguts per ciutadans queses de dita 
ciutat.
O sia, que equipara els igualadins amb els mateixos drets que els bar-
celonins.
Barcelona té el carrer Igualada, al barri de  Gràcia) i Igualada té 
l’avinguda de Barcelona, al barri del Poble sec, o de Sant Magí. 
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CULTURA / LA VEU 

Després de l’èxit del 
curs d’escriptura de 
guions que s’ha im-

partit en el segon trimestre del 
2018,  seguim amb la proposta 
per aquest primer trimestre de 
l’any. Els dilluns, a partir del 
28 de gener i fins al 15 d’abril, 
de 19.00 h a les 21.00 a la sala 
LAB de l’Ateneu Igualadí. 
En aquest curs aprendràs a 
desenvolupar les teves pròpies 
idees i donar a les idees forma 
de guió cinematogràfic, a evo-
lucionar com a escriptor i a 
trobar el teu propi estil com a 
guionista. 
L’objectiu és aprendre a es-
criure un guió cinematogràfic 
en format professional. Saber 
estructurar històries, desen-
volupar personatges originals, 

escriure diàlegs suggerents i 
escenes impactants. Conèixer 
el funcionament de la indús-
tria cinematogràfica i les pos-
sibilitats que té un guionista 
novell.
El curs consta de 12 sessions 
molt dinàmiques de dues hores 
cadascuna combinant teoria i 
pràctica. Veurem conceptes te-
òrics recolzats visualment amb 
extractes de pel·lícules i els po-
sarem en pràctica amb exer-
cicis creatius. Tot i que aquest 
curs és presencial, podràs con-
tactar per e-mail amb el pro-
fessor que farà un seguiment 
personalitzat del teu guió.
El curs l’impartirà David Ca-
sals-Roma,  guionista i cine-
asta guanyador de més de cent 
premis i professor en escoles 
de cinema d’Espanya, França i 
els Estats Units. 

El Curs d’Escriptura de Guions se 
seguirà impartint a l’Ateneu aquest 
primer trimestre de l’any

Per a participar en el curs no 
es requereix cap coneixement 
previ i l’edat mínima és de 17 
anys. 
El preu del curs és de 250 €,  
amb la possibilitat de fracci-
onar en tres ingressos de 85 €  
a principi de cada mes (gener, 
febrer, març).  Si la inscripció 
es fa abans del 21 de gener, 
s’aplicarà el 10% de descompte. 

Inscripcions
Si estàs interessat en aquest 
curs, has d’entrar a www.davi-
dcasals-roma.com i emplenar 
el formulari d’inscripció. Les 
places són limitades. Recoma-
nen no esperar al darrer dia 
per inscriure’s.
Si tens alguna pregunta, no 
dubtis en contactar a info@da-
vidcasals-roma.com.

DANSA / LA VEU 

Informem que l’espectacle 
El trencanous del Russian 
Classical Ballet del 20 de 
gener és a les 6 de la tarda. 
Comprova les teves entra-
des perquè, erròniament, 
algunes estan editades per a 
les 19 h. 
Podeu canviar-les  al Punt 

de Difusió Cultural i Turísti-
ca d’Igualada al carrer Garcia 
Fossas.
Horari de venda d’entrades i 
atenció telefònica:
De dimarts a dijous de 18,30 
a 20,30h i divendres de 19 a 
21 h i Dissabtes i diumenges 
d’11 a 14 i de 18 a 21 h.
El Trencanous és un somni de 
Nadal amb criatures malignes 

i un heroi – el príncep Tren-
canous-. Ple de romanticis-
me i fantasia. El Trencanous 
exalta la capacitat de somiar 
dels nens i la ingenuïtat dels 
seus sentiments -el primer 
amor de la Clara-. Música 
de Txaikovski, coreografia 
de Marius Petipà i Lev Ivà-
nov i direcció d’Evgeniya 
Bespalova.

Canvi d’horari del “Trencanous” al 
Teatre Municipal l’Ateneu

LLIBRES / JAUME SINGLA 

El poeta i cantant calafí 
Celdoni Fonoll porta 
una activitat literària 

molt intensa. Si fa poques set-
manes presentava el seu ter-
cer dietari Amb senyera d’es-
perança, just abans de Nadal 
presentava el seu llibre de po-
emes Enllaçats de groc que va 
començar a escriure en el mo-
ment que foren empresonats 
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. 
Per això, el llibre –editat per 
Pagès editors- destina tots els 
ingressos a la Caixa de solida-
ritat amb els presos polítics.
La primera presentació pú-
blica fou al Centre Tradici-
onarius del barri de Gràcia 
a Barcelona, on en Celdoni i 
la Lloll -conjuntament amb 
els pares de Jordi Sánchez- es 
manifesten cada dilluns a les 
8 reclamant la llibertat dels 
presos polítics.

Si en el dietari Celdoni Fonoll 
utilitza la natura, la poesia i 
la cançó per a parlar dels fets 
polítics i socials de cada dia, 
a Enllaçats de groc utilitza la 
política per fer poesia. Una 
poesia social i patriòtica que 
ens serveix per entendre mi-
llor què passa al nostre vol-
tant.
En va fer la presentació el 
director de Vilaweb, Vicent 
Partal que va destacar “el ca-
ràcter periodístic de l’obra 
divulgadora d’en Celdoni 
que sap dir amb belles i en-
certades paraules, allò que 
als periodistes professionals 
ens costa més de dir. La ge-
nerositat d’en Celdoni, ens 
posa les coses fàcils als pe-
riodistes”.
Com és habitual en les pre-
sentacions de Celdoni, hi 
col·laborà la Lloll i també la 
família Fonoll: Elna, Gerber, 
Pui i Isaac Fonoll al piano.

“Enllaçats de groc” 
darrer llibre de poemes 
de Celdoni Fonoll



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

El Trofeu Pell, un dels premis fotogràfics de més 
prestigi de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada

E l passat cap de setmana, a l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada es va dur 
a terme una nova i reeixida  edició del Trofeu Pell, un dels premis fo-
togràfics més prestigiosos dels que en participa la nostra ciutat.

Per a aquesta ocasió s’ha celebrat la 68a edició d’aquest trofeu que ja s’ha 
convertit en un degà i expectant concurs anual d’una alta participació. Això 
és, 3656 fotografies han participat d’aquesta nova competició, representades i 
signades per 252 fotògrafs -que van des de la presència de grans professionals 
fins a significats amateurs en fotografia- de diverses parts del món; un am-
plíssim ventall d’aspirants a ser premiats que ha posat en valor,  un cop més, 
el reclam d’aquest certamen d’abast mundial.
A partir d’un Jurat constituït per Frederic Garrido, Miguel Parreño, ambdós 
reconeguts pel Premi Nacional de Fotografia, i Manel Caballé, vicepresident 
de l’Agrupació; a les dependències de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, en 
un acte senzill, càlid i molt participat, el  lliurament de premis va comptar 
amb la presència del president de l’Agrupació i chairman d’aquesta edició, 
Ramón Mascaró, i el regidor de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Iguala-
da, Pere Camps, a més dels mecenes d’algunes de les categories del certamen 
com: Josep Maria Godó i Josep Pomés, al seu torn membres de l’Agrupació 
Fotogràfica i que són els qui atorguen els premis especials en memòria dels 
seus pares, fundadors de l’Agrupació.
I, atesa la qualitat de les obres presentades, cal subratllar els premis més dis-
tingits com: el Premi Especial Ramón Godó, que va ser atribuït al Millor 
Paisatge, la fotografia “Greens-ward in the setting sun”, de l’autor de Nova 
Zelanda, Jiongxin Peng. En el mateix sentit, el Premi Especial Josep Pomés 
va ser concedit a la Millor obra de Contrallum, de l’espanyol Gorka Elarre, 
per la fotografia “El guardià de l’habitació”; comptant cada un d’aquests dos 
premis amb una dotació de tres cents euros. D’altra banda, del Premi Trofeu 
Pell, adreçat al Millor Autor del Saló -i dotat amb cinc cents euros-  en va ser 
mereixedor el fotògraf holandès Hulb Limberg, amb “EnjoyingART in Gro-
ningen”; un premi lliurat per Marius Vaqués i Miquel Vila, en representació 
del Gremi de Blanquers d’Igualada. 
Tanmateix, al costat d’aquests tres premis, es va procedir a la corresponent 
i habitual entrega de les preuades Medalles d’Or, així com de les Mencions 
d’Honor, els Pin Blau i els Diplomes de totes les Federacions de Fotografia 
(en l’àmbit nacional i internacional: FIAP, PSA, CEF i FCF) als respectius 

premiats de les quatre categories del Saló: Open Monochrome, Open Color, 
Fotografia de Paisatge i Fotografia Creativa.
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EXPOSICIONS / LA VEU 

La Sala Municipal d’Expo-
sicions d’Igualada, ubicada 
al carrer Garcia Fossas 2, 
acollirà entre els dies 10 i el 
27 de gener l’exposició Ins-
tants de natura, un recull de 
pintures d’Anna M. Gispert. 
L’artista troba la seva font 
d’inspiració en els diferents 

estadis de la natura i té l’ob-
jectiu de transmetre, a tra-
vés de la pintura, les sensa-
cions que li provoca la seva 
observació. La inauguració 
d’aquesta mostra tindrà lloc 
el dijous, dia 10 de gener, a 
les 19:30h. L’exposició l’or-
ganitza el departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada.

La pintura d’Anna 
M. Gispert, a La Sala 
Municipal d’Exposicions

MÚSICA / LA VEU 

Aquest curs la Coral In-
fantil Gatzara celebra 
50 anys, ocasió única 

de la qual tant cantaires com 
monitors volen gaudir de la 
millor manera. 
En primer lloc, el passat  23 de 
novembre el grup de Grans va 
tenir l’oportunitat de col·labo-
rar amb La Marató de TV3, 
que aquest any tractava sobre 
el càncer. L’activitat reuní 500 
cantaires de diverses corals 
infantils anoienques a  l’Audi-
tori Municipal de Vilafranca 
del Penedès, on interpretaren 
la cançó “Imagine” de John 
Lennon. Aquesta es va emetre 
per TV3 el 16 de desembre, 
juntament amb les gravacions 
d’altres corals d’arreu de Cata-
lunya. 
En segon lloc, enguany els mo-

nitors de la Gatzara han tingut 
l’honor de dirigir la tradicional 
cantada de nadales a la plaça 
de l’Ajuntament, la qual tingué 
lloc el 21 de desembre amb la 
participació de totes les corals 
d’Igualada.
A més a més, el dissabte 22 de 
desembre es féu el concert de 
Nadal al Teatre Municipal de 
l’Ateneu, aquest cop amb la col-
laboració de la Coral Infantil 

La Coral Gatzara enceta l’any del seu 
50è aniversari

Els Verdums. Les Més Grans 
d’ambdues corals entonaren 
el conegut “Cant de lluita” de 
Roba Estesa, himne que de-
fensa la igualtat i la llibertat de 
totes les dones –tot recordant 
que les cançons no són només 
belles melodies, sinó també 
missatges que cal reivindicar. 
Ara bé, la celebració no ha fet 
més que començar i ben aviat 
arribaran més esdeveniments.

EnjoyingART in Groningen



fins d’enguany. Una tradició feta especta·
cle.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui 

Visita guiada al Castell de Montbui. Recor·
regut pel cim de la Tossa.
Diumenge a les 12 del migdia a la Tossa.

VISITA GUIADA
Jorba 

Visita guiada al Castell de Jorba que es tro·
ba dominant l’antic Camí Ral i esdevingué 
una peça clau del domini de l’antiga Baro·
nia de la Conca d’Òdena.
Diumenge a les 12 del migdia des de la 
plaça de l’Ajuntament.

DILLUNS 14

CONFERÈNCIA
Igualada 

Joan Vilanova i Barberà. “Sincrotró Alba. 
Ciència internacional a prop d’Igualada el 
nostre sincrotró”. El Sincrotró ALBA està 
considerat una de les joies de la corona en 
els sectors de la Investigació i la Tecnologia 
a nivell estatal. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 15

CONFERÈNCIA
Igualada 

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

DIVENDRES 11

TRES TOMBS
Igualada 

Presentació de les festes gremials i pro·
clamació de banderers, pubilla i dames 
d’honor. Acte acadèmic a càrrec de Daniel 
Vilarrúbias i Cuadras
Divendres a les 8 del vespre al Saló de Ses-
sions de l’Ajuntament

DISSABTE 12

MÚSICA
Igualada

Concert de Reis dels Verdums
Tradicional concert de Reis. Enguany, el 
repertori estarà ambientat en els 5 sentits: 
el gust, el tacte, l’oïda, l’olfacte i la vista.
Dissabte a 1/4 de 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

VISITA GUIADA
Sant Martí de Tous

Visita guiada al Tous Medieval. Aquesta 
ruta inclou la visita al «poblet», el Castell 
de Tous (només exterior) i l’església parro·
quial de Sant Martí,
Dissabte a les 11 del matí des del local de 
l’AECOM.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Piera

Presentació del poemari “Instantes con 
fecha de ayer” d’Anna Rodríguez Bernabé, 
amb lectura de poemes i música a càrrec 
de Joan Vallès Cases i Josepa Ribera Vallès.
Dissabte a les 6 de la tarda al bar del Fo-
ment.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Vilanova del Camí

Presentació del llibre: “Història il·lustra·
da” de Vilanova del Camí. Dels autors 
locals Xavier Bermúdez i Sílvia Marín. Il·

lustracions de Domingo López
Dissabte a les 6 de la tarda al centre cultu-
ral del Can Papasseit

DIUMENGE 13 

CONEIX EL MUSEU DE LA PELL
Igualada 

Excepcionalment aquest segon diumenge 
de mes (en comptes del primer diumenge), 
el Museu ofereix una visita guiada gratuïta 
a tots els espais.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell.

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 matí al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

LLEURE EN FAMÍLIA
Igualada 

Prepara’t per als Tres Tombs
Coneixerem l’antic ofici de baster o guar·
nicioner a través de les selles de muntar i 
els arreus d’animals de càrrega que tenim 
al Museu. I farem un petit objecte de pell 
inspirat en els guarniments.
Diumenge a les 12 del migdia al Museu 
de la Pell.

SARDANES
Calaf 

Ballada de sardanes amb mitjans digitals 
acompanyades de vermut artesà.
Diumenge a 2/4 d’1 al Cafè del Casal.

ELS PASTORETS
Calaf 

Darrera representació dels Pastorets cala·

DIMECRES 16

CLUB DEL CÒMIC
Igualada 

Tertúlia adreçada a persones adultes que 
han llegit la mateixa novel·la gràfica. En 
aquesta ocasió “Tatuaje” de Manuel Vaz·
quez Moltalban.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui 

Trobada de lectors que han llegit el llibre 
“Edat de ferro”, de J.M. Coetzee.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Mont-Àgora.

DIJOUS 17

TRES TOMBS
Igualada 

Ofici solemne en honor a Sant Antoni 
Abat.
Dijous a les 11 del matí a la Basílica de 
Santa Maria.

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit el ma·
teix llibre per comentar·lo. En aquesta 
ocasió “Sense destí”, d’Imre Kertész.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

HORA DEL CONTE
Piera 

“El petit eriçó”. A càrrec de Jordina Biosca. 
Al capdamunt d’una muntanya, un matri·
moni s’accidenta i es queda aïllat per la neu 
i el fred en una cabana.
Dijous a 1/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca.

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.

FARUK. (HISTÒRIES 
DEL 28 DE DESEMBRE)
En el 75è aniversari del Patge Fa·
ruk, aquesta exposició repassa la 
seva relació 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

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

PROJECTES
Mostra dels treballs que han presen·
tat els alumnes que ja han completat 
el cicle formatiu de grau superior de 
gràfica publicitària i de grau mitjà 
d’assistència al producte gràfic im·

près.
Del 8 de gener a l’1 de febrer a La 
Gaspar sala d’exposicions

INSTANTS DE NATURA
Anna M. Gispert Llucià.
La seva font d’inspiració són els di·
ferents estadis de la natura, desitjant 
transmetre, a través de la pintura, les 
sensacions.
Del 10 al 27 de gener a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions

PERE VIVES VICH. 50 
ANYS D’INSTITUT
Un institut és un univers de des·
coberta, d’aprenentatge, de creixe·

ment: un espai de vida. L’Institut 
Pere Vives Vich celebra 50 anys 
(1969·2019) i obre el seu espai a 
la ciutat.
Del 10 de gener al 9 de febrer a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central.

PETITES CREACIONS 
FETES A MÀ
Núria Encabo Jaume.
Una mostra de petites manuali·
tats: punts de llibre personalitzats, 
flors de feltre, conjunts de cuina 
decorats amb punt de creu.
Del 10 de gener al 8 de març al 
Punt de Lectors de la Biblioteca

EXPOSICIONS



Comèdia postapocalíptica
Estrena • Tiempo después

RAMON ROBERT / 

José Luis Cuerda, veterà cineasta 
manxec, se sol recordar per una 
magnífica pel·lícula dramàtica, La 

lengua de las mariposas, però també 
per la seva imaginativa trilogia surrea-
lista, integrada per Total (1985), Ama-
nece, que no es poco (1989) i Así en el 
cielo como en la tierra (1995). Aquestes 
són pel·lícules corals d’humor absurd i 
delirant, plenes de situacions i perso-
natges surrealistes, en molts casos situ-
ades en àmbits rurals. Després de gai-
rebé nou anys sense fer cap pel.lícula, 
el sempre inventiu guionista i cineasta 
d’Albacete torna a la carrega amb una 
comèdia perfectament coherent amb 
les seves comèdies anteriors. El seu tí-
tol, Tiempo después.
Comptant amb una trentena d’actors 
(Blanca Suárez, Roberto Álamo, Artu-
ro Valls, Miguel Rellán, Carlos Areces, 

Antonio de la Torre, Joaquín Reyes, 
Berto Romero, Nerea Camacho, Secun 
de la Rosa, Andreu Buenafuente, Ga-
bino Diego i Eva Hache, per citar-ne 
una quants), José Luis Cuerda situa la 
seva nova pel·lícula en el postapocalíp-
tic any 9177, mil anys amunt, mil anys 
avall -quan el món sencer (i segons al-
guns, l’univers també) s’ha vist reduït a 
un sol Edifici Representatiu, on hi ha 
un rei. Als afores  hi viuen  tots els atu-
rats i famolencs del cosmos, cas de Jose 
Maria, un tipus que ha inventat una 
llimonada molt bona. Aquest home se 
sent molt desgraciat, però creu que és 
possible un món millor.
Insensata, absurda, lúcida, delirant i 
lleugerament corrosiva, Tiempo des-
pués acumula acudits i bajanades, i al-
hora confirma l’existència d’un humor 
únic i inclassificable, creat per José 
Luis Cuerda i propagat per la trentena 
d’actors, alguns excel·lents. 
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Testimoni de l’horror
El racó del Cineclub •  El fotógrafo de Mauthaussen

RICARD FUSTÉ / 

El dijous 7 de gener, a les vuit del 
vespre, a l’Ateneu Cinema i din-
tre del Cicle Gaudí, el Cine-club 

presenta la producció del 2018 El fotó-
grafo de Mauthausen, dirigida per Mar 
Targarona.
Després del seu debut en la direcció 
amb Mor, vida meva (1996), Mar Tar-
garona es va centrar en la seva faceta 
de productora, conciliant amb encert 
qualitat i visió comercial, com ho pro-
ven títols com El orfanato o Los ojos de 
Julia.
Deixant de banda alguns treballs per a 
sèries televisives, no va ser fins al 2016, 
amb Secuestro, que va tornar a dirigir 

llargmetratges, amb els mateixos crite-
ris de comercialitat i qualitat artística. 
I, seguidament, aborda l’ambiciós pro-
jecte de dur a la pantalla la peripècia 
de Francesc Boix, el català presoner 
a Mauthausen que, aprofitant la seva 
feina al laboratori fotogràfic del camp 
d’extermini i arriscant la seva vida, va 
guardar milers de negatius que testi-
moniaven la barbàrie quotidiana i que 
van poder ser utilitzats com a prova 
de càrrec en els judicis de Nuremberg. 
Més enllà del seu evident interès histò-
ric, la pel·lícula constitueix un notable 
esforç de producció.

Auteil i Depardieu
Estrena •  Enamorado de mi mujer

RAMON ROBERT/ 

Cal reconèixer que els francesos 
tenen molt bona mà i els dits 
ben pelats a la hora de fer co-

mèdies lleugeres i simpàtiques. Com 
a botons de mostra, Enamorado de mi 
mujer, que es projecta aquesta setma-
na al cinema de Tous, o la també fran-
cesa Sobre Ruedas, que es podrà veure 
a la mateixa sala d’aquí a dues setma-
nes. De moment deturem-nos en la 
primera, que ha estat realitzada i in-
terpretada pel veterà Daniel Auteuil, 
al que li fa costat un altre important 
actor francès, Gerard Depardieu.

Basada en una obra teatral de Florian 
Zeller, Enamorado de mi mujer situa 
la seva trama a la ciutat de París. Allí 
hi viu un veterà editor, Daniel (Daniel 
Auteuil) el qual es troba amb el seu 
vell amic Patrick (Gérard Depardieu) 
al qui no veia des de fa molt de temps. 
Daniel el convida a sopar a casa seva. 
El seu amic Patrick arriba acompa-
nyat de la seva nova xicota Emma 
(magnífica Adriana Ugarte), molt 
més jove que ells dos. Daniel comença 
a fantasiejar sobre tenir una aventura 
amb ella, mentre que la seva dona Isa-
belle (Sandrine Kiberlain) sospita de 
les seves intencions.



ENAMORADO DE MI MUJER
França. Comèdia. De Daniel Auteuil. Amb SandrineKiber-
lain, Adriana Ugarte, Gérard Depardieu, DanielAuteuil.  
A París, el veteràeditor Daniel estroba amb el seu amic Pa-
trick i el convida a sopar a casa seva. El seu amic Patrickarri-
ba acompanyat de la seva nova núvia Emma, molt més jove 
que ells dos. Daniel comença a fantasiejar sobre tenir una 
aventura amb ella, mentreque la seva dona Isabelle sospita 
de les seves intencions.

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.

TIEMPO DESPUES
Espanya. Comèdia absurda i postapocalíptica. De José Luis 
Cuerda. Amb Blanca Suárez, Roberto Álamo, Arturo Valls, 
Miguel Rellán.
A l’ any 9177, el món sencer s’ha vist reduït a un sol Edifici 
Representatiu. Als afores hi viuen tots els aturats i famolencs 
del cosmos. Un d’ ells es José Maria, un tipus que decideix 
que salvant certes dificultats, i mitjançant la venda d’una 
riquíssima llimonada feta per ell mateix, un altre món és 
possible

EL FOTOGRAFO DE MAUTHAUSSEN
Espanya. Drama. De Mar Targarona. Amb Mario Casas, 
Richard van Weyden, Alain Hernández.
Amb l’ajuda d’un grup de presoners espanyols que lide-
ren l’organització clandestina del camp de concentració de 
Mauthausen, Francesc Boix, un pres que treballa al labora-
tori fotogràfic, arrisca la seva vida en planejar l’evasió d’uns 
negatius que demostraran al món les atrocitats comeses pels 
nazis.

AQUAMAN
Estats Units. Acció i fantasia. De James Wan. Amb Jason 

Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Ni-
cole Kidman.
Quan Arthur Curry descobreix que és meitat humà i meitat 
atlant, emprendrà el viatge de la seva vida. La seva increïble 
aventura no només l’obligarà a enfrontar-se a qui és en re-
alitat, sinó també a descobrir si és digne de complir el seu 
destí: ser rei, i convertir-se en Aquaman. Basada en els per-
sonatges creats per DC Comics.

ASTERIX: EL SECRETO DE LA POCION MAGICA
França. Animació. De Louis Clichy i Alexandre Astier
Després de patir una caiguda recollint vesc, Panoramix de-
cideix que ha arribat l’hora d’assegurar el futur del poble. 
Acompanyat per Asterix i Obelix, emprèn la recerca d’un 
talentós druida al qual vol transmetre-li el secret de la poció 
màgica. Pel.lícula basada en el famós còmic de René Gos-
cinny i Albert Uderzo

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

TIEMPO DESPUES 
Dv: 20:30
Ds: 22:00
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45

ASTERIC: EL SECRETO DE LA PO-
CION MAGICA 
Dv: 18:30
Ds: 17:30/19:30
Dg: 17:30
Dll: 17:30
Dc: 18:45
DJ: 18:00

1/AQUAMAN
Ds Dll Dc i Dj: 18:00/21:00
Ds i Dg: 16:00/19:00/22:00
Dm:  21:00
1/AQUAMAN (3D)
Dg: 13:00
1/AQUAMAN (VOSE)
Dm: 18:00

2/EL VICIO DEL PODER 
Dv Dll Dc i Dj: 17:00/19:40/22:20
Ds: 16:45/19:30/22:15
Dg: 12:00/16:45/19:30/22:15
Dm: 17:00/22:20

3/ EL GRINCH  
Dv Dll a Dj: 17:45
Ds: 15:45/17:45
Dg: 12:10/14:00/15:45/17:45
3/ BOHEMIAN RHAPSODY 
Dv a Dj: 19:35/22:25

4/ EL REGRESO DE MARY POPPINS
Dv Dll Dc i Dj: 17:05/19:30/22:00
Ds: 16:30/19:10/21:50
Dg: 12:40/16:30/19:10/21:50
Dm: 17:05/22:00

5/ ASTERIX: EL SECRETO DE LA POCION 
MAGICA
Dv Dll Dc i Dj: 18:10/20:00/21;55
Ds: 16:10/18:00/20:00/21:55
Dg: 12:20/16:10/18:00/20:00
Dm: 20:00/21:55
5/ ASTERIX: EL SECRETO DE LA POCION 
MAGICA (VOSE)
Dm: 18:10
5/ MORTAL ENGINES
Dg: 21:55

6/ RALPH ROMPE INTERNET
Dv Dll a Dj: 17:40/20:10
Ds: 15:40/17:55/20:10
Dg: 12:30/15:40/17:55/20:10
6/ ANIMALES FANTASTICOS
Dv Ds Dll a Dj: 22:30
6/ ROBIN HOOD
Dg: 22:30

7/ SPIDERMAN: UN NUEVO UNIVERSO 
Dv Dll Dc i Dj: 18:30
Ds: 16:15/18:30
Dg: 13:10/16:15/18:30
7/ SPIDERMAN: UN NUEVO UNIVERSO 
(VOSE) 
Dm: 18:30
7/ ELIMINADO (DARK WEB)
Dv a Dj: 20:45/22:35

8/SUPERLOPEZ 
Dv Dll a Dj: 18:15
Ds i Dg: 15:45/18:15
8/BUMBLEBEE 
Dv Ds Dll a Dj: 20:35/22:45
Dg: 20:35
8/MI VECINO TORORO
Dg: 12:50
8/MIAMOR PERDIDO
Dg: 22:45

SALA AUDITORI
AQUAMAN
Dv: 18:15/21:00
Ds: 18:30/21:15
Dg: 16:15/19:00

SALA PETITA
TIEMPO DESPUES
Dv i Dg: 18:30/20:30
Ds: 16:30/18:45/20:45
BOHEMIAN RHAPSODY 
Dg: 20:30

KURSK   
Dg: 18:00
ENAMORADO DE MI MUJER   
Dg: 19:45

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

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

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

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Deixar els negatius estampats i els visitants del Jeu de Pomme amb 
la boca oberta / 2. Capella privada a la casa romana. Bombò de xocolata en record d’en 
Truffaut / 3. La fi del fil. Sibarita amb pedigrí filosòfic. Original Versió / 4. Pels russos és 
com un germà a l’Orient Mitjà. Una senyora pixera / 5. Escena teatral tota pintada. Quasi 
tan radical com l’Aracil / 6. Nas esberlat. Com que van despullats, cauen contínuament en 
la temptació / 7. N’és el pis a tocar del melic. Escassa importància / 8. Burro manipulat per 
un compost de bor. Prelat disfressat de caçador boscà / 9. Al mig del carrer. Ritmes musi-
cals amb tirada a l’esquizofrènia. Multiplica per deu / 10. Amari el teixit en aigua corrent, 
si pot ser fluvial. Rams per a bledes assolellades / 11. La Pantoja deia que ho era. Ajuntaran 
pel mètode convencional. En Ramoneda sense un duro / 12. Fotocòpia amb potes. Esce-
nari domèstic de petons i abraçades / 13. Preparat de l’escenari estant. Amaneixi, que si no 
quedaria alís.

VERTICALS: 1. Entre la pelvis i les costelles queda força aïllada. Unitat de producció de 
mel natural / 2. Per estrenar cal que sigui la primera. Cosí banyut de la trompeta. Abracen 
en Lluís / 3. No tan sols és un cridaner sinó que va escampant notícies d’altri. Cors tren-
cats per estranys rocs / 4. Afaitar així fa de mal parar. Llengua sudànica de l’antiga ciutat 
de Núbia / 5. Eritemes sense arguments. Quines comediantes, les amigues d’en Ventura! 
Ballaruca balear / 6. Sí, senyor comodor, és un arbre ornamental. Omplirà la casa d’ous / 7. 
Dòlaar excarcerat. Mig d’urani mig d’uralita, aquest mineral. Xarxa de pubilla / 8. Element 
a la vitrina. Amfibi amb fama de beneit però hàbil escalador / 9. Unitat mòbil d’assistència 
nocturna. No hi ha nòvia més dolça que la seva / 10. Estriptis artístic. Competència deslle-
ial entre el sol i la lluna. Tornada dels Police / 11. Un lloc comú qualsevol reduït a píndola 
filosòfico-poètica. Aplec boletaire / 12. L’Àlvar sempre s’hi perd, a la perifèria. Llibre de 
lectures de missa comprensibles.

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
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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
Preescalfar el forn a 190 º C 
i preparar una safata o font 
adequada per coure. Assecar 
els pits de pollastre amb pa-
per de cuina i retirar possi-
bles restes de greix o pell.

Amb un ganivet ben esmo-
lat, fer uns talls paral·lels 
separats per, aproximada-
ment, 3-4 cm, sense arribar 
a travessar completament 
la carn. Posar els pits en la 
safata, regar amb un fil ge-
nerós d’oli d’oliva, salpebrar 
i afegir all granulat al gust.

Tallar els tomàquets rentats 
a rodanxes que puguin en-
caixar bé en els talls. És pre-
ferible utilitzar tomàquets 
durets, perquè aguantin mi-
llor la cocció. Tallar també a 
rodanxes la mozzarella es-
correguda.

El formatge es va a fondre al 
forn i pot quedar una mica 
lleig. Per això jo vaig tallar 
les bases de cada rodanxa, 
traient tires, per coure pri-
mer el pollastre amb elles, 
deixant les peces més grans 
per al final .. Podeu estal-
viar-vos el pas col·locant 
directament la mozzarella 
sencera.

Introduir rodanxes de tomà-
quet i formatge alternant en 
els talls. Coure al forn durant 
uns 20-25 minuts, depenent 
del gruix de la carn. Si hem 
reservat la mozzarella, om-
plir els buits de formatge fos 
amb les rodanxes i tornar al 
forn uns pocs minuts perquè 
es comenci a fondre.

Afegir unes fulles d’alfàbre-
ga fresca rentades a cada tall 
i servir amb un cop més de 
pebre negre, si es desitja.

Pollastre caprese a 
l’estil hasselback   

Ingredients 
Per a 2 persones
• Pit de pollastre no molt grans 2
• Mozzarella fresca (de búfala) 1
• Tomàquet 2
• Alfàbrega fresca (aproximadament) 6
• All granulat
• Pebre negre mòlt
• Oli d’oliva verge extra
• Sal



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

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

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

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

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

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Entrades Teatre Aurora

Entrades Cine Ateneu Entrades Música de Butxaca

Bicicleta

Escalada

Entrades HoqueiForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 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



Gener
11: Higini; Salvi; Hortènsia.

12: Arcadi; Nazari; Tatiana; Martí de Lleó; Victorià. 
13: Hilari; Gumersind; Verònica de Benasco .

14: Joan de Ribera; Fèlix de Nola; Malaquies;  Macrina  
15: Pau; Maur; Plàcid; Habacuc; Miquees; Efisi.

16: Marcel I, papa; Fulgenci d’Ècija; Priscil·la; Berard 
17: Antoni el Gran; Leonil·la; Rosalina  

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

Santiago Solano Malpartida

Morí cristianament el dijous dia 3 de gener de 2019 
a l’edat de 86 anys.

A.C.S.

La Inés, els teus fills Andreu, Santi i Sònia, nets, germà, 
nebots i família tota, volem agrair les mostres de condol 
rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dissabte 
dia 5 de gener a l’oratori de la Funerària Anoia.

Igualada, gener de 2019

En record de:
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El dia 7 de setembre de 2010 
dedicava un article anome-
nat Família model. El ma-
trimoni format per Francesc 
Escolà Gené i Antonieta 
Cases i Sendra, que Déu els 
donà quatre filles, educa-
des en tot l’amor possible: 
la Maria, la Montserrat, la 
Rosa i la Núria. La María de 
caràcter ferm, la Montserrat 
simpàtica d’allò més, la Rosa 
amb gran dosi de tendresa i 
la Núria plena de sinceritat. 
La Maria ja fa temps que ens 
va deixar i ara ens deixa la 
Montserrat, treballadora 

de la caixa d’estalvis Cai-
xabank, era tan amable amb 
els clients que dita amabi-
litat reforçava la quantitat 
de clients de l’entitat. Casa-
da amb Josep Lluís García, 
formaren un matrimoni ex-
cel·lent fins que ha estat cri-
dada a ocupar, amb la seva 
simpatia i bondat, el regne 
celestial.
Moltes gràcies Montserrat, ens 
deixes un record admirable.

Joan Pujol Bartrolí
 Els Hostalets de Pierola, 7 

de gener de 2019

Montserrat Escolà Cases, 
bondat de cor i simpatia

ESGLÉSIA / LA VEU 

En l’escaiença de la festivitat 
del Baptisme del Senyor, el 
proper dia 12 de gener, com 
cada segon dissabte de mes, 
se celebrarà una missa en an-
glès a 2/4 de 5 de la tarda, a 
l’altar del Sant Crist de la ba-
sílica de Santa Maria d’Igua-
lada. A l’inici de la celebració 

es cantarà la nadala “Away in 
a manger”, en el moment de 
la meditació, el cant de Tai-
zé “Oh come and let us sing” 
i durant la comunió “Jesus 
Christ, Bread of Life”. Per 
cloure la celebració es cantarà 
la nadala “O come, all ye fait-
hfull”. El salm del dia és “Bless 
the Lord, my soul! Lord God, 
how great you are.”.

Missa mensual en 
llengua anglesa

ESGLÉSIA / LA VEU 

Pregar amb insistència i amb 
confiança, perquè l’oració 
“sempre” canvia la realitat. 
Ho ha assegurat el papa Fran-
cesc a la seva catequesi sobre 
el Parenostre, reflexionant 
sobre l’Evangeli de Lluc que 
parla de l’episodi de la transfi-
guració del Senyor.
La imatge de Jesús orant ha 
estat el tema de la catequesi 
del Papa aquest dimecres 9 de 
gener, a la prossecució de les 
seves reflexions sobre el Pare-
nostre. “Jesús prega”, ha dit el 
Papa, recordant el passatge de 
l’evangeli de Lluc, que parla 
de l’episodi de la transfigura-

ció del Senyor. «Mentre pre-
gava, el seu rostre va canviar 
d’aspecte i les seves vestidures 
es tornaren d’un blanc enllu-
ernador». (Lc 9, 29)
De l’Evangeli de sant Lluc, - 
ha assenyalat Francesc - pro-
venen dels 3 himnes diaris 
de la Litúrgia de les Hores: el 
Benedictus, el Magnificat i el 
Nunc dimittis, que mostra Je-
sús en una atmosfera d’oració:
«Jesús és, sobretot, l’orant. A 
cada pas de la seva vida, és 
l’Esperit Sant qui el guia en el 
seu actuar. Abans de prendre 
decisions importants, Jesús 
prega, dialoga amb el Pare ».

Amb valentia demanem a Je-

sús que ens ensenyi a pregar
En la seva catequesi en italià, 
el Sant Pare ha assenyalat al-
guns dels moments de pregà-
ria de Jesús: «Jesús prega en 
el baptisme al Jordà, dialoga 
amb el Pare abans de prendre 
les decisions més importants, 
sovint es retira a la solitud per 
pregar, intercedeix per Pere 
que aviat ho negarà».
Això “ens consola”, va dir 
Francesc: «El saber que Jesús 
prega per nosaltres, prega per 
mi, per cada un de nosaltres, 
perquè la nostra fe no falli. 
Per això també nosaltres po-
dem dir a Jesús: Tu reses per 
mi, segueix resant perquè jo 
ho necessito. Així ¡valents!».

Catequesi del Papa: Resar amb 
insistència, segur que Déu respondrà



              

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)

Mòb. 669 388 447
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 11: SECANELL
Òdena, 84

DISSABTE  12: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIUMENGE 13: 

BAUSILI
Born, 23

DILLUNS 14: CASAS V.
Soledat, 119

DIMARTS 15: PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIMECRES 16: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIJOUS 17: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H



ALBA ENRICH i ÒSCAR ROTA /  
Primers anoiencs en viatjar a Corea del Nord

Som l’Alba Enrich i l’Òscar Rota, de la Pobla de Claramunt. Ens agrada molt 
viatjar, i aquest passat 2018 hem estat a Corea del Nord, un país especial, 
enigmàtic, que no deixa ningú indiferent. Volem explicar-vos com hem vist aquest 
país, com hi hem arribat i com hem parlat als nord-coreans de Catalunya.

Probablement sou els únics anoiencs que heu pogut entrar 
a Corea del Nord. Com és que vau decidir intentar viatjar 
a aquest país?

S’acostava el 40 aniversari de l’Òscar, i volia que fos especial. Ell ho 
va demanar, de fet ja feia anys que ho miràvem, però no ens hi haví-
em capficat prou. Tenia una especial curiositat per l’ordre que hi ha 
en aquell país, i, com també és el responsable del Paintball Els Ma-
quis de la Pobla, i sempre li ha agradat tot el relacionat amb el món 
militar, també volia veure de prop un país íntegrament comunista... 
També hi havia el fet que, efectivament, poca gent hi va, a Corea del 
Nord. Vam trigar quatre mesos a preparar-ho tot.

Si fos fàcil hi aniria més gent, suposo.

No, no, si és més fàcil del que sembla. Una vegada trobes l’agència 
que t’hi pot portar, no és difícil. És més la percepció que ens han 
inculcat d’aquest país, que cap altra cosa. De fet,  no hem tingut cap 
problema. Aquí es va intentar fer des de Barcelona, Madrid... no 
hi havia manera, o bé et cobraven el doble del que valia. Al final, 
totes les gestions les va fer una agència de la Xina, això sí, posant-hi 
molta confiança. El Visat no el veus mai, abans. Has de refiar-te que 
quan arribis a la Xina, vindrà una persona a l’hotel i et donarà el Vi-
sat i els bitllets, li pagaràs en efectiu, perquè no hi ha divises, i et dirà 
llavors on has d’anar a l’aeroport per agafar l’avió... Confiança cega.

No devíeu pas anar sols?

Crèiem que l’avió aniria mig buit, i anava ple, de turistes, i de core-
ans que viatjaven. Hi ha dos vols a la setmana. Estàvem  una mica 
nerviosos, perquè ja ens havien avisat que els controls eren exhaus-
tius. Ens van mirar si portàvem un objectiu massa gros de la càmera 
de fotos. De fet, hi ha limitats fins i tot els models de màquines 

permeses per entrar al país. Et miren si portes llibres, res de políti-
ca o religió... Et revisen el portàtil... Hi havia vietnamites, iranians, 
russos, xinesos... i un parell de catalans. No entenien què hi feien, 
allí, dos catalans. 

Quina sensació vau treure, d’aquell país?

A l’inici et penses que estaràs tota l’estona controlat, amb un guia 
que no et perdrà de vista. De fet, a nosaltres no ens agrada gaire, 
viatjar en grup. Després t’adones que no és ben bé com et pensaves. 
Sí que és veritat que anàvem en un tour que gairebé era privat, per-
què com que érem els dos únics que parlàvem espanyol, teníem un 
conductor, un traductor i el guia per a nosaltres. Però paràvem allí 
on demanàvem, sense problemes. Vam travessar tot el país, sortint 
de la zona diguem més “turística”. Vam estar en pobles que, fins fa 
quatre anys, no hi podien anar els estrangers. Als hotels érem sols. 
Vam dinar un dia en una sala per a 300 persones, tots sols, perquè 
els guies no poden menjar amb tu. Està mal vist, per a ells.

El menjar, què tal?

Força bo. Arròs, noodles, però també molt peix o carn, segons les 
zones. Et donen molts plats amb el “menú del turista” perquè vegis 
que no passen gana, que no hi ha misèria. Miren també què fo-
tografies del menjar. Un dia hi havia a la taula de costat una gent 
que menjava sopa de gos... No volien que féssim fotos. Cuiden molt 
l’aspecte que t’emportaràs tu del seu país.

Preguntes compromeses, en vau fer?

Totes les que vam voler. Ells també contestaven el que volien o po-
dien, és clar. Però sí que va ser un viatge molt ric culturalment. Els 
coreans també tenien curiositats, eh? Ens preguntaven si celebrà-

vem el Nadal i els Reis, perquè no sabien què era. Els vam explicar 
que aquí cagàvem el Tió.... Ells només celebren els aniversaris dels 
grans líders del país. Vam estar vuit dies sense veure publicitat de 
res, de cap empresa, de cap medi... A les botigues no hi aparadors, 
no hi ha bars, ells entenen que tot això és capitalista. Vam pregun-
tar per què no hi havia un bar per anar a prendre alguna cosa, i el 
guia ens deia “per què volem bars, si demà hem d’anar a treballar?”. 
Ells ho tenen tot gratis, una cartilla mensual on hi ha inclosos els 
aliments, les begudes, quan et cases tens la casa pagada, la llum, el 
gas...  El sou és de 50 a 100€, però allí tot és molt barat. Això sí, si tú 
consumeixes més llum d’un límit, te l’has de pagar. Però la majoria 
té plaques solars al terrat. Els barris són per professions: els dels 
mestres, metges, policies, enginyers... Hi ha bancs, però no existei-
xen les hipoteques.

Saben què és Catalunya? 

I tant. I saben que aquí volem ser independents. Els vam regalar 
estelades. I segueixen els partits del Barça. A tothom els dèiem que 
no ens presentessin com espanyols, sinó com a catalans. A més, Es-
panya a la guerra de Corea va ajudar a Corea del Sud i està bastant 
mal vista.

Què és el que més us va agradar?

Els monuments, que són espectaculars. La parafernàlia comunista, 
que és per tot arreu. I el fet que sigui tan autèntic. Avui dia trobar 
un país tant verge, culturalment, és molt difícil, gairebé impossible. 
Veure un país que no està gens influenciat per res de l’exterior i que 
és tan, tan diferent, et produeix una sensació molt especial, única 
i irrepetible.

Enmig de tanta moguda institucional els organitzadors de la Vuelta Ciclista a España volien un final d’etapa al Principat. Però la majoria 
dels ajuntaments consultats van declinar l’oferta. Els que són governats per formacions nacionalistes consideraven una contradicció ac-
ceptar-la i demanar la independència. No ho va considerar així l’alcalde de la ciutat, que fidel a la voluntat de posar Igualada al mapa, no 
va deixar passar l’ocasió i va estar en l’acte de presentació de la cursa del 2019. Si es va a Andorra i a França, per què no a Catalunya?. 
A més, en una edició on es pujaran i baixaran muntanyes i reptes a dojo. De moment les fotos ja hi són i, segurament, la decisió portarà 
beneficis a qui es dedica a l’activitat turística. Diuen que això ja serà una efemèride per poder lluir com una les ciutats europees de l’esport.  
Però els de l’oposició ja han trobat un motiu per expressar el seu desacord. Es pregunten que se n’ha fet del llaç groc i es queixen de que 
l’etapa de Valls a la capital de l’Anoia comporti l’ascensió a l’emblemàtica muntanya de Montserrat, amb una càrrega política difícil de pair.

“Viatjar a Corea del Nord 
és més fàcil del què 
ens pensem”

Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

 

 

  28.627 Km
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI Adrenalin 70 kW (95 CV) 

Oferta: 16.400  €
Audi A4 2.0 TDI Sport edition S tronic 110 kW (150 CV)

Oferta: 25.300€

        10.171 Km
Audi A3 Sportback 1.6 TDI S Line Edition S-tronic 85 kW (116 CV)

Oferta: 24.300 EUR

Audi A5 Coupe 2.0 TDI S line 140 kW (190 CV)
Oferta: 31.000€

Audi A5 Sportback 2.0 TDI Sport S Tronic 140 kW (190 CV)
Oferta: 35.000€

Audi Q5 2.0 TDI Black Line Quattro S Tronic 140 kW (190 CV)
Oferta: 49.800 €

 29.084 Km    996 km   38.157 km

  14.859 Km

Audi A1 1.0 TFSI Adrenalin 70 kW (95 CV) Benzina Vermell matriculat l'06/2017
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Espai patrocinat per:


