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125 anys dels
Reis d’Igualada
Una interessant exposició
en sis espais diferents
enceta la celebració

La Veu lliurarà la setmana vinent
una revista de 112 pàgines sobre
la història de la festa
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Membres de la Comissió i responsables de l’exposició i el regidor Pere Camps, dimecres a l’Ajuntament.
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L’EDITORIAL

Un pas enrere en transport

L

a nova política tarifària del transport metropolità de Barcelona, amb la desaparició
de la T-10 que tants beneficis va comportar
per als anoiencs quan es va posar en marxa, ha provocat una diversitat d’opinions a la pròpia capital i en moltes comarques. D’entrada, per
als usuaris habituals del
transport públic les noves tarifes són com un
regal inesperat. Certament, els estudiants de la
comarca que diàriament
es desplacen a Barcelona
tindran una rebaixa considerable de preu, quelcom que és lògiament
benvingut per a les famílies. Aquest és un dels
aspectes que més s’han
de celebrar, però probablement l’únic si l’usuari viu
fora de Barcelona.
És evident que els nous preus s’han dissenyat tenint
en compte la gent que viu a la primera corona de la
capital catalana, per primar l’ús del transport públic i beneficiar als usuaris habituals. Però no s’han
tingut en compte les necessitats dels qui resideixen

més enllà, per als qui desplaçar-se a la capital és, sobretot, esporàdic, bé per motius d’oci o gestions, o,
pitjor encara, per salut. El fet de no poder compartir l’abonament ha disparat els preus d’una manera
completament desproporcionada i denunciable.
La situació ha esdevingut tan kafquiana que, posem
per cas, un parell de
persones que es deplacin forçosament a
Bellvitge des d’Igualada a fer-se una visita mèdica a l’especialista que no tenim a
l’Hospital d’Igualada,
els bitllets senzills
d’anada i tornada els
arribarà quasi als 50
euros. Fins ara, pel
mateix preu, podrien compartir una T-10 i els sobrarien sis viatges....
Sembla una broma, però és cert.
Resulta curiós que l’assumpte del transport públic
-carrilet o especialment Monbus- comporti de seguida mobilització d’alguns polítics locals i comarcals, i en canvi en aquest assumpte imperi el silenci... Sospitosament curiós.

El fet de no poder compartir
l’abonament ha disparat
els preus d’una manera
completament desproporcionada
i denunciable.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Donald Tusk, expresident del Consell d’Europa, una vegada ha deixat
el càrrec, ha desvetllat que el primer
que li va dir al president del govern
espanyol el 1-O va ser “el primer
consell, quan el conflicte es va intensificar va ser que no utilitzés mai la
força contra la gent. Sempre és molt
millor la força dels arguments que
l’argument de la força.”
Marta Vilalta, negociadora d’ERC
amb el PSOE per la investidura, ha
dit “Activar la via política vol dir
també desactivar la via repressiva”
Jaume Asens, portaveu d’En Comú
Podem al Congrés de Diputats, ha
dit que “Caldran els vots d’ERC tota

la legislatura”
Mariano Rajoy, expresident del
govern, considera que “unes terceres eleccions serien dolentes, però
un executiu condicionat per ERC
és pitjor.”
Luís Bárcenas, extresorer del PP,
va entregar al jutge Pablo Ruz el 15
de juliol del 2013, durant la seva
declaració-confessió a l’Audiència
Nacional, un pendrive que diuen
conté els exercicis que faltaven a la
comptabilitat manuscrita publicada per ‘El País’ el 31 de gener del
2013, és a dir, els dels anys 1993,
1994 i 1995 on es diu que sota les
sigles de “M.R.”, “M. Rajoy”, “el Sr.
Raj.”, “Mariano”, “Mariano Rajoy” i
“Mariano R” es van pagar en negre
322.231 euros. Ara Mariano Rajoy
ha presentat un llibre de memòries
on parla de moltes coses entre elles
“que la corrupció ha estat el taló
d’Aquil·les del PP” potser espera
explicar-ho millor quan es faci el
judici.
Greta Thunberg, Creadora del
moviment Fridays for Future, i

símbol de la lluita contra el canvi climàtic, ha dit a la Cimera pel Clima
COP25 “cal una acció immediata.
No cal que m’escolteu més que a altres persones, hi ha molts activistes.
Però escolteu els científics que saben
com està el planeta.”
La RFEF ha reiterat que «aplicarà el
reglament vigent davant de situacions de força major, encara que no té
cap tipus de competència en matèria
de seguretat”, però ara planeja que
“el Barça-Madrid es traslladi a un
camp neutrals i hi ha raons de força major o disposició de l’autoritat
competent”
Amand Calderó, responsable de
les presons catalanes, ha informat
que “després d’un intens debat, falta d’unanimitat i resultat ajustat, les
juntes de tractament de les presons
de Mas Enric, Lledoners i Puig de
les Basses, han proposat classificar
penitenciàriament els nou líders independentistes empresonats per la
sentència del procés en el segon grau
o ordinari”. I afegeix que “també se’ls
podria aplicar el règim excepcional
del 100.2 del reglament penitenciari”
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La T-10
La T-10 és la targeta de transport públic més utilitzada tant pels barcelonins
com per les persones foranes que visiten
la ciutat de Barcelona. Permet fer deu
viatges en bus i/o metro, així com els
transbords corresponents. És una targeta emesa per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), i això vol dir que no
només depèn de l’Ajuntament de Barcelona sinó també d’altres administracions
supra-locals. Actualment les decisions
de l’AMB depenen de diversos partits
polítics, i els salaris dels seus màxims dirigents superen amb escreix els 100.000
euros anuals que cobra l’alcaldessa Colau.
Feta aquesta necessària contextualització, l’AMB ha decidit reformular l’oferta
dels títols de transport, i entre altres mesures ha eliminat la targeta de transport
més utilitzada, la T-10. Bé, els polítics
que ho han decidit no parlen d’eliminar
la T-10 sinó de reorganitzar l’oferta, que
per això són polítics i utilitzen el llenguatge ambigu que tots coneixem. Així,
a la T-10 li han canviat el nom (ara es
dirà T-Casual), n’han reduït les prestacions (només es podrà validar una vegada per viatge, és a dir, només la podrà
utilitzar una persona per viatge) i l’han
augmentat de preu, passant de 10,20 a
11,35 euros (11,3 per cent més).
Vist el rebuig gairebé unànime de les
persones perjudicades per aquesta mesura tan desafortunada, resulta evident
l’error de l’administració que ha pres
aquesta decisió, com passa sovint amb
moltes decisions preses des d’un despatx
i no sobre el terreny. Ara caldrà veure si
els polítics i els dirigents de l’AMB rectifiquen o, com passa habitualment en
aquests casos, persisteixen en l’error.
Possiblement els càlculs que estan fent
els polítics és que com que falten més
de tres anys per a les pròximes eleccions
municipals, llavors la gent ja haurà assumit el nou sistema i no els castigarà a les
urnes. Veurem què passa.
Un objectiu lloable de les administracions públiques és que ens oblidem del
cotxe i utilitzem el transport públic. Ara
bé, castigar d’aquesta manera els usuaris
habituals de la T-10 pot produir l’efecte contrari. Amb un exemple s’entendrà
millor. Una família amb tres fills que
vulgui pujar al Tibidabo fins ara en tenia
prou amb una targeta T-10 (cinc viatges
d’anada i cinc de tornada, total 11,20 euros). Ara necessitarà una T-Casual per
a cada membre de la família (11,35 x 5
= 56,75 euros), cinc vegades més. Se’ns
està convidant a anar-hi en cotxe? És
ben cert que amb aquestes targetes es
poden fer més viatges, però en molts casos no s’aprofitaran.
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PROGRAMA D’IGUALTAT DE GÈNERE

Regala igualtat

La tribuna

MANCOMUNITAT DE LA CONCA D’ÒDENA

C

omença la campanya de Nadal i
de Reis i des de l’àrea d’Igualtat
de la Mancomunitat de la Conca
d’Òdena -aquest any, amb especial suport de l’Ajuntament d’Igualada-, com
a ens compromès amb el desplegament de
polítiques d’igualtat, reflexionem sobre l’ús
que fem de les joguines, tan sol·licitades en
aquesta època de l’any.
Els jocs i joguines formen part del procés de socialització i d’adquisició de
valors per a nenes i nens, ens ensenyen
com actuar, a què dedicar-nos i què desitjar. I és precisament per aquest motiu
que es poden convertir en un instrument molt eficaç de transmissió d’estereotips de gènere.
Una socialització sexista facilitarà que
els nens i les nenes es converteixin en
persones adultes amb actituds masclistes i mostrarà un sol model social preestablert en funció del seu gènere.
Educar en la igualtat des de la infància
és la mesura fonamental per tal que les
noves generacions creixin qüestionant
els estereotips sexistes i desenvolupant
capacitat crítica per posar en dubte els discursos masclistes normalitzats en el nostre
dia a dia.
Les persones adultes i la indústria de les joguines fem un ús sexista del joc quan facilitem a les criatures joguines que estableixen
l’aprenentatge de determinats rols sexistes i
quan posem obstacles a l’accés a la resta de
jocs. A més, hem de tenir en compte que un
ús no sexista de les joguines no consisteix a
oferir a les nenes joguines “de nens” però de
color rosa, sinó a eliminar la distinció de joguines per a nens i joguines per a nenes.

#L’enquesta
de la setmana

Les nenes volen ser princeses
Si bé és cert que les dones han accedit durant les últimes dècades al mercat laboral,
fer una ullada a un catàleg de joguines deixa clar que les nenes troben més oferta per
aprendre a cuidar nadons, netejar i a cuinar
que per aficionar-se a la ciència i a l’esport.
Revisant les principals joguines pensades

per a nenes trobarem que compleixen els següents mites:
- El mite de la bellesa: Jocs per pentinar-se
i maquillar-se focalitzen la seva atenció en
el fet d’estar guapes, segons un model de bellesa únic.
- Les dones com a objecte de desig: aquest
mandat es transmet a través de l’oferta de
nines amb mides impossibles i mitjançant
referents de personatges presumits i seductors.
- El mite d’amor romàntic: La disfressa de
princesa segueix sent una dels predilectes

de les nenes. Aprenen a sospirar per amor i
somniar amb el seu príncep blau, com la majoria de princeses dels contes. Models que
no afavoreixen que les nenes es converteixin
en dones autònomes, capaces de negociar
relacions igualitàries amb les seves parelles.
- Maternitat obligatòria: L’oferta de joguines
nadó dirigides a les nenes té un doble efecte. Per una banda, transmetre el mandat de
la maternitat a les nenes i desanima en els nens el desenvolupament
d’actituds de cura i tendresa.
Recomanacions per a un ús no
sexista de les joguines:
• Els colors no tenen gènere. Tots
els colors de l’arc de sant Martí pertanyen a totes les nenes o nens.
• No hi ha jocs incompatibles per
a nenes i per a nens. Cada joguina
pot contribuir a desenvolupar una
destresa o habilitat diferents i totes
són importants.
• Escull catàlegs igualitaris per facilitar que les eleccions de les nenes i
dels nens es basin en els seus gustos
i preferències, desvinculant-ho de missatges
sexistes.
• Pensa en quines habilitats i valors vols fomentar en aquell nen o nena, sempre hi haurien de ser presents la igualtat i el respecte a
la diversitat.
• No oblidis que moltes joguines segueixen
la iconografia blau i rosa i utilitzen imatges
sexistes.
• Demana joguines en funció de l’edat, destreses o dels valors que vulguis inculcar, no
en funció de si la persona que rebrà la joguina és nen o nena.

Et sembla bé que TV3 es negui a retransmetre la
Cavalcada de Reis d’Igualada?

Bé 10,8%

3

Malament 89,2%

Cada setmana tenim
una enquesta a:

participa-hi!

Més de 40 anys

al servei de la construcció

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

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

www.estil-llar.cat
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del lector
SOBRE LA FESTA DE
REIS D’IGUALADA
Miquel Segura
Aquests dies és notícia a la ciutat
que TV3 tenia previst retransmetre
en directe la Cavalcada de la nostra
Festa dels Reis Mags i que finalment no ho farà a partir d’atendre
un minoritari grup social que se
sent molest per una pràctica en les
caracteritzacions, tan antiga com la

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

mateixa festa.
El fet peculiar és que una Televisió
Pública que paguem entre tots acabi
cedint a les pressions de petits grups
que desconeixen o volen obviar tot
el contingut històric, cultural, patrimonial i tradicional de la Festa.
Per als responsables de medi , per si
ho desconeixen o no s’han informat
prou. La Festa del Reis d’Igualada
és:
• Medalla d’Or de la Ciutat
• Festa Popular d’interès Cultural

• Creu de Sant Jordi
• Festa Patrimonial d’interès Nacional
I ha estat proposada conjuntament per
l’Ajuntament, Generalitat i Parlament
de Catalunya perquè l’estat espanyol la
presenti a la UNESCO per a ser inscrita com a patrimoni cultural immaterial.
Si tot això és conegut per els responsables de TV3 no sembla que hagin fet
cap reflexió al respecte i en canvi hagin
optat per una fàcil “fugida cap endavant” sense reconèixer el seu error.

JOAN ROMANS

Físic/ Àmbit Maria Corral

Tres raigs de llum

T

res raigs de llum feien un llarg camí viatjant veloçment per l’espai. Orgullosos
i cofois de la seva puresa, transparència,
velocitat i la perfecta i rectilínia trajectòria, travessaven immenses distàncies inundant
l’espai amb la seva resplendor i energia.
De cop, un d’ells xoca contra unes gotes d’aigua
que es troben en el seu camí. S’esglaia, sabent que
no pot desviar-se i no l’hi queda més remei que
travessar-les i seguir endavant. Però… què passa? Ja no hi llum blanca, ha desaparegut, no hi és.
S’ha perdut aquell raig tan pur, nítid, segur d’ell
mateix per la seva potència, vitalitat, per la seva
enorme velocitat, per la seva radiant blancor. El
raig de llum blanca està desconcertat, s’ha acabat,
ha mort.
Però no, la seva enlluernadora puresa s’ha transformat en una viva policromia que a més ha multiplicat la trajectòria inicial. Ja no hi ha un sol camí,
s’ha diversificat augmentant així el seu abast. Una
explosió de colors ha inundat l’espai. La monotonia de la llum blanca s’ha enriquit amb una gran
varietat de colors: vermell, taronja, groc, verd,
blau… De no haver estat per l’ensopec amb unes

gotes d’aigua el raig de llum no hauria conegut la
gran riquesa que contenia dins seu, hauria seguit
amagant el tresor que guardava al seu interior.
L’obstacle l’ha transformat, com per art de màgia,
en unes noves i sorprenents formes de llum, ha
descobert els colors.
El segon raig de llum va topar amb un petit tros de
cristall i va experimentar la mateixa i meravellosa
transformació que el primer. Una viva explosió de
colors van sorgir fruit de l’encontre amb el minúscul trosset de vidre.
El tercer va seguir impertorbable el seu camí,
sense entrebancs, sense obstacles. Mai va arribar
a saber el tresor que contenia dintre seu, mai va
arribar a conèixer la diversitat que amagava en el
seu interior, un esplèndid tresor de tonalitats de
colors.
Unes febles gotes d’aigua i un fràgil tros de cristall
han fet un petit miracle. On hi havia un entrebanc
ha brollat una font meravellosa de vida i color.
No ens agraden els obstacles ni les dificultats ni
els contratemps i no els busquem. Però ens els
trobem pel camí de la vida malgrat els volem evitar i a vegades ignorar. La sorpresa apareix quan

No ens agraden els obstacles ni les dificultats ni els contratemps i no els busquem.
Però ens els trobem pel camí de la vida
malgrat els volem evitar
descobrim que la petita pedra o la gran roca que
obstaculitza el camí se’ns revela com un miraculós
mitjà per mostrar la potencialitat amagada dins
nostre i que tan sols necessitava un motiu per manifestar-se. De la mateixa manera que, com deia
Bécquer, la corda de l’arpa necessita una mà per
arrancar-li una nota, sovint també necessitem un
entrebanc per desplegar la nostra riquesa interior.
Quina sort quan estem envoltats de persones que
ens fan claror. Unes ho fan amb el color de l’amistat, altres amb el color del consell, unes altres amb
el color de l’alegria, del color de l’acompanyament,
de l’escolta, de l’ajuda…
Vermell, taronja, groc, verd, blau… tant se val, tots
els colors són i donen vida. Tots portem dintre un
arc de Sant Martí de colors amb els que podem
enriquir i embellir el nostre entorn.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

LA MARATÓ DE TV3
Igualada i els municipis de l’Anoia se sumen a l’acte solidari del cap
de setmana, la Marató de TV3 a favor de les malalties minoritàries
amb una munió d’actes per recaptar diners per a l’ocasió.

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Cal Passanals: Tenim els productes de la millor qualitat,
criats a granja i amb l’alimentació més sana i natural

L

a carnisseria i xarcuteria Cal Passanals va
ser fundada l’any 1945
pel matrimoni Balcells-Prat.

A Cal Passanals posen l’experiència i la professionalitat al servei del client per tal de garantir
en tot moment un producte
excel·lent, fresc i de proximitat.

Estem parlant de l’any 2009,
temps de crisi, no els va ser
una decisió fàcil de prendre,
però al final van fer el pas i
amb molt d’esforç i sacrifici,
entre la Concepció, en Manel
i el seu fill Joan han tirat endavant el negoci i ...
ja en fa 10 anys!

D’aleshores ençà el negoci
ha estat continuat per la família Ballcells-Padullés (des
de 1972) i Segura-Farré (des
del 2009).

Els embotits i la carn de porc, xai, vedella,
caça, aus...
Els formatges, les conserves...

“Fem productes de qualitat
sense perdre l’essència
artesanal”

Tot l’equip de
Cal Passanals
us desitja un
Bon Nadal
i feliç any 2020!
Són una casa especialitzada en
productes artesanals, casolans
i de gran qualitat, compromesa en mantenir l’ofici i la
tradició dels mestres xarcuters. Seleccionen les millors
carns i matèries primeres, i
elaboren en el seu propi obrador una gran diversitat de
productes i embotits de primeríssima qualitat.

Tres generacions de la família Balcells que, amb molt esforç i dedicació, van arribar
a ser una de les xarcuteries
més importants d’Igualada.
Joan Balcells, antic propietari, va contactar amb en
Manel i la Concepció per
donar-los la possibilitat de
poder continuar el negoci.

Per Nadal el porc en sal, la gallina a la pastera
i el capó dins del cassó
Elaboració pròpia · Servei a domicili · Productes d’excel·lència i qualitat
Igualada · C/ Alba, 11 · Tel. 93 803 08 83 - Vilafranca del Penedès· C/Tossa de Mar, 29 · Tel. 93 890 48 18 · calpassanlas@hotmail.com
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JAUME SINGLA
@jaumesingla

El dit i la lluna

“

Quan el savi assenyala la
lluna, el neci veu el dit”
va dir Confuci fa dos
mil cinc-cents anys..... i
la frase continua tenint tota la
vigència a Espanya.
A Madrid han fet –per delegació de Xile- una cimera sobre el clima on, una
adolescent sueca, Greta Thumberg, hi ha estat
convidada. Aquesta noia s’ha fet famosa per la
seva defensa del medi ambient, per la forma
que té d’expressar-se i perquè té tota la raó.
Vet aquí però que l’España eterna ha començat una campanya en contra d’aquesta jove a
la qual s’acusa de patir la síndrome d’Asperger,
de ser una inadaptada i, fins i tot, que és una
maniobra de la seva mare –cantant famosa a
Suècia- i del seu pare, actor i director teatral,
per tal de viure de la notorietat de la seva filla.
Els abanderats de la campanya: El Mundo,
ABC, La Razon... li han dedicat articles entre
burletes i insultants, contra ella i la seva família. També un semi famós televisiu, un tal
Frank Cuesta que es dedica a fer reportatges
martiritzant animals, en va fer un vídeo tractant l’activista sueca de bèstia salvatge. I ja per
traca, Jiménez Losantos deia per ràdio que per
culpa de Thumberg: “En Madrid han subido los
precios de los puticlubs de manera brutal, però

Algú dubta que ens estem carregant
el clima? Algú no ha vist encara
els desastres naturals que provoca
l’escalfament global? A Espanya es
veu que no
como se les va a aparecer Greta”. (sic)
Deixant de banda la violació de la intimitat que
significa divulgar –sense proves o amb provesque la jove podria patir la síndrome d’Asperger
i afegir que la seva germana podria tenir dèficit
d’atenció, voler desacreditar a la jove activista
perquè la seva mare va participar al festival de
Eurovisió el 2008 “y quedó la 21 de 25” (sic)
o que el seu pare és un actor secundari “que
acompaña siempre a su hija”, és d’una absoluta
manca d’arguments. I ja és per nota que es desqualifiqui amb tota la barra i fatxenderia, a la
jove activista per què no vol viatjar en avió per
raons mediambientals.
Algú dubta que ens estem carregant el clima?
Algú no ha vist encara els desastres naturals
que provoca l’escalfament global? A Espanya es
veu que no. Quan la Greta Thunberg denuncia la contaminació, els necis –molt ben pagats
pels que contaminen- es fixen en la personalitat de la jove sueca.
Amb només 16 anys Greta Thunberg ha rebut
premis i distincions pràcticament de tot el món
i ha publicat diversos articles i llibres. “No vull
que m’escolteu a mi, escolteu als científics” ha
declarat Thumberg, però es veu que això d’escoltar savis a España no mola.
Com va escriure Antonio Machado: “Castilla
miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora”.
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Un món en transició

V

ivim uns temps d’incertesa en molts àmbits de la nostra vida,
que per ara –almenys
a curt termini- no tenen resposta.
Potser estàvem massa acostumats
a una certa estabilitat i ens sobta pensar que tremolen els fonaments de la nostra societat.
Els qui ja tenim una certa edat hem vist més canvis durant la nostra vida que els que s’havien produït des de fa uns
deu mil anys. En
tot aquest temps
el treball era només manual i el
transport es feia
amb
animals.
Ara podem anar
d’una banda a
l’altra del món en
qüestió d’hores
tot i haver de pagar el peatge de
la contaminació
del planeta fins a
límits insostenibles.
En el camp de la
informació
els
canvis han estat –i són- brutals. Es fa difícil digerir tot el volum de notícies, propaganda, referències i dades que ens arriben sens parar. Ja es
parla d’un excés que pot portar al col·lapse si no
es fa una selecció radical d’aquelles coses que poden interessar o no. Així podríem seguir en molts
altres camps, perquè no crec que n’hi hagi cap que
es lliuri d’aquesta onada. Els canvis comporten
una sensació de provisionalitat i inseguretat.
Però, potser per (de)formació professional voldria
comentar-ne un: el que fa referència a l’educació.
La gran pregunta és: Tots els mitjans tècnics que
s’apliquen a l’ensenyament serveixen per educar
millor i formar persones? És evident que les escoles no són uns magatzems de coneixements que

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

els professors transmeten als alumnes perquè els
siguin útils en la vida. Per damunt de tot, l’escola
hauria de transmetre uns valors humans que ajudessin a reflexionar, a prendre decisions i a acceptar-ne les conseqüències, a aprendre a conviure i
ser solidari....
Però en tots els casos caldria insistir en la “cultura
de l’esforç”. És a dir, que res no aconsegueix sense
treballar-ho. I potser és d’aquí d’on plora la criatura. Els pares solen tendir a la sobreprotecció,
els infants tenen
molt més del
que necessiten i
no han hagut de
fer gaire res per
a c ons e g u i r- ho.
L’informe PISA
ho deixa ben clar,
almenys en allò
que fa referència
al nostre entorn:
hi ha falta de disciplina a les aules
i en general el
professorat ha de
dedicar un temps
a posar ordre.
L’altre gran problema,
derivat
en bona part del que acabem de dir, és la dificultat d’atenció. Hi ha dispersió per massa inputs al
voltant de l’alumne que l’atreuen més que no pas
qualsevol activitat de l’aula.
L’escola necessita un canvi radical de plantejament. D’una banda, l’alumne hauria de trobar-hi
una estabilitat en els programes de coneixements,
i per l’altra una adaptació a nous sistemes i mètodes d’aprenentatge. En un món en transició, l’escola no pot quedar-se ancorada en el passat, però
tampoc pot ser un camp d’experimentació sempre
canviant. No són les notes les que obren portes,
sinó les actituds positives davant un món cada dia
més complex.
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Igualada
Comencen els actes del 125è aniversari dels Reis d’Igualada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

C

omencen els actes de
celebració dels 125
anys dels Reis d’Igualada. Una efemèride que els
organitzadors han volgut que
sigui molt especial, i, de fet,
moltes seran les activitats que
es faran. Una d’elles, des de La
Veu de l’Anoia.
La propera setmana, us obsequiarem amb l’exemplar de
La Veu una revista especial
de 112 pàgines, amb la història dels Reis d’Igualada. S’hi
podrà trobar un recorregut
històric des de els seus inicis,
que de fet es remunten al segle
XVI, fins a l’actualitat, amb un
centenar llarg de fotografies
de la festa més estimada dels
igualadins.
Activitats i interessant
exposició “Scala Reis”
La propera cita serà el dijous
19 de setembre. Aquell dia, a
les 19.30 h, tindrà lloc al Saló
de Sessions de l’Ajuntament
l’acte institucional d’inauguració, que inclou l’estrena de l’exposició “Scala Reis”, que fa un
recorregut retrospectiu sobre
aquesta tradicional festa.
La mostra estarà distribuïda
en diversos espais de la ciutat.
La Sala Municipal, amb el títol
“Capes i plomes”, estarà dedicada al vestuari i a la indumentària.
El Casal Popular d’Igualada, el
Foment, mostrarà l’arxiu fotogràfic vinculat als patges i les
escales, amb una actuació sobre les façanes de l’edifici.
L’Ateneu Igualadí acollirà “Les
cartes”, amb l’arxiu fotogràfic
i documentació vinculada al
lliurament de la carta al Patge
Faruk.
La Sala l’Empremta d’Òmnium Cultural serà l’escenari
de “Crides i Músiques” amb
un recull de les crides, les auques i les músiques pròpies i
vinculades a la festa.
El vestíbul de l’Ajuntament
dedicarà l’espai Igualadiníssim
a aquest 125è aniversari, amb
imatges de totes les èpoques.
I el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia
acollirà “Llibres”, una mostra
de les diverses edicions dels
llibres blanc i negre que tradicionalment acompanyen el
Patge Faruk.
A més de tots aquests espais,

La Veu i la Comissió
de Reis us oferiran a la
propera edició, divendres vinent, una Revista de 112 pàgines amb
la història dels Reis
d’Igualada
l’exposició s’estendrà també
una mostra de fotografies de
la Festa que es podran veure a
diversos comerços repartits en
totes les zones de la ciutat.
Figures especials
de pessebre
Entre les novetats creades expressament per a la celebració
també cal destacar: unes figuretes de pessebre que reprodueixen els Tres Reis, un logotip
exclusiu del 125è aniversari i
un domàs per penjar als balcons i finestres.
A més, les monedes de xocolata i l’embolcall d’aquestes
llaminadures amb què el Patge Faruk obsequia la mainada tindran en el seu revers la
reproducció del logotip commemoratiu, que també lluirà
en el renovat disseny de les
bosses plenes d’obsequis que
es lliuren als infants el dia 1 de
gener.
Parada a la Fira de Nadal
Durant el període nadalenc,
la Comissió de Reis comptarà
novament amb una parada a
la fira de nadal, que tindrà lloc
els caps de setmana fins el 23
de desembre. En aquest espai
s’hi podran trobar els objectes
nous d’aquest i també els de
l’any passat.
Actes habituals
L’arribada del Patge Faruk al
Pavelló de les Comes serà el
dia 28 de desembre. El pavelló obrirà les portes a les 18.00
h. A les 18.30 h. començarà
el festival infantil, que aquest
any estarà amenitzat pel Grup
“La Cremallera”. Després del
festival, a les 20.00 h., farà la
seva entrada el Patge Faruk.
Abans, i com ja és habitual, el
Patge Faruk i el seu seguici faran una petita rua pels principals carrers de la ciutat,.
A partir del dia 31 de desembre del 2018 i fins el dia 4 de
gener del 2018 hi hauran el
missatges radiofònics del Pat-

Membres de la Comissió i els responsables del disseny i l’exposició, amb el regidor Pere Camps.

ge Faruk, a través de l’emissora de Ràdio Igualada. Els
horaris seran el següents: dia
31/12/2019, a les 19.00 h; dia
01/01/2020, a les 17.00 h; dies
2 i 3 de gener a les 19.00 h i
dia 4 de gener a les 20.00 h..
Els missatges es poden portar,
en horari comercial, als establiments col·laboradors: Alícia Balsells, Copisteria Ramblas, L’art de la Llum i Ràdio
Igualada. El preu individual
dels missatges és de 5€.
El lliurament de cartes al Patge Faruk tindrà lloc el dia
01/01/2019 al Teatre Municipal de l’Ateneu, des de les
10.30 h. fins a les 14.30 h.
La recepció de paquets serà a
l‘avinguda Mestre Muntaner
99, (edifici Cal Carner) durant
els dies 2, 3 i 4 de gener de
2019, des de les 18.00 h. fins
a les 22.00 h. Passada aquesta
hora no serà possible admetre
cap altre paquet.
El dia 5 de gener els Reis Mags
d’Orient arribaran a Igualada.
La recepció i benvinguda als
Reis per part de les autoritats
locals, serà al Passeig Verdaguer, cantonada amb el carrer
Joaquima Vedruna. L’horari aproximat serà el següent:
a les 17.15 h., concert de les
bandes (local i convidades; a
les 17.45 h. recepció de Ses
Majestats per part de l’alcalde
i membres del consistori. A les
18.00 h. inici de la Cavalcada.
Just abans que Ses Majestats
comencin el seu itinerari es
llençaran coets per anunciar
el començament.

La Comissió “explora
solucions” respecte la
polèmica del maquillatge
La polèmica generada pels
col·lectius “Casa Nostra Casa
Vostra” i “Tinta Negra”, davant el fet que volen que no
participin persones maquillades com si fossin de pell
negra a la festa, no sembla
que tingui visos d’aturar-se.
Tot el contrari.
Els grups d’afrodescendents
que demanen acabar amb
la pràctica del blackface no
s’aturen. A banda que TV3
va decidir rentar-se les mans
i evitar la retransmissió en
directe de la Cavalcada, des
de la Comissió de Reis admeten que han mantingut
“dues reunions” amb aquests
col·lectius “i en tornarem a
tenir”, va dir dimecres el portaveu Eduard Creus. “Mai
ha tingut la nostra festa cap
connotació racista, tenim
un respecte total per les persones, però també és veritat
que no poden haver-hi 900
patges de pell negra, perquè
no hi són a Igualada. Esperem arribar a una entesa”, va
dir Creus, sense especificar
de què es tracta aquest acord.
“Estem explorant solucions”,
va afegir.
La festa no es canvia
d’avui per demà
Des de la Comissió s’insisteix

en què “s’ha de mantenir la
màgia de la festa, la nostra voluntat és defensar-la, perquè
és patrimoni de tots els igualadins, singular, i promociona
tots els valors positius. Som
conscients de les sensibilitats
d’avui en dia, però una festa
així no es canvia d’avui per
demà”, va dir també Antònia
Pintó, una de les membres de
la Comissió de Reis. “Aquests
col·lectius també han de fer
un esforç per a entendre la
nostra festa. En altres llocs del
país la Cavalcada l’organitza
l’Ajuntament, i contracta uns
actors negres per a que facin
de Reis. Aquí no és el cas”, va
afegir.
Amb tot, sembla molt possible que hi hagi algun detall
“visible” per a que aquests
col·lectius se sentin representats. Creus també va dir
que “hi ha hagut en algunes
èpoques més patges blancs i
rossos respecte el total”.
Alguns d’ells, com el col·lectiu que ja va fer malbé l’estiu
passat una part de la decoració de la plaça del Nord, al
barri de Gràcia de Barcelona,
perquè reproduïa una reserva
índia de l’Amèrica del Nord,
han manifestat estar disposats a “rebentar” les festes de
Reis d’Alcoi i d’Igualada.
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Bon Preu obrirà dijous l’hipermercat Esclat a les antigues
Vivesa i Colom Bisbal, oferint 80 llocs de treball directes
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

D

esprés de molts mesos d’obres, que van
incloure una millora
notable a l’avinguda Catalunya,
l’Hipermercat Esclat del grup
Bon Preu obrirà portes dijous
vinent 19 de desembre, als espais de les antigues fàbriques
de Vives Vidal i Colom Bisbal.
El centre d’alimentació comptarà també amb un restaurant
panoràmic de la cadena Domino’s Pizza, a més d’altres espais
de venda, sales de formació,
una gasolinera i una planta de
l’antic edifici de Vivesa com a
espai municipal que es destinarà a un centre tecnològic tèxtil.
L’aparcament, amb una planta soterrada i una altra a l’aire
lliure, donarà cabuda a 400 vehicles. En total, Esclat Igualada
donarà a feina directament a
80 persones.
És tracta d’una sala de venda
de 4.000 metres quadrats, que
ha requerit una inversió de més
de 13 milions d’euros. A més, a
canvi de la requalificació dels
terrenys -que eren industrialsel grup Bon Preu ha invertit
quasi dos milions d’euros més
en refer l’avinguda Catalunya
en aquesta zona, amb la millora de la rotonda del carrer Lleida, i la construcció d’una nova
al carrer Sant Josep.
A més, l’Esclat Igualada s’ha
construït de manera que serà
sostenible i ecoeficient amb
l’objectiu d’estalviar el 35% del
consum d’energia habitual d’un
local comercial d’aquestes característiques i reduir un 40%
les emissions de CO2.
El Cap d’Ensenya del grup
Bon Preu, Jaume Moncunill,
va parlar dilluns d’aquesta setmana amb La Veu a l’Esclat de

L’espai, de 4.000 metres
quadrats, amb
gasolinera i aparcament per a 400 vehicles,
es complementarà amb
un restaurant
Domino’s Pizza
Malla, prop de Vic, on el grup
empresarial hi té les seves oficines.
Moncunill explica que l’hipermercat que s’obrirà dijous a
Igualada “tindrà 4.000 metres
quadrats i disposarà de totes
les seccions que tenen el format
d’hipermercats Esclat”. Així,
a més dels espais habituals en
qualsevol centre alimentari, es
disposa també, per exemple,
d’un ampli espai de parafarmàcia i cosmètica, amb un entorn
diferenciat.

clat en una antiga fàbrica tèxtil,
la veritat és que no ens ho vam
pensar dues vegades”.

Producte català
A l’Esclat tot està etiquetat
en català i els productes són,
sobretot, del país. “Intentem
apropar-nos als nostres ciutadans. Estem a Catalunya. Nosaltres defensem el nostre territori tant en l’idioma com en els
productes amb els productes.
Amb tot el que és un producte fresc, apostem pel producte
de proximitat. Si hi ha pomes
a Girona no ens en anem a València i si hi ha taronges a Alcanar, no ens en anem a Castelló”,
diu Moncunill.
A l’Anoia, fins ara, el grup Bon
Preu només tenia presència a
Piera. “Som una empresa en
expansió, estem en moltes comarques. Encara ens falta territoris on no hi hem arribat,
però tenim interès en estar en
totes les capitals de comarca. A
Igualada, poder fer el nou Es-

Excés de supermercats
a la Conca
Sobre el fet que darrerament
hagin obert tants supermercats a Igualada i la Conca
d’Òdena, Moncunill opina que
“hi ha dues realitats. La primera és que a Catalunya hi ha
un excés de metres quadrats
de superfície d’alimentació. I
per altra banda el mercat està
canviant moltíssim. Abans, els
centres comercials eren el pol
d’atracció, i el 50% del mercat
derivava cap a aquests centres de més de 10.000 metres
quadrats. I això en les últimes
dues dècades ha anat perdent
força. La gent ha prioritzat
anar a comprar un supermercat que tingui més al costat de
casa. El mercat es mou contínuament, i en aquest sentit
Bon Preu intenta cobrir totes
les necessitats”.

Jaume Moncunill, Cap d’Ensenya del grup Bon Preu, dilluns passat a l’Esclat de Malla (Osona). / JP

Una empresa familiar i la
segona en facturació del país
El Grup Bon Preu és una
empresa 100% catalana del
sector de l’alimentació que
l’any 1974 va obrir al públic
el primer establiment a Torelló i el 1988 el primer hipermercat Esclat a Vilafranca de
Penedès. Compta actualment
amb 235 establiments a tot
Catalunya: 123 supermercats
Bonpreu, 50 hipermercats
Esclat, 43 gasolineres EsclatOil, 9 minimercats i 10 centres de recollida de compra a
internet.
Té una plantilla formada per
més de 6.400 persones i l’any
passat va fer una inversió de
140 milions d’euros. Al tancament del 2019, la facturació
del grup espera arribar als
1.500 milions d’euros, després registrar un creixement
l’any passat de l’12,4%, pel

que fa a l’exercici anterior.
Actualment, és la segona cadena d’alimentació a Catalunya, per darrere de Mercadona, amb la particularitat que
tots els seus productes estan
etiquetats només en català,
i es prioritzen els productes
frescos, peix i carn, de kilòmetre zero o del país.
Aquest any 2019 ha continuat
la seva fase de desenvolupament amb vuit projectes en
marxa, entre ells, cinc hipermercats ‘Esclat’ a les també
poblacions barcelonines de
Granollers -que obre divendres vinent- Manlleu, Rubí i
la gironina de Platja d’Aro, a
més de, al menys, altres tres
supermercats ‘Bon Preu’ a
Sant Fruitós de Bages, Viladecavalls i Tona, tots ells a
Barcelona.
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aquesta energia sostenible per fer-ho. Sigui quina sigui la teva energia, creu-hi.
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Entrevista al president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech

“Si hi ha una proposta industrial en ferm per Can Morera,
la Unió Empresarial li donarà tot el suport”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

R

atificat per uns anys
més com a president
de la patronal anoienca en la darrera assemblea de
la Unió Empresarial de l’Anoia,
l’igualadí Joan Domènech, de
l’empresa Boxcom, deixarà el
mes de gener la presidència de
Fira d’Igualada per dedicar-se
només a la UEA. En aquesta
entrevista, analitza la situació
econòmica actual de la comarca i aclareix el posicionament
de la patronal respecte alguns
temes d’actualitat.
Ja ha dit que té la intenció
de continuar el treball fet els
darrers mesos dins de la UEA.
Algun objectiu especial?
Quan Blai Paco va agafar el
relleu de l’anterior president i
es va posat davant de l’entitat,
era un moment complicat a nivell de país. La línia que es va
agafar ha donat bons resultats.
Ha funcionat. Llavors hi havia
dues o tres persones treballant
per l’entitat i ara en són set, i es
treballa en molts aspectes, lligats no només amb els cursos,
que s’han fet sempre, sinó amb
projectes, sobretot. S’han creat
comissions i grups de treball, i
això ens ha donat molta informació.
Tot això ens marca un camí a
seguir. Sabem que això ha funcionat. El que no té massa sentit és que si una cosa està funcionant bé és voler-ho canviar
tot. El que farem és potenciar-ho. Per exemple, volem treballar més amb els autònoms.
De les 600 empreses més o
menys, que hi han associades,
un 80 per cent són pimes o
molt petites empreses... Més
a nivell de comarca els temes
de turisme i gastronomia penso que també és un punt que
podem ajudar. També amb els
enginyers, en una trobada amb
ells, es va copsar que hi havia
un interès per crear un grup
més sòlid per poder treballar.
També volem potenciar tot el
referent als recursos humans,
molt important per a reforçar
la recerca de talent.
Talent de casa, o de fora?
Ambdues coses. Però portar
talent de fora vol dir unes comunicacions correctes, vol dir
que el nivell de vida de la comarca sigui bo perquè la gent
no només vulgui venir i mar-

“Si hi ha una proposta
en ferm d’algú que vol
venir aquí, i ens ho pot
demostrar, i si això
depèn que en donem
suport, la Unió Empresarial el donarà. Repeteixo, sigui on sigui”
xar. I també treball digne.
La UEA té una actualitat molt
intensa, cada setmana. Hi ha
qui diu que treballen més vostès que Promoció Econòmica
de l’Ajuntament o el Consell
Comarcal.
Estem treballant per a tota la
comarca, en molts aspectes. Es
tracta d’ajudar i promocionar a
les empreses. Clar, un dia estem
anunciant un curs per al gremi
del Metall, un altre dia pel del
Logístic, el dia següent és una
xerrada sobre infraestructures... En això també és important la comunicació, i per això
volem donar-hi un impuls. Estaria bé que qualsevol associat
pogués trobar al web un apartat privat en el qual pogués trobar les licitacions del seu sector
arreu de Catalunya, per exemple, o millorar la relació entre
els associats, que hi hagi ajudes
amb descomptes entre ells...
Abans parlaves del talent.
Heu estat molt actius en
aquest tema, però en ocasions sembla que l’empresari en
vulgui, sí, però amb sous baixos. Llavors hi ha el risc que el
talent local no es quedi aquí,
i de fora ningú vulgui venir.
El fet que siguem tan reiteratius amb el tema de parlar del
talent és perquè en les trobades
que mantenim amb els sectors,
sempre surt el mateix problema de la manca de talent a
l’Anoia. De forma repetitiva.
Sempre. Penso que és cert que
ens hem de creure moltes més
coses. Per exemple, perquè una
persona et vingui a treballar ha
d’haver-hi una feina atractiva
ben remunerada. Però, ara, ja
no només és això. Avui, cada
vegada més, influeix també
l’entorn on es treballa. Abans el
més important era quina feina
hauria de fer, el sou, l’horari,
l’estabilitat... eren els punts bàsics. Ara surten altres coses. Si
recicles, si contamines, què fas
per al teu entorn, què fas per

Joan Domènech, durant la seva intervenció en el darrer Fòrum UEA. / ARXIU

“Hem d’adaptar els
cursos a la necessitat no
només de coneixement
sinó de capacitat que
tenen les empreses per
capturar aquesta feina”
als treballadors... Per tant ens
hem de conscienciar també
que, evidentment, els sous han
de ser els que toquen. Però hi
ha uns detalls perifèrics que
poden col·laborar, potser el sou
potser no arriba a ser prou bo,
però el que t’envolta almenys
que compensi. Un sou a Igualada és més econòmic que a
Barcelona, sí, però el fet d’anar
i tornar cada dia, o bé viure-hi,
fa que acabi equiparant-se.
L’atur, si bé no és el que era
durant la crisi, continua essent un problema a Igualada
i comarca. La gent no troba
feina.
Si ens trobem que les empreses
es queixen que no tenen personal especialitzat, no em quadra que la gent no trobi feina
en general. Sí, està clar que hi
ha persones que no en troben,
però potser el que hi ha és una
balança mal compensada entre
la tipologia de gent que tenim,
i les feines que estem oferint.
S’ha de trobar un nexe d’unió
entre tots dos. Per això es fan
cursos per preparar la gent que
no està especialitzada en allò
que ara es demana, per anar a
fer aquestes feines.
La idea que tenim a la UEA
és que, si veiem que falten 15
persones en una sèrie d’empreses d’un sector, anem a fer un
curs per a aquestes persones.
No repetirem un curs tres anys
seguits per tenir gent que ha

fet un curs i que no pot trobar
feina, perquè els llocs de treball
ja estan coberts. Hem d’adaptar els cursos a la necessitat no
només de coneixement sinó de
capacitat que tenen les empreses per capturar aquesta feina.
Això és un punt de vista que no
s’havia usat massa encara.
Quan llegeixes o et diuen que
l’Anoia pot ser seu de grans
centres d’emmagatzematge
de dades virtuals, t’ho creus?
D’entrada, el que no faré serà
rebutjar-ho. No, perquè no i
ja està, no ho faré. En tot cas
preguntaré, voldré saber d’on
ve, quina realitat hi ha darrere, i ajudar amb el que pugui
perquè hi hagi indústria, sigui
on sigui.
El tema de Can Morera, s’ha
polititzat massa?
Com a UEA puc dir que ens
falta indústria. Si ha de ser a
Can Morera, doncs que sigui
Can Morera. I si ha de ser a un
altre lloc, doncs també. Si hi ha
una proposta en ferm d’algú
que vol venir aquí, i ens ho pot
demostrar, i si això depèn que
en donem suport, la Unió Empresarial el donarà. Repeteixo,
sigui on sigui.
De Can Morera diuen que hi
ha una proposta molt ferma
al darrere. Bé, si és ferma i es
pot demostrar, el que no farem
serà girar l’esquena.
La patronal de la comarca no
sap si la proposta és ferma o
no?
La patronal el que sap és que
hi ha una proposta important
a nivell de Hub Informàtic, que
d’entrada ens l’hem de creure
fins que ens acabin d’ensenyar
papers i sigui demostrable del

tot. Són coses que es porten
bastant en secret. De moment
és això, una proposta. Quan sapiguem què hi ha darrere, que
entenc ha de ser bastant aviat,
ens manifestarem. Però si és
ferm, i necessita del nostre suport, nosaltres hi serem.
Òdena parla ara de l’entorn
de l’aeròdrom com a alternativa.
Des de fa molt temps estem
pendent d’un Pla Director que
està en mans de la Generalitat,
per redistribuir tota aquella
zona. És una oportunitat el fet
de tenir un aeròdrom, i poder-ne treure un rendiment.
Ara bé, valdria la pena fer-ho
amb empreses vinculades al
sector aeronàutic. Hi ha empreses que volen estar allà i volen ampliar.
Renova com a president de la
UEA, i deixa Fira d’Igualada.
Recordo que vaig dir que faria un any de president de la
UEA, i plegaria. El cert és que
de mica en mica, els companys
i altra gent del meu entorn em
va comentar que potser seria
interessant que jo pogués
seguir a la UEA, però trobo que és incompatible amb
Fira. Tant un càrrec com l’altre requereixen unes hores
que si s’han de compartir
juntament amb la meva feina
i la vida privada no pot ser.
A la Fira aviat farà set anys
que soc president i crec que
ja són prou anys. Penso que
hem canviat tot el que podíem canviar, dates, espais, comunicació... Hem creat fires
noves. Ara toca que vingui
algú altre i pugui modificar,
ampliar i millorar el que s’ha
fet i crear coses noves.
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Nous tres programes
de contractació i
formació des de
l’Ajuntament
El Departament de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament
desenvolupa actualment diversos programes de contractació
i formació. Una d’aquestes iniciatives és la Contractació en
Pràctiques de Joves beneficiaris
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, a través del qual
s’ha contractat 5 joves a jornada complerta durant sis mesos
per donar suport a l’emissora
municipal, a les àrees l’àrea d’Indústries i Activitats, Intervenció i Medi Ambient i al Museu
Comarcal. El programa rep
una subvenció de 55.000 €. Les
persones contractades havien
de tenir més de 16 i menys de
30 anys amb estudis universitaris, de formació professional de
grau mig o superior o certificats
professionals finalitzats, i havien
d’estar inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Programa Enfeina’t
El Programa Enfeina’t, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal
del Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social,
està destinat a la contractació
laboral temporal i d’acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga
durada. Amb una aportació de
279.779 €, ha permès contractar
10 persones amb perfils de peons d’obra, peons de jardineria,
lampista i pintor.
Programa Treball i formació
El Programa Treball i Formació
és una iniciativa inclosa en el
Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació del SOC des
de l’any 2013 i s’ha anat adaptant d’acord amb les necessitats
de les persones que més van
patir les conseqüències de la
passada crisi econòmica. Inclou
accions d’experiència laboral i
de formació per a tres col·lectius
diferents.
La Línia PANP s’adreça a persones en risc de caure en situació
d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts i, preferentment, que siguin majors
de 45 anys.
A través d’una subvenció de
345.200€, l’ajuntament d’Igualada té preassignats 24 contractes:
16 de 6 mesos de durada i 8 de
12 mesos de durada per a perfils
de peons d’obra, peons de jardineria i lampista.

El gegant del cotxe elèctric, Tesla, va rebre una
oferta per fer una fàbrica a l’Anoia

Planta de fabricació de Tesla a Califòrnia. / TESLA
REDACCIÓ / LA VEU
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l gegant americà del
cotxe elèctric, Tesla, va
fixar-se en l’Anoia per
fer-hi la seva fàbrica d’Europa, però finalment es va decidir per Grünheide, prop de
Berlín, que rebrà una inversió
mil-milionària per fabricar
vehicles i bateries elèctriques
prop de la capital alemanya.
El diari “El País” apuntava
fa pocs dies que el fundador
i primer executiu de Tesla,
Elon Musk, va anunciar el
nou indret on es construirà la
fàbrica, que preveu posar-la
en marxa ràpid, el 2021, per
acoblar 150.000 vehicles a
l’any. La notícia va caure com
una galleda d’aigua freda en
els pocs despatxos d’Espanya
on se sabia que Barcelona figurava en la terna final que
havia preparat Tesla per escollir la ubicació definitiva.
Diverses fonts consultades pel

El diari “El País” revela que li van oferir a
Tesla uns terrenys de
l’Incasòl a l’Anoia, però
va descartar-los i s’ha
decidit per Berlín
diari El País “confirmen que
hi va haver possibilitats fins
al final, tot i que el Ministeri
d’Indústria i el Departament
d’Empresa de la Generalitat
-els interlocutors amb la companyia- eviten referir-se a el
tema. Ni confirmen ni desmenteixen”.
Tesla comptava ja amb dues
plantes als Estats Units (Reno
i Buffalo) i una altra a la Xina
(Xangai). Segons el diari espanyol “un parell de fonts
consultades expliquen que la
decisió final es va prendre en
les últimes setmanes d’octubre, en plenes protestes per la

sentència del Procés, encara
que ningú s’atreveix a vincular clarament els aldarulls a la
derrota de l’oferta catalana”.
És la segona vegada que una
possibilitat així passa de llarg
de l’Anoia. El 2017, l’empresa
xinesa del cotxe elèctric

Thunder Power va escollir finalment la població belga de
Charleroi per invertir en la
seva primera planta europea,
quan ja s’havia publicat en
més d’una ocasió que un dels
escenaris més possibles era la
comarca de l’Anoia.
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Generalitat i AMB presenten les noves tarifes del transport
públic, que beneficien els usuaris habituals
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
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anvis al transport
públic de l’àrea metropolitana de Barcelona a partir de l’any que ve.
La T-10 desapareix i neix un
nou bitllet de 10 viatges unipersonal, que es dirà T-casual.
A canvi, se simplifiquen els
bitllets mensuals i es crea la
T-usual, que oferirà 30 dies de
viatges il·limitats, un preu un
25% més barat que la T-mes, i
també per sota de la T-50/30.
Per la seva banda, la T-jove,
amb viatges il·limitats per als
menors de 25 anys durant 90
dies, baixarà de preu un 25%.
Aquest últim detall, tot un regal per als centenars d’universitaris que viatgen cada dia a
Barcelona des de l’Anoia.
La Generalitat, l’Ajuntament
de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona asseguren que la nova política tarifària és més senzilla i premia
als usuaris habituals, però en
canvi penalitzarà, i molt, als
esporàdics. Anar a passar el
dia a Barcelona, o pitjor, haver
d’anar a l’Hospital de Bellvitge
en transport públic, serà caríssim comparat amb ara.
Anar a Barcelona en transport públic, un luxe
Per als viatgers d’Igualada,
ubicats a la zona 6, el preu de
la nova T-usual serà de 113,75
euros (39,8 euros més barata que l’actual T-mes, que val
153,55 euros). Aquest tiquet
permetrà fer un nombre il·limitat de viatges durant 30

En canvi, els usuaris
esporàdics veuen
incrementat el preu
dels abonaments, que,
a més, no es podran
compartir
dies consecutius. Va destinat
a persones que fan servir sovint el transport públic i serà
personalitzat (no es podrà
compartir). La mateixa T-usual, però de 5 zones (per a viatgers de la Pobla o Capellades,
per exemple), valdrà 106,20
euros, 37,15 euros menys que
la T-mes d’enguany, que val
143,35 €.
Quant a la T-jove, manté el
nom, però canvia el preu. Serà
de 222,25 euros per a la zona
6 (ara val 300) i de 207,40 per
a la zona 5 (ara costa 280). Va
adreçada a persones de fins a
25 anys, és unipersonal i permetrà fer un nombre il·limitat
de viatges durant 90 dies consecutius.
Respecte a la substituta de la
T-10, la cosa canvia. I bastant.
Per als usuaris de la zona 6,
pujarà dels 43,05 euros actuals als 47,90 (4,85 més) i per
als de la zona 5 valdrà 45,05
euros, en lloc dels 40,50 d’ara
(4,55 més). Aquest és un dels
punts que ha aixecat més crítiques per als usuaris de fora de
Barcelona, perquè la targeta
no es podrà compartir al moment, tal com es feia fins ara,
perquè la màquina només deixarà picar una vegada.
Així, segons aquest nou mo-

Alba Vergés, la primera
anoienca a Polònia de TV3

L’Anoia ja té un personatge al
programa “Polònia” de TV3,
el de més audiència de la cadena catalana. El passat dijous,
es va estrenar la igualadina
Alba Vergés, la consellera de

Salut de la Generalitat.
L’alter ego de Vergés va aparèixer al costat del president
Quim Torra en un “gag” sobre
les llistes d’espera a la sanitat
catalana.

Crítiques a la
decisió en altres
comarques

Noves tarifes a partir gener. A sota, el conseller Damià Calvet,
durant la presentació dels nous preus. / ATM

del, anar a passar un dia una
família igualadina de quatre
persones a Barcelona, amb
transport públic, costarà la
bestiesa de 191 € (4 T-casuals de 47,9 €), perquè la nova
“T-10” no es pot compartir, a
menys que es comprin bitllets
senzills, que no permeten el
transbord amb bus i metro
(8,55×4:34,2 € l’anada, x2 per
la tornada: 68,4 €), i s’opti per
comprar arribats a Barcelona
4 T-Usual, pagant 45 euros. És
a dir: 113 €. Caríssim comparat amb ara....
Per últim, el bitllet senzill, tindrà un cost de 8,55 euros el de
6 zones (17 € anar i tornar de
Barcelona, sense poder usar
bus i metro després, caldrà pagar 2,40 € cada vegada), i 7,35
euros, el de 5.
Imaginin que cal que vagin
-acompanyats- a una visita
a Bellvitge, des d’Igualada.
No volen comprar-se la nova
T-Usual perquè no són usuaris habituals, i per tant compraran només bitllets senzills.
Significarà una despesa de 22
€ per persona.... Hi ha bitllets
a diferents punts d’Europa, en
avió, més bé de preu...
Segons ha explicat en roda
de premsa el conseller Damià
Calvet, president del Consell
d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità
(ATM), a partir de l’1 de gener “els ciutadans que tinguin
el transport públic com a base
de la seva mobilitat hi sortiran
guanyant”. Calvet ha destacat
que el nou model tarifari, que
simplifica el nombre de títols,

Anar i tornar
d’una visita a Bellvitge,
comprant els bitllets
senzills, costarà
22 euros
premia la freqüència dels usuaris. “Es vol fidelitzar l’usuari,
per això optem per moderar
aquells amb ús habitual del
transport públic”, ha dit.
D’altra banda, es mantenen
els títols de tarifació social,
com ara aquells per a famílies
monoparentals i nombroses,
amb una reducció del preu
d’un 25% de mitjana, excepte
l’abonament trimestral, que
s’elimina. També es manté la
bonificació per a persones en
situació d’atur en la T-usual
-títol que es congela amb un
preu de 9,95 euros- i continuaran en vigor la T-dia -que
passarà a valer 10,5-, la T-aire,
la T-verda i la T-casual per a
Treballadors de l’Aeroport.
Caducitat de títols adquirits
durant el 2019
Els usuaris que a partir del gener encara disposin de viatges
amb la seva targeta T-10 -actualment multipersonal- podran utilitzar-la de forma unipersonal fins al 29 de febrer.
En cas que no hi estiguin interessats, podran dirigir-se als
Punts d’Atenció per reclamar
la devolució de l’import pel
nombre de viatges no usats. La
resta de títols adquirits durant
el 2019 podran utilitzar-se fins
a la seva data de caducitat.

En altres comarques, la decisió de la Generalitat i l’AMB
ha causat moltes crítiques.
Les més fortes, des del Maresme. La Coordinadora
Preservem el Maresme ha
carregat contra les noves tarifes i ha lamentat que fan
“més atractiu” l’ús del vehicle privat per als ciutadans
de la comarca. L’organització
ha valorat positivament que
s’abaixi el preu de la T-mes
amb la nova T-usual però
veu amb preocupació “la
penalització que suposa l’increment d’un 11% dels títols
de transport casual”, antiga
T-10. Ha afegit que això “penalitza l’ús esporàdic” i que,
a més, no va acompanyat de
mesures de millora d’unes
línies infraestructures que
estan en “estats lamentables”,
cosa que “només estimularà l’ús del transport privat”.
Ha afegit que això es veurà
agreujat pel fet que la T-casual serà unipersonal, que
“comporta una penalització
extra a la mobilitat grupal o
per a famílies”.
Greuge comparatiu
La Coordinadora ha recordat que la comarca pateix
un “greuge comparatiu” amb
altres territoris a causa de
l’actual tarifació per corones
“que discrimina els pobles
per raó de la seva ubicació i
no de la distància amb Barcelona”.
Per tot plegat, l’organització
ha afirmat que la solució
per incrementar el nombre d’usuaris habituals en el
transport públic “passa per
millorar les línies ferroviàries”, que actualment estan en
un estat “molt deficient”, i la
creació d’una xarxa de transport públic “real i efectiva
amb els pobles de l’interior
de la comarca, i no per l’augment de preu de cap tipus de
títol de transport”.
El mateix es podria dir des
de l’Anoia, però cap organització d’aquesta comarca ha
dit absolutament res de forma oficial en els darrers dies.
Usuaris particulars, però,
han expressat les seves queixes a les xarxes socials.
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Creu Roja torna a preparar per la setmana vinent
la Campanya de Recollida de Joguines
El proper divendres 20
de desembre, a l’Ajuntament d’Igualada, tindrà lloc l’acte central,
l’habitual marató de
recollida de joguines

comarca, que s’han sumat a
la Campanya i tenen previsreu Roja Anoia ja
tes diverses accions de sentorna a tenir en marsibilització i recollida:
xa la 31a edició de la
• L’Ajuntament de Vilanova
Campanya de Recollida de
del Camí organitza el diuJoguines amb la finalitat de
menge 22 de desembre una
que cap nen de la comarca es
Jornada de recollida davant
quedi sense joguines la Nit de
del mercat de Sant Hilari
Reis i així cobrir les necessi- infants de primera i de segona. d’11 a 15 hores del migdia
tats de les famílies que estan Les joguines de segona mà po- • L’Ajuntament d’Òdena orpassant dificultats econò- den trobar-se en mal estat i no ganitza dos punts de recollimiques i no poden assumir respondre a les expectatives”, da (de dilluns a divendres de
l’adquisició de joguines pels expliquen des de Creu Roja.
9h a 14h a l’Oficina d’atenció
seus fills. Els criteris d’accés a Enguany, l’acte central de la al ciutadà de l’Ajuntament
la Campanya es marquen des campanya, a Igualada, culmi- d’Òdena i de dilluns a didels equips de Serveis Socials narà el proper divendres 20 de vendres de 17:15h a 19:15h
de cada municipi.
desembre de les 10 del matí a a l’Espai de joc del centre cíles 21 del vespre, amb la Ma- vic del Pla d’Òdena.)
Crida a la població
rató, que es celebrarà per 4art • El Futbol sala de Montbui
Des de Creu Roja un any més, any consecutiu al vestíbul de organitza un Torneig benèfan una crida per les donaci- l’Ajuntament d’Igualada. Obri- fic a Mont-Aqua, on es reons de joguines per infants ran durant tot el dia, per faci- colliran joguines el proper
de 0 a 12 anys, esperant una litar l’entrega de joguines de 28 de desembre, durant tot
resposta social de solidaritat totes les persones que vulguin el dia.
en aquestes Festes de Nadal. col·laborar en la campanya.
• L’Ajuntament de la Pobla de
Es demanen joguines noves,
Claramunt organitza el dieducatives, no bèl·liques i no La Conca d’Òdena, també
vendres 20 de desembre tres
sexistes. Això és perque “tot A banda de la Marató, també punts de recollida a l’Escola
infant mereix
hi ha
confirmats
de re-16:43
Maria Borés, Ateneu GumerXC40 jugar
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mateixa qualitat. No volem collida a varis municipis de la sind Bisbal i Cau Jove.
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Participació d’empreses
Diferents empreses de la comarca, cada vegada més conscienciades amb la Responsabilitat Social Corporativa,
també s’han volgut sumar a
aquesta iniciativa solidària de
formes diverses, com és el cas
de Petromiralles, que ha fet
una important aportació en
espècie de joguines noves, o
Grafopack, Las cosas de Laura i Buff que han organitzat

punts de recollida interns.
Des de Creu Roja volen animar a empreses i particulars
a col·laborar a la campanya,
com es pot veure les formules de participació són molt
diverses. A més a més, qui no
pugui venir a les maratons o
punts de recollida, també podrà portar les seves joguines
a les oficines al C/ Les Comes
34 de dilluns a divendres de
09:00 a 14:00h i dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 h.

volvo XC40 des de 295€/mes*
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Descobreix més a
motorcatpremium.com

#VolvoXC40
Consum mixt de 6,3l/100 km; Emissions de CO2 de 144 gr./km.

Motorcat Premium
Av. Europa, 4
08700 Igualada (Barcelona)

C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 24
08243 Manresa (Barcelona)

#VolvoXC40

Carrer de Lleida, 8
08500 Vic (Barcelona)

93 524 08 08

*Volvo XC40 T3 Manual 120 kW (163 CV). Quota de 295€/mes, IVA inclòs, durant 48 mesos i 10.000 km a l’any. Pagament inicial de 4.395€, IVA inclòs. Oferta de rènting vàlida fins al 31 de desembre de 2019 a la Península i les Balears. Disponible per a altres
terminis i quilometratges. Pot ser que les fotografies no coincideixin amb la versió o l’equipament oferts. Operació subjecta a validació de risc. El producte Volvo Car Renting és un servei prestat per Arval Service Lease, S.A.
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El més llegit 					

www.veuanoia.cat

#latevaveu
Tenim un gran mercat!!!!!!els igualadins i anoiencs
tenim un gran tresor #cataloniaisnotspain

Patrícia Illa @patrilla12

1

Tesla s’hauria plantejat construir la
primera fàbrica europea a l’Anoia,
però finalment anirà a Alemanya

2

Poble Actiu denuncia que el govern
d’Igualada ha bonificat en més de
50.000 euros a la Fundació privada
MIPS en quatre anys

Instants de La Veu

3

Creix la pressió per evitar el
polígon de Can Morera i algunes
veus ja demanen que Òdena deixi
la MICOD

@veuanoia

TV3 es nega a retransmetre la Cavalcada dels
Reis d’Igualada perquè no vol problemes amb
els col·lectius “antipintura”
#Igualada #Anoia #veuanoia #premsa #premsacatalana #premsacomarcal #tradicio #cultura #reisdigualada
@reisdigualada #tv3 @tv3cat #cavalcadadereis

Humans de l’Anoia

@humansanoia

#107 Ramon Felip Bolba
Soc Ramon Felip Bolba, nascut a Igualada del desembre del 1947 però des de fa 18 anys visc a
l’Espelt. Soc pare de 2 filles i avi de 3 nets. Sempre els he ensenyat els valors de l’esforç, el treball i
estimar la família.
Estimo la meva terra, Catalunya. Empresari, emprenedor i compromès amb el territori.
He format part de moltes entitats, he estat President de l’Igualada Hockey Club, la Penya Blau
Grana d’Igualada i soci Fundador de l’Auto Sport Igualada.
També he estat regidor de l’Ajuntament d’Igualada . He estat President de la Unió Empresarial de
l’Anoia, Vicepresident de Fepime ( Foment del Trebal) i actualment soc President de l’Associació
d’Empresaris i propietaris dels Polígons dels Plans (Vilanova del Camí, la Pobla, Òdena, Montbui
i Castellolí)

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
Catalunya, ja és lliure i independent
L’arribada d’una gran empresa tecnològica a
la Conca fa que Igualada i la Conca d’Òdena recuperin força i es situïn com a segona
comarca amb renda familiar de la província
de Barcelona.

Bartomeu Melià:
No es la escritura la que va a salvar una lengua,
sino el que la sociedad que la habla la siga hablando. Ahí está el mayor desafío. Por ello hay
desconfianzas serias sobre la escritura que registra y nos conduce a una lengua sin lengua.

M. Carme Junyent @CarmeJunyent
Tota persona que participi d’un fet cultural hauria d’acceptar debat en relació a aquest. Ho trobo
una obvietat i ens costa. Molt. I parlo del preu de
les entrades, de Baltasars, de Rosalies i de tants
altres.

Martí Rossell Pelfort @MartiRosPel
Doncs sembla que avui @JuntsXCat i @Esquerra_ERC
han fet de Cristiano Ronaldo i Messi.
Uns preocupats pel seu protagonisme i els altres
jugant en equip per facilitar grup propi ... mentre que el tercer en discòrdia ho critica tot...

Jordi Calpe C. @JordiCalpeC
ANOIA, TERRA BTT @Anoia_Turisme ha presentat el Pla Estratègic per fer de l’#Anoia una
destinació líder en #cicloturisme i #sostenibilitat. Aprofundim en l’estratègia #slowtourism per
la nostra comarca#anoiaturisme #tourism #sustainable #bike #btt #ods #SDGs

Dani Gutiérrez @daniguties
Curiós com alguns han tret pit dient que això
de les manifestacions ja s’havia acabat, que si el
Tsunami res i tot controlat, i surt una convocatòria i han entrat tots en estat de pànic. Tertúlies,
debats i ja demanen una acció contundent i més
policia. Ens veiem el 18

Joan Mangues @jmangues
L’any vinent no podré entrar amb el meu cotxe a
BCN i a més el transport públic em costarà que
T-cagas...Cap problema, anirem a menjar als
restaurants de comarques que són boníssims i
que normalment tenen el preu del vi molt millor...@RestauracioBCN. Gràcies @AdaColau

pau corcelles @paucorcelles
Molt contents de poder explicar com la Masuca és punt de trobada d’innovació i de tradició,
amb el #sushicatalà de l’Olga i les plantes de
l’@eixarcolant! Gràcies #GentdeMercatsTV3!!
#Igualada @GentMercatsTV3

Mercat de la Masuca @mercatmasuca
”I la culpa no era meva, ni d’on estava, ni com
vestia, el violador eres tu, el violador ets tu”. L’assemblea feminista @traca_igualada ens anima a
compartir la performance de l’himne que han
fet internacional les companyes xilenes, aquest
dissabte 14 de desembre.

Anoia Feminista @anoia_feminista
Estem d’estrena! Mica en mica les aplicacions de
la nova identitat visual van arribant. Identitat
creada per Arnau Gracia Garcia en el seu Projecte Final del Cicle formatiu de grau superior
en Gràfica publicitària (promoció 2015-2017).

FOTO: Cesc Sales

EMAIgualadaLaGaspar @Escola_LaGaspar
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Poble Actiu (CUP)
denuncia tracte de favor
del govern municipal a
la Fundació MIPS

Un grup d’alumnes participa a
Càritas en un curs d’auxiliar de cuina
REDACCIÓ / LA VEU

El grup municipal de Poble
Actiu, vinculat a la CUP, qualifica “d’inacceptable” que al darrer ple de novembre el govern
de Marc Castells (JuntsxCat)
tornés a proposar l’aprovació
d’una bonificació de l’Impost
sobre Construccions i Obres
(ICIO) per les reformes que la
MIPS està realitzant a l’interior
de la planta soterrani.
En concret, l’Ajuntament torna
a bonificar en 4.626,95 € a la
fundació privada en concepte de bonificació del 95% del
valor de l’impost que les ordenances obliguen a pagar a tot
aquell qui fa obres a la ciutat i
que habitualment es proposa
aplicar a entitats sense ànim
de lucre, cooperatives, entitats
socials o escoles. Els hereus de
la CUP Igualada recorden que
aquesta bonificació de la llicència d’obres no ha estat l’única
concedida pel mateix projecte
a la Fundació Privada MIPS:
el passat juliol es van bonificar
19.019,18 €; l’octubre de 2015,
5.068 €; el maig de 2016, 2.007
€, i l’octubre del 2016, 19.862 €.
En total, l’Ajuntament d’Igualada ha bonificat 50.583 € a la
fundació privada MIPS en els
darrers 4 anys.
El grup municipal de Poble
Actiu ha explicat que “aquest
tipus de fundació privada presenten molts dubtes sobre si
mereixen o no aquest tipus
de bonificacions en la mesura en què es tracta d’una empresa privada”. En aquest sentit, l’esquerra transformadora
ha argumentat que “en aquest
projecte no hi concorre cap
de les circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques
o de foment de l’ocupació necessàries per ser declarades
d’interès per a la ciutat”, motiu pel qual el grup municipal
s’oposa a aquest tipus de tracte.
En aquest sentit, Poble Actiu
lamenta que “el grup dels Comuns que votaven en contra
d’aquestes bonificacions quan
estaven sota el paraigua de Decidim Igualada ara, que estan
amb la marca Igualada Som-hi,
hi votin a favor”.
Per a Poble Actiu, l’activitat de
MIPS Fundació “ja està prou
beneficiada, fruit de les retallades a les quals s’ha vist i es veu
sotmès el nostre sistema sanitari públic, fet que provoca que
cada vegada sigui més la gent
que ha d’assistir a aquests centres de sanitat privada”.

A Càritas han realitzat la 1a
edició del curs d’Auxiliar de
cuina els mesos d’octubre i novembre. L’objectiu ha estat fer
un curs intensiu i molt pràctic.
Els alumnes han rebut 157 hores de formació. Primer van
fer classes de cuina, neteja,
manipulació d’aliments, riscos
laborals, medi ambient, perspectiva de gènere, recerca de
feina i competències transversals. Un cop feta la formació
teòrica han realitzat 80 hores
de pràctiques en diferents restaurants d’Igualada.
El curs s’ha fet gràcies a la
col·laboració de 2 professio-

nals voluntaris, l’associació
Dones amb Empenta, la cuina de l’escola Ramón Castelltort i 3 professionals externs
contractats. En el mòdul de
pràctiques han col·laborat
12 empreses, els restaurants:
Exquisit, Cor Verd, Singular,
Cúbics, El Caprici d’Igualada, Ramon Cuadras, El Rovell
de l’Ou, Racó del traginer,
El Café de l’Ateneu i l’Asador
mesón El Abuelo. També hi
han col·laborat els Fogons de
l’Anoia i el Consorci Sociosanitari d’Igualada. Aquestes
empreses han permès que les
persones participants poguessin fer les seves pràctiques i es
garantís la qualitat dels seus

aprenentatges.
Els bons resultats i valoracions
d’aquest curs, anima a Càritas
a proposar una pròxima edició l’octubre del 2020, ja que
tant alumnes com empreses

col·laboradores han quedat
molt satisfetes del curs. Un
dels aspectes més destacables
és que un 40% de l’alumnat
s’ha incorporat a la bossa de
treball de les empreses.

Menú de cap d’any 2019
Aperitiu i còctel de cava
de benvinguda
ENTRANT
Crema d'au amb encenalls de
pistatxos
PRIMER PLAT
Pop Gallec brasejat amb llit de
verduretes saltades i ceba
caramel·litzada al pebre roig de la
vera
SEGON PLAT
Melós de xai farcit i trinxat de
patata amb encenalls de pernil
ibèric cruixent
POSTRES
Gelat de bescuit amb xocolata
calenta i torró de xixona
Vi blanc Pica-poll
Vi negre Cent · kat (ecològic)
Cava brut nature
Safates de polvorons, neules i
torrons, cafè i licor
Raïm de la sort i ball fins a
les 3h de la matinada amb
barra lliure !!
(EL SOPAR COMENÇA
a les 21.30h)
80 € iva inclòs

MASIA RESTAURANT SAMUNTÀ
Carretera c-37 z km. 70, Òdena
Tel. reserves: 633 015 858
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economia i empresa
ORIOL AMAT @oriolamat

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
Es multiplica per nou la inversió estrangera en videojocs
en cinc anys. L’aportació internacional al sector dels videojocs és de 36 milions d’euros des del 2014 i la creació
de llocs de feina ascendeix a 516.

Espai patrocinat per

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon

Josep Mª Colomé

Enginyer Superior de Telecomunicacions. Delegat Territorial de
l’Associació Telecos.cat i membre del UEA Lab Anoia 4.0

A mi NO m’afecta la Indústria
4.0... o si??

D

Aquesta “nova” indústria té un enfocament
altament tecnològic amb conceptes que
costen d’entendre com robots col·laboratius,
conducció autònoma, intel·ligència artificial, hiperconnectivitat, Blockchain... És una
revolució feta des de les empreses, que estan empenyent als usuaris a tenir un nou
comportament i una nova relació amb les
marques, o és al revés?.... Som els consumidors que hem empès a les empreses a
desenvolupar canvis disruptius a través de
les noves tecnologies a causa de les nostres
exigències?
Aquesta revolució és conseqüència de les
noves eines que disposem, com els mòbils,
tauletes, ordinadors i xarxes socials, que
permeten als consumidors expressar la seva
opinió i donar un feedback directe “de” i “a”
l’empresa.
Quins beneficis m’aporta el 4.0 com a
consumidor final?
Els beneficis pels consumidors són molts.
Segurament els que més valorarem seran
les experiències directes amb les empreses
i els intangibles. L’usuari final cada cop és
més exigent. Una mala experiència amb
una empresa pot fer que l’usuari l’abandoni per sempre: una entrega endarrerida, un
producte mal personalitzat o amb acabats
incorrectes... L’empresa no tan sols perdrà
un client, en pot arribar a perdre molts a
causa del poder que donen les noves tecnologies als consumidors, per exemple a tra-

Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat

Que El Prat creixi en connexions directes intercontinentals és
estratègic per a la nostra #internacionalització. Si gestionéssim directament l’aeroport… Mèxic és un país de 100 milions
d’habitants = Més oportunitats de negoci #FerEmpresaFerPaís

Existirà una nova relació
consumidor/empresa que anirà evolucionant
progressivament i de manera inconscient.

esprés de llegir, informar-nos i
consultar articles de la Revolució 4.0, la majoria de nosaltres
(com a consumidors) podríem
arribar a la conclusió que la Indústria 4.0
no ens afecta. Ens expliquen les mil i una
meravelles, i els beneficis que aportaran al
sector empresarial: millor productivitat,
increment de l’eficiència, reducció d’estocs,
processos de producció òptims, reducció
del temps de fabricació, etc. Tanmateix, no
n’hi ha gaires que parlin dels beneficis que
aportarà als consumidors o clients.

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

Consellera d’ Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya.

vés les xarxes socials.
Què són els beneficis “intangibles” ?
• Els nous models de consum milloren la
gestió del temps i eliminen barreres pels
consumidors, amb tecnologies que permeten el pagament automatitzat, sense cues,
immediat en un supermercat, o la compra
intel·ligent i autorelacionada amb suggeriments personalitzats en funció del perfil del
consumidor
• Major capacitat de decidir en molts més
aspectes del producte/servei com el termini
d’entrega, la personalització del producte,
els colors, accessoris, modificacions, etc.
• Capacitat d’opinar del producte directament a les empreses o a través de les xarxes
socials que condicionarà com fidelitzar,
mantenir o augmentar el nombre de clients.
Això pot arribar a influir en els valors i la
mateixa cadena de valor de l’empresa.
• La llibertat del consumidor per escollir
molts aspectes sobre el producte/servei:
com, quan, quant i on adquirir, consumir i
pagar un producte/servei.
Així doncs existirà una nova relació consumidor-empresa que anirà evolucionant
progressivament i fins i tot de manera inconscient, i anirà augmentant l’exigència per
part dels usuaris vers els productes o serveis.
Són canvis que afectaran molts aspectes de
la nostra vida, que modificaran i milloraran
el nostre dia a dia en el consum de productes, serveis, educació, salut, entorn de treball
i d’oci.
També ens canviarà la forma d’interactuar en
el món: el sentit de la propietat es difumina
(passarem del cotxe de propietat al compartit), en l’educació apareixeran noves carreres
i en la forma d’adquirir noves habilitats i coneixement guanyaran pes els entorns virtuals, evolvents, 3D i simulacions.
Aquests canvis, promoguts per nosaltres,
l’usuari final, modificaran la forma, el sistema i els valors de la producció de les empreses.
La revolució 4.0 comença amb nosaltres, i
nosaltres en serem els principals beneficiats!

Prou manipulació sobre un tema tan cabdal com és els serveis públics
d’atenció a les persones. La #lleiaragones (llei “Romeva”, de fet) ni obliga ni incentiva a privatitzar res! Tot el contrari: defensa a ONGs, tercer
sector i empreses proximitat davant els gegants de l’Ibex.

Les empreses obtenen els seus millors resultats
mitjançant la síntesi o harmonització d’objectius
Manel Macià Martí

Gestió de Persones per Competències
@talentiagestio

Avaluem les actituds dels
responsables: l’avaluació 360º

L

’avaluació 360º de l’acompliment individual pretén
proporcionar feedback a les
persones dels nivells alts i
mitjans-alts de les organitzacions
per a la millora i desenvolupament
de les seves competències professionals. Aquest mètode amplia l’eficàcia
de l’avaluació de l’acompliment en el
sentit que les persones que participen
en l’avaluació, a més de l’immediat
superior, són els llocs col·laterals i els
dependents.

Les empreses obtenen els seus millors
resultats mitjançant la síntesi o harmonització d’objectius, estratègies i
plans d’acció i una determinada manera de fer les coses: cultura, valors
i desenvolupament de competències
(actituds). És obvi que l’acompliment
de les persones incideix en els resultats que obtenim, és per això que avaluar als empleats és vital si es desitja
una total alineació d’aquests amb els
objectius de l’empresa.
Aquest instrument, molt valuós per la
seva eficàcia, ha de ser implementat
amb intel·ligència doncs les possibles
reaccions emocionals tant en avaluadors, «aquesta és la meva», com en
avaluats, «què s’han cregut», s’han de
tenir en compte i neutralitzar a l’hora
d’escollir els avaluadors. Per tant, s’ha
de ser molt curós en elegir les persones que duran a terme l’avaluació si
prèviament s’han detectat tensions
professionals incrementant al màxim
el nombre d’avaluadors, per neutralitzar l’efecte tendenciós d’algun avaluador, i potser, en altres casos, es requereixi una tasca prèvia de comunicació
sobre la necessària objectivitat per
evitar personalitzacions i implicacions emocionals i el possible deteriorament de relacions. És imprescindible
que l’avaluat no conegui la identitat
dels avaluadors doncs el que es pretén

evitar són possibles coaccions perjudicials o efectes d’amiguisme.
Metodologia:
• Els qüestionaris utilitzats han de ser
administrats partint d’una total confidencialitat.
• Un cop el gestor, departament de
rrhh o consultor extern, rep els resultats, s’analitzen, es redacta un informe
i es trasllada a la direcció i a l’avaluat, i
aquests els confronten amb la mateixa
autoavaluació.
• L’informe ha de convidar a una reflexió personal, és per això que el contingut i la redacció han de ser presentats de
manera clara i entenedora.
• Per finalitzar es realitza una entrevista
de feedback amb la persona avaluada
amb l’objectiu d’implementar les accions pertinents.
Els objectius de realitzar una avaluació
de 360 graus són:
• Conèixer l’exercici de cada un dels
avaluats d’acord amb diferents competències requerides per l’organització i el
lloc en particular per desenvolupar-les.
• Detectar àrees d’oportunitat de l’individu, de l’equip i/o de l’organització.
•Dur a terme accions necessàries per
millorar l’acompliment de l’avaluat i,
per tant, de l’organització.
• És possible relacionar l’avaluació amb
la retribució variable o qualsevol tipus
de benefici personal.
El propòsit és donar a l’empleat la retroalimentació necessària per prendre les
mesures pertinents per millorar el seu
acompliment, el seu comportament o
ambdós, i proporcionar a la gerència la
informació necessària.
Aquesta avaluació proporciona una
major i millor visió dels punts de major impacte del treball de cada persona
i la majoria de les vegades és millor acceptada per tots, ja que el seu valor és
grupal i no recau en una sola persona.
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Diverses escoles participen a la Marató de TV3
REDACCIÓ / LA VEU

D

iverses entitats, col·
legis i associacions
d’Igualada participen
a la Marató de TV3, que tindrà
lloc el proper diumenge.
Matinal a l’escola Mowgli
Un any més l’Escola Mowgli
se suma als actes per recaptar
fons per La Marató. Enguany,
el 15 de desembre serà la data
escollida per celebrar, a les instal·lacions de l’Escola una activitat oberta a tota la ciutat, jocs
de taula i jocs al pati, en família, durant tot el matí, de les 11
a les 13.30 hores.
Hi haurà zona de cafès i de
pastissos casolans que aniran
a càrrec de les famílies i amb
l’objectiu de recollir el màxim
de diners per la causa. Tota la
recaptació que es faci en aquesta jornada es destinarà a La
Marató enguany destinada a
les malalties minoritàries.
Aquesta activitat, oberta a
tota la ciutat, s’organitza des
de l’AMPA de l’Escola Mowgli
amb la col·laboració de l’Associació Cultural El Pati, experts

en jocs, qui dinamitzarà la matinal, i el suport de tota la comunitat de l’Escola.
Institució Igualada, amb un
“Entrepà Solidari”
Dins de les diferents accions
solidàries, la passada setmana,
els alumnes de quart d’ESO de
la Institució Igualada van dur a
terme l’activitat “Entrepà Solidari”. Aquesta activitat va destinada a recaptar diners per a la
Marató de TV3 d’enguany.
La popular campanya solidària
que organitza cada any el canal de televisió català, aquest
any els diners recaptats aniran
destinats per a la investigació

de les malalties minoritàries.
Els alumnes de quart d’ESO
van preparar entrepans per
l’esmorzar i els alumnes de
primària i de l’ESO els van poder comprar el preu d’un euro
cada entrepà. Hi va haver una
alta participació tant per part
de l’alumnat com per part del
professorat.
La Dolors Martí, amb la Marató de TV3
L’AMPA de l’Escola Dolors
Martí ha preparat, un any més,
el Mercat Màgic de Nadal: una
iniciativa solidària per recaptar
fons per a la Marató de TV3
que es farà davant mateix de

l’Escola, el diumenge vinent.
Durant tot el matí es vendran
joguines, llibres i objectes nadalencs.
Els infants també podran fer
tallers per elaborar decoracions nadalenques i per pintar-se
la cara, entre d’altres. Al llarg de
les últimes setmanes, les famílies de l’escola han aportat gratuïtament tot el material que
es vendrà per recaptar fons.
Un dels objectius de la iniciativa és promoure valors com la
solidaritat, l’empatia i sobretot
la implicació de les famílies en
aquests projectes. L’horari del
Mercat serà de les 10 h a les 14
h, davant de l’escola.

Mesures per limitar els
vehicles que circulen i
aparquen a les zones de
vianants
El regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, ha
anunciat aquest dimecres una
sèrie de mesures que l’Ajuntament adopta per disminuir
l’excessiu nombre de vehicles
que actualment circulen i estacionen per les zones de vianants
del centre de la ciutat.
En aquest sentit, des de fa uns
dies s’està recordant a veïns i
comerços els horaris de càrrega i descàrrega, els drets de pas
i l’obligatorietat d’usar el disc
horari, que permet una estada
màxima de 20 minuts. Aquesta campanya informativa s’està
duent a terme a través de bustiades i visites d’agents i policies.
El regidor també ha explicat
que s’ha millorat el sistema de
recollida de matrícules amb
accés temporal a les zones restringides per optimitzar-ne el
control. Aquests permisos ja
es poden sol·licitar presencialment a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà, telefònicament i, a
partir d’ara, també a través d’un
formulari web que substitueix
el correu electrònic.
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Presenten una guia per a atendre infants i adolescents
que viuen violència masclista a la família
REDACCIÓ / LA VEU

U

n centenar de persones han assistit al
Consell
Comarcal
de l’Anoia a la presentació del
document Intervenció amb
infants i adolescents que viuen situacions de violència
masclista al nucli familiar.
L’explicació va anar a càrrec de
la coordinadora de la Unitat
d’Infància, Adolescència i Famílies de l’ens comarcal, Sílvia
Capuz, i de la coordinadora
de la Unitat d’Igualtat i Inclusió Social, Carme Vilarnau.
La consellera de Joventut, Feminisme i LGTBI del Consell,
Carme González, ha destacat
“el valor d’aquest document
per a protegir les víctimes de
la violència masclista i, en
aquest cas, víctimes molt vulnerables com són els infants
i joves que la pateixen dins el
nucli familiar. El document és
un pas més en el treball que el
Consell fa anys que desenvolupa per a fer front a aquesta
dramàtica realitat”.
Ara fa uns anys, des de la Taula
Local d’Infància i Adolescència de la comarca de l’Anoia
es va impulsar la comissió per
elaborar el Protocol d’Atenció
a la Infància i Adolescència
en Situació de Risc o Maltractament. Aquesta comissió va
publicar el protocol l’any 2013

El document, promogut
pel Consell Comarcal,
recull el treball realitzat fins ara pels agents
comarcals implicats
en aquest àmbit i les
reflexions, circuits i
recomanacions
que se’n deriven
i, aquest 2019, se n’ha fet una
actualització. Posteriorment,
es va impulsar la creació d’un
equip comarcal per elaborar el
Protocol d’abordatge de la violència masclista a la Comarca
de l’Anoia.
Aquesta comissió, formada
per tots els serveis del territori
que detecten i intervenen amb
les dones que pateixen violència masclista, va publicar el
protocol l’any 2016 i es continua reunint periòdicament
per tal de revisar i adoptar els
canvis necessaris per a l’atenció de les persones víctimes de
violència masclista al territori.
Arran la publicació d’aquest
últim protocol d’abordatge de
la violència masclista i, fruit
del treball d’aquesta comissió,
es va veure la necessitat de
continuar treballant en l’atenció a les víctimes d’aquesta violència, però donant una mirada especial als fills i filles de

les dones que la pateixen.
Una nova eina a disposició
dels i les professionals
Amb aquest objectiu, es va
dur a terme la revisió de les
intervencions que fan els diferents serveis de la xarxa i
avaluar quina atenció reben
els infants i adolescents que
viuen i pateixen directament
o indirectament aquesta violència. A partir d’aquí, es
va crear la Subcomissió per
l’Abordatge de l’impacte de
la violència masclista en els
fills i filles de les dones que la
pateixen, amb la finalitat de
revisar i ordenar la interven-

ció amb aquests infants i adolescents. I s’ha dut a terme un
treball de reflexió conjunta,
basat principalment en l’encaix dels dos protocols que
ja existien a la comarca: el
d’atenció a la infància i adolescència en situació de risc o
maltractament i el d’abordatge de la violència masclista.
Un document de consulta
senzilla i fàcil adopció
El nou document resultant,
Intervenció amb infants i adolescents que viuen situacions
de violència masclista al nucli
familiar, recull el treball realitzat fins ara en aquest àmbit

i les reflexions, circuits i recomanacions que se’n deriven.
Té la voluntat de ser un recurs
de fàcil adopció i consulta
senzilla per part dels professionals que, en el seu dia a dia,
treballen en aquest àmbit.
L’acte va comptar també amb
la ponència Violència masclista en la parella i la infància: nens i nenes víctimes de
la violència, amb Raül Lizana
Zamudio, Doctor en Psicopatologia Infanto-juvenil per
la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), psicòleg
infantil, supervisor i formador especialitzat en violència
masclista en la parella.

Avui, xerrada sobre prevenció i abordatge de la violència masclista
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Consell Comarcal
de l’Anoia, a la Plaça
Sant Miquel d’Igualada, acollirà avui divendres,
13 de desembre, de 16 a 20
h, la xerrada Violències masclistes: estratègies per a la
prevenció i abordatge, que
anirà a càrrec de l’entitat El
Sol, Escola Lliure.
La iniciativa, impulsada pel
Servei Comarcal de Joventut de l’Anoia, va destinada
a entitats i organitzacions ju-

venils i té l’objectiu d’ajudar
a prevenir i a saber actuar
enfront de situacions d’assetjament.
Es tracta d’una proposta que
compta amb el suport de la
Direcció General de Joventut
de la Generalitat de Catalunya per donar resposta a la
necessitat manifestada per
les entitats i federacions de
lleure que volen treballar en
la construcció d’una societat
més justa on es garanteixin
els drets de totes les persones, unes relacions socials i

personals basades en la llibertat i el respecte entre les
persones i, per tant, lliure de
situacions de violències masclistes.
L’objectiu concret de la xerrada és el de dotar a les persones membres d’entitats, com
ara esplais, casals, agrupaments i altres entitats de caràcter no associatiu, d’eines
per prevenir i actuar enfront
de situacions d’assetjament,
encara que també està oberta
a totes aquelles persones interessades en la temàtica.

Per tal de complir els objectius, es proposaran tres línies
a seguir: definició i aclariment de conceptes bàsics
(sexe-gènere, sistema binari,
estereotips, divisió sexual
del treball, relació de poder),
les violències masclistes (i
les violències masclistes dins
l’associacionisme juvenil) i
l’abordatge d’aquestes violències a les entitats juvenils.
Per a participar en la xerrada cal accedir a anoia jove.
cat i omplir el formulari
d’inscripció.

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT
Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

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

Destrucci— d'arxiu
confidencial

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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Acaba el curs de formació del Consell Comarcal
de quinze nous carretoners

Dilluns, I Col·loqui
Interprofessional de
nutrició i fisioteràpia
esportiva de la UdL

REDACCIÓ / LA VEU

E

ls quinze participants
inscrits a la formació
Preparació de comandes i manipulació de càrregues amb carretó han finalitzat la formació i han rebut el
diploma acreditatiu per part
del Consell Comarcal.
L’acte va comptar amb la presència del vicepresident primer de Promoció Econòmica
i Infraestructures del Consell
Comarcal de l’Anoia, Jordi Cuadras, que els va lliurar els diplomes i carnets que acrediten
haver finalitzat la preparació
i haver adquirit els coneixements necessaris. Cuadras els
va felicitar per aquest assoliment i va reiterar “el compromís del Consell Comarcal a
l’hora d’acompanyar aquelles
persones que presenten més
dificultats d’inserció laboral
perquè puguin desenvolupar
les aptituds necessàries per
adaptar-se a les condicions del
mercat actual. D’acord amb
altres administracions, des del

Consell fem una aposta per a
oferir formació en aquells àmbits on hi ha demanda d’ocupació per part de les empreses.
El nostre objectiu és exercir de
nexe d’unió entre les persones que es troben en situació
d’atur i les empreses que tenen
ofertes laborals”.
Aquesta formació ha estat
promoguda pel Consell Comarcal de l’Anoia dins del projecte Anoia Activa, subvencionat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) en el marc
dels Programes de Suport al
Desenvolupament Local. La

formació es va iniciar el 23 de
setembre al Campus Motor
Anoia i va continuar, des del
30 de setembre i fins a finalitzar, el 15 de novembre, al Centre Tecnològic Comunitari de
Masquefa, on també es van
dur a terme les sessions pràctiques de maneig del carretó.
La formació ha constat de 20
hores de formació transversal
en prevenció de riscos laborals, tècniques de recerca de
feina, igualtat d’oportunitats
i sensibilització mediambiental i també de 170 hores de
formació tècnica distribuïda

El curs l’ha impulsat
el Consell Comarcal,
dins del projecte Anoia
Activa subvencionat
pel SOC, i ha constat
de prop de 200 hores
formació
en cinc unitats didàctiques:
Procediments per la Preparació de Comandes, Sistemes
i Equips per la Preparació de
Comandes, Envasos i Embalatges, Manipulació de Carretó i Manipulació d’Aliments.

El proper dilluns 16 de desembre, a les 4 de la tarda, al campus universitari del Pla de la
Massa, tindrà lloc la primera
edició del Col·loqui Interprofessional de Nutrició i Fisioteràpia Esportiva, organitzat per
la Universitat de Lleida.
Hi participaran Juanjo Brau,
que parlarà de fisioteràpia esportiva; Toña Lizarraga, sobre
nutrició i esport; Jordi Queralt, de l’efecte domino de la
dinàmica d’un treball multidisciplinari en la marxa atlètica; i Cristian Didier Fernández, sobre aspectes dietètics i
nutricionals clau per a l’abordatge global en el pacient esportista. L’acte es tancarà amb
un col·loqui i berenar.

20

| IGUALADA

Divendres, 13 de desembre de 2019

Bohigas treu al mercat un nou cava
coincidint amb el 90è aniversari
REDACCIÓ / LA VEU

C

oincidint amb l’any
del seu 90 aniversari,
el celler familiar de
Caves Bohigas llança al mercat el nou cava Noa, el seu
primer cava ecològic i d’edició limitada, que serà desgorjat sota comanda.
El nou Noa pertany a la gamma familiar de Bohigas, una
selecció de vins i caves de
producció més exclusiva i
limitada, en substitució de
l’antic cava Noa i amb un format d’ampolla diferent, a més
de la certificació ecològica.
Noa té una producció de
2.643 ampolles numerades,
que seran desgorjades a poc
a poc, durant tot l’any i sota
comanda. El producte es presenta amb un estoig tipus ‘canister’ (capsa alta, amb forma
de tub) i etiqueta amb tons

gris fosc i daurat.
Pel que fa a l’elaboració, Noa
és Verema 2017 i el seu cupatge: 50% Xarel·lo i 50% Pinot
noir, fet com a blanc de noirs.
El cava busca l’equilibri entre

la varietat autòctona més important de la zona (Xarel·lo)
i la varietat francesa Pinot
noir, que dona elegància i
complexitat al cupatge.
El nom de ‘Noa’ representa
la nova generació de la família Bohigas, que gestiona
les caves des del 1929, quan
Joan Vives, tiet-avi dels actuals propietaris, va començar
a elaborar vi escumós per al
seu comerç.
Seguint la tendència del mercat, Bohigas aposta per la innovació i la renovació de productes en les gammes mitjana
i alta.
Després de tres anys de conversió, el proper 2020, la totalitat de les vinyes –situades
a Òdena i Gelida– ja seran de
producció ecològica, per tal
d’anar convertint de manera
gradual tots els caves Bohigas
en productes ecològics.

Taller infantil de joieria en pell,
diumenge a la plaça de l’Ajuntament
REDACCIÓ / LA VEU

A

quest diumenge, a les
11 del matí, el Museu
de la Pell proposa un
taller de disseny de joieria
amb pell, organitzat amb la
col·laboració de Fira d’Igualada i l’Associació del Barri
de la Fat Vella dins del programa Creactiva’t. En aquesta
activitat, que es farà excepcionalment a la plaça de l’Ajuntament amb motiu de la Fira
de Nadal, els petits aprendran
a fer un penjoll amb retalls de
pell, petites perles i pedres de
fantasia.
La iniciativa s’adreça a famí-

lies amb infants a partir de
6 anys, és gratuïta amb aforament limitat i admissió segons ordre d’arribada.
Programa Creactiva’t al Museu!
El programa Creactiva’t al
Museu!, és el programa d’activitats culturals i lúdiques del
Museu de la Pell d’Igualada i
Comarcal de l’Anoia per gaudir amb la família i els amics.
En l’edició d’aquest any 2019,
hi ha propostes molt variades,
amb tallers de fotografia, tecnologia, creació artística, grafiti i art urbà, disseny i tipografia, música o gastronomia
entre altres, per aprendre,

jugar i imaginar entorn de
les festes i tradicions locals,
les exposicions temporals i
les col·leccions del Museu. La
iniciativa compta amb la col·
laboració de diverses entitats,
com l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, el Museu
del Traginer. Col·lecció Antoni Ros, FineArt, el Col·lectiu
Eixarcolant, Dessota, Aula de
Música Tradicional de l’Anoia (AMTA), Moixiganguers
d’Igualada, Vinseum- Museu
de les Cultures del Vi de Catalunya, Fundació Joan Brossa, Fira d’Igualada, l’Associació del Barri de la Font Vella i
la Diputació de Barcelona.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra
bancs: Index revisió IRPH,
despeses de la hipoteca,
clàusula terra...
Cancel.lació
legal de deute
(segona oportunitat)
Per més informació,
truca’ns al: 629 77 31 01

Deu anys de l’Associació
de Psicòlegs de l’Anoia
APPA / LA VEU

Q

uan l’humor i la ironia desdibuixen la
realitat de tal forma
que ens permeten deslliurar-nos del seu feixuc pes, ja
que viure dins un mateix pot
pesar molt; quan el sarcasme
i l’exageració són les eines que
l’actriu dalt l’escenari utilitza
per il·lustrar les escenes més
quotidianes; quan ens deixem portar alegrement per la
desmesura dels personatges, i
des de la seguretat de la nostra
butaca els obrim la nostra ànima; aleshores podem copsar
amb clarividència la nostra
pròpia existència i arribem a
una conclusió colpidora: que
no hi ha ironia, sarcasme o
exageració dalt l’escenari, que
més aviat la representació de
la realitat que l’actriu ens presenta es queda curta enfront
de la realitat mateixa.
Així es va sentir més d’un
quan es va tancar el teló de
l’obra “Divines, en construcció” que l’actriu Mariàntonia
Navarro va escenificar davant d’un públic entregat que
va omplir la sala d’actes de la
Biblioteca Central d’Igualada el passat dimarts. 5 personatges arquetípics femenins,
inspirats en la mitologia grega desfilen per l’escenari i ens
atrapen per la seva humanitat
i per la manera d’afrontar els
conflictes eterns que tots els
éssers humans han d’encarar:
la soledat, l’amor, la família, la
feina. Citant a Robert Coles,
quan diu que “precisament el
que ens distingeix a cadascú
de nosaltres és l’especial estratègia amb què afrontem
les conseqüències universals i
ineludibles dels nostres conflictes psíquics”, les protagonistes, que es diuen com 5
deesses gregues precisament
per la seva especial estratègia
per a fer front a la vida, ens
fan reflexionar constantment
també als espectadors sobre la
nostra.
Amb guió original de la mateixa Mariàntonia Navarro, basat

en l’assaig titulat Las diosas de
cada mujer, de la psicoanalista
Jean Shinoda, els personatges
es perfilen tant a través del
que fan i diuen com a través
del que pensen els altres personatges d’elles. Així, l’obra
il·lustra magistralment com
la identitat d’un personatge
es construeix en comunitat, i
malgrat la il·lusió de la individualitat i l’autonomia pròpies
dels temps en els quals vivim,
depenem dels altres per a definir-nos a nosaltres mateixes.
Ni tan sols les deesses s’alliberen d’aquesta servitud.
L’actriu va estar acompanyada
de la Rosa Vela, tècnica de so
i de llum, i la inestimable generositat del personal de la biblioteca central d’Igualada, en
especial de l’Elisenda, que va
ajudar en tot el que va poder
i més perquè l’obra fos un èxit,
i tant els actors com el públic
es trobessin a gust. També cal
destacar l’ajuda, que voreja en
complicitat, que la seva directora, la Montse Lobato, ja fa
temps que ens regala.
Amb aquesta representació
l’Associació de Psicòlogues i
Psicòlegs de l’Anoia vam celebrar el nostre 10è aniversari.
Així, després de la representació, vam oferir un berenar que
vam compartir amb tots els
amics i conciutadans que ens
van voler acompanyar. Des de
la junta volem agrair a tothom
la seva assistència.

MKM

Serveis de neteja
Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings,
oficies, locals comercials, empreses, escoles, etc.
Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56
08700 Igualada
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El cicle Igualada Disseny en Acció arriba aquesta setmana a la
segona fase debatent l’impacte social del disseny
REDACCIÓ / LA VEU

L

’edició 2019 d’Igualada Disseny en Acció
(IDEA), organitzada per
l’associació professional disseny=igualada i l’Ajuntament
d’Igualada, ha arribat a la segona fase amb dues taules de
debat sobre la importància i
responsabilitat del disseny en
la societat, un workshop amb
empreses i dissenyadors i una
exposició gràfica de projectes
de disseny amb un gran impacte social.
El disseny amb impacte és
aquell que respon a necessitats reals de la gent i que implica una millora en la seva
qualitat de vida tant individual
com col·lectiva. Això exigeix
considerar molts aspectes de
la vida de l’element dissenyat,
que van des d’una bona ergonomia i experiència d’usuari
a una producció no contaminant, passant per la reparabilitat, possibilitat de reutilització,
transport mínim, reciclatge,
etc. El disseny amb impacte

posa el centre d’interès primerament en l’usuari i desenvolupa una metodologia basada
a escoltar i observar com utilitza la gent els elements del
seu entorn i en identificar les
funcionalitats que de veritat
importen. En els debats s’espera tractar la funció social de
disseny des de la perspectiva
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) formulats per l’ONU.
Si la primera taula, “Empresa
i disseny responsable, sostenible, circular i social”, celebrada
el passat 21 de novembre, va
convocar iniciatives empresarials que situen el disseny i
l’economia circular en la seva
acció i estratègia, les dues taules d’aquesta setmana han donat la paraula als professionals
del disseny.
Dimecres es va fer la taula “El
disseny amb impacte social”,
amb la participació de José
López-Aguilar i Salva Codinach d’Oiko BCN (disseny
i economia circular), Núria
Vila, disseny gràfic sostenible

i professora a l’escola BAU,
Ricard Vila, de Ricard Vila
Studio, dissenyador industrial
i d’interiors, i Xavier Andrés,
arquitecte de l’Hotel Somiatruites d’Igualada.
Ahir dijous, va ser el torn de
la taula “El rol de les entitats
sectorials per visibilitzar el
disseny amb impacte”, amb
l’assistència prevista de Raffaella Perrone, vicepresidenta de
l’ADIFAD, directora operativa
de l’àrea de Disseny a l’IED
(Barcelona), Joan Rieradevall,
professor titular del Departament d’Enginyeria Química,
Biològica i ambiental i investigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia (ICTA-UAB),
David Reina, president de
Disseny Marked, dissenyador
estratègic, i Tania Costa, representant de l’Educació per
al Disseny per Viure (EDIVI)
i professora del Grau de Disseny a l’Escola EINA.
En paral·lel a les taules de debat d’IDEA 2019, i a l’Adoberia
la Bella d’Igualada, es podrà
veure encara avui divendres de

Primera sessió del cicle IDEA 2019, fa uns dies.

6 a 8 aquesta mostra que presenta panells gràfics i vídeos
sobre la iniciativa danesa “The
Index Project”. Amb la seva Index Award Biennale, celebra i
posa en valor a la gent de tots
els indrets, que està fent servir
el disseny per resoldre problemes que són importants. Des
del 2005, ha reconegut algunes
de les solucions més icòniques i impactants. Des de petites eines que diagnostiquen
malalties fins invents que podrien salvar els nostres ecosistemes més vulnerables.
Passades les festes de Nadal,
tindrà lloc una última taula de
debat que convocarà les ad-

ministracions públiques, per
conèixer les seves polítiques
d’impuls d’un disseny circular,
sostenible i socialment útil i
presentar les conclusions i propostes de l’edició IDEA 2019.
Aquesta és la cinquena edició d’IDEA, una iniciativa
de disseny=igualada dirigida
a establir llaços amb el món
empresarial, i també a generar un espai de reflexió i prospectiva dels diferents àmbits
del disseny. Organitzada amb
l’Ajuntament d’Igualada, amb
la col·laboració de la Unió Empresarial de l’Anoia i Disseny
Marked i el suport de la Generalitat i el Grup Carles.

1. El sorteig es realitzarà el dissabte 11 de gener de 2020 a les
10:00h del matí a la botiga d'Igualada, al c. Lecco, 7.
2. En el sorteig hi participaran totes les butlletes de les
botigues de Peixos Dueñas d'Igualada i Santa Margarida de
Montbui.
3. Per cada compra, un val. Aquest es donarà a la caixa
amb el pagament de la vostra compra.
4. Ompliu la butlleta amb les vostres dades i
dipositeu-la a l'urna.
5. La data màxima per rebre les butlletes serà el dijous
9 de gener de 2020.
6. Els 500€ són per gastar en productes dels nostres
establiments.
7. No és necessari ser present en el moment del sorteig.
Al guanyador se li comunicarà al telèfon que heu deixat a la
butlleta.
8. En el cas de no poder contactar amb el client la butlleta
s'exposarà a la botiga d'expedició.
9. Si en una setmana no apareix el client, el premi passarà a la
segona butlleta triada en el sorteig, i sinó a la tercera.
10. Es publicarà una foto del guanyador a la premsa comarcal.
11. Peixos Dueñas es compromet a destruir totes les butlletes
que han participat en el sorteig una vegada entregat el premi.
12. L'organització es reserva el dret d'alterar, modificar o
suspendre les condicions dels sorteig si causes imprevistes
l'obliguessin a fer-ho.

La Direcció
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1943 l’Anoia al s.XX

Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Espai patrocinat per

Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 Igualada

Arriba, per primera vegada, el Patge Faruk
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

L

’any 1943 Lluís Valls,
docent de l’Acadèmia
Igualada i membre de
la Comissió dels Reis, ideà el
personatge del Patge Faruk.
Fou al principi una figura
misteriosa i invisible, que la
mainada podia escoltar per
les ones de Ràdio Igualada,
des d’on dirigia missatges als
més petits. L’any passat, una
revista especial de La Veu va
explicar-vos moltes coses d’en
Faruk, però, la setmana que
ve, també ho tornarem a llegir
amb un altre Especial de La
Veu, aquesta vegada dedicat al
125è aniversari de la festa de
Reis.
A la revista us expliquem que
el Patge Faruk, al començament no es feia visible. Així
i tot, algunes vegades acompanyava als patges durant la
cavalcada, Tampoc va recollir les cartes fins passats uns
anys. No obstant això, estava
en contacte permanent amb
Melcior, Gaspar i Baltasar per
avançar-los-hi el comportament i estat de les nenes i els
nens igualadins.
Aquest any, també, Lluís Valls
comença a escriure uns versos
dedicats a la figura del Patge
Faruk, i que musicats per Joan
Just l’any 1953, passaran a ser
la Marxa-Himne del Patge Faruk.
L’aparició del Patge Faruk
va suposar un augment en el
nombre de patges que fins llavors participaven en la Cavalcada de Reis d’Igualada. Fins
aleshores, la quantitat total de

patges, entre blancs, negres i
rossos i els que anaven a cavall
i a peu era al voltant de 20/22.
. A partir d’aquell moment,
no només n’hi haurien en la
Cavalcada sinó que també el
dia de l’arribada d’en Faruk i
posteriorment a la recollida
de cartes per part de l’emissari
reial, el dia 1 de gener. Mercès
a la participació dels col·laboradors de Ses Majestats en
tots els actes de la Festa de
Reis d’Igualada, el nombre de
patges va arribar ben aviat al
centenar i va anar augmentat,
progressivament, cada any.

El Patge Faruk, dirigint-se als nens igualadins per la ràdio.

Trasllat, a la Pobla de Claramunt, de les restes dels igualadins
assassinats durant la Guerra Civil AFMI1901. Procopi Llucià.

Fira de Reis d’Igualada de 1943. AFMI Fons Truco.
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13a Trobada dels Viejos Rockeros
XOSPI DE L’ANOIA / LA VEU

U

n any més, el passat
divendres dia 29 de
novembre, l’últim divendres d’aquest mes, com és
costum, es va tornar a celebrar
la trobada anual dels Viejos
Rockeros de l’Anoia, amb molt
bones actuacions i amb l’assistència de 92 persones.
És ben curiós com un sopar de
9 amics aficionats al Rock (en
Martí Martínez, Miquel Mula,
Pere Davila, Toni Jorba, Josep
Balaguer, Oscar Udivert, Joan
Camacho, Lucas Martínez, i
Juan Antonio Martínez) que
es va fer a l’Ateneu el 5 de novembre de 2010, hagi esdevingut una trobada anual que
molta gent espera.
Quan fa uns anys vaig tornar
a Igualada em va sorprendre
que tots els assistents fossin
homes i al preguntar als organitzadors actuals el perquè,
no vaig treure aigua clara
doncs semblava que la causa
havia estat l’evolució d’aquell
sopar inicial on tot eren homes, i això si, vaig poder
constatar que, de fet, no hi havia cap problema quant a l’assistència de dones. D’aquesta
manera l’any passat ja no hi
havia homes sols i aquest any
la presència de dones ha estat

més nombrosa.
Com de costum, el primer de
tot és la foto de família, entremig de retrobades, bromes,
abraçades, i sobretot molts
records, per després anar cap
a les taules a sopar per acabar
de posar-se al dia i rememorar anècdotes d’aquells temps.
Després de sopar, abans de
donar pas a l’espectacle es va
fer un emocionat record d’en
Teti, assistent assidu als sopars i participant com a músic a vegades, que recentment
ens ha deixat.
Aquest any l’espectacle va començar amb la participació

altruista d’un grup de luxe
anomenat Dolphins, compost
per 2 grans del Rock dels 60,
el Delfín Fernández (Salvajes)
a la bateria i el Frank Andrada (ex Gatos Negros) al baix,
molt ben acompanyats per
una guitarra i veu excel·lent
de nom Marc Cuevas. A mi
personalment em va emocionar poder escoltar un repertori on hi havia cançons com
el Cocaine de l’Eric Clapton,
i el Sunshine of your Love
dels Cream, entre moltes d’altres, sense oblidar el clàssic
Cadillac dels Gatos Negros,
cantant per el mateix Frank.

Tot un luxe, que es va veure
enriquit quan es va afegir a la
banda el guitarrista i cantant
Angel Solà, interpretant amb
mestratge el repertori dels
Credence Clearwater Revival.
El fi de festa va quedar a càrrec dels nostres Rotllos Stones, amb el Maimi de cantant,
Toni Fàbregas a la rítmica,
Michel al baix, Joan a la bateria, i Rafa a la guitarra solista. Semblava difícil actuar
després dels Dolphins, però
van arrancar amb un San
Carlos Club, de factura impecable posant-se el públic a
la butxaca, continuant amb

la cançó del Loquillo “Tengo una banda de Rock and
Roll” i seguint amb un ample repertori que va tenir a la
gent amb ells al llarg de tota
l’actuació. A la sortida els comentaris deixaven constància
de la gran millora de la musicalitat i cohesió del grup. En
resum tot un èxit, companys.
Una vegada més doncs, la
festa ha estat un èxit que ha
d’animar als organitzadors,
en Juan Antonio, Pere, Curro, i Josep Maria, a continuar
el proper any amb aquesta ja
tradicional trobada. Visca el
Rock!!!

- Categoria jove, de 18 a 50
anys.
- Categoria adulta, de 51 anys
en endavant.
Cada concursant només pot
presentar una sola obra, que
sigui original i inèdita. És a
dir, en quedarà exclosa qualsevol còpia, i no premiada a

cap altre concurs.
Pel que fa als premis, hi haurà
un finalista de cada categoria,
dels quals un serà el guanyador amb una dotació econòmica de 250 € i un reconeixement. L’altre finalista tindrà
150 €. Els 5 primers de cada
categoria tindran diploma.

El termini de presentació
d’originals finalitzarà el dilluns 30 de març de 2020, a
les 12 del migdia, al Casal del
Passeig.

L’Associació de la Gent Gran obre un concurs per a
escollir el cartell de la propera “Primavera Gran”
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Associació de la Gent
Gran d’Igualada ha
obert un concurs per
tal d’escollir el cartell de la
propera edició de la Primavera Gran, l’any 2020, que
es farà del 15 al 24 de maig
vinent.
El cartell serà la imatge de
difusió de les activitats emmarcades dins de la festa.
Hi poden participar totes les
persones empadronades a
Igualada. Queden excloses
les persones que es dediquin
professionalment al món del
disseny gràfic, o s’hi hagin

Per publicitat a

El cartell d’aquest any.

dedicat els últims 5 anys.
Hi haurà les següents categories:

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
696 233 803

publicitat@veuanoia.cat

Per a més informació a:
gentgranigu@gmail.com.
Telèfon 93 8033312.
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L’alumnat del curs PTT de soldadura
visita Rectificats Igualada

Anastasia Pistofidou va
parlar d’innovació i
fabricació digital
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dimarts 3 de
desembre vam tenir la
disrupció personificada en una dona jove grega que
treballa l’aplicació de la tecnologia digital en la fabricació de
productes tèxtils. En una sola
visita seva a l’Ateneu ens ha fet
capgirar i revolucionar les possibilitats de treball i creació de
materials.
Anastasia Pistofidou defineix
la seva tasca dins el Fab Lab de
Barcelona com un suport als
creadors i creadores per tal que
puguin incorporar la tecnologia en la seva professió. Té un
interès especial d’aquestes aplicacions digitals en la creació
d’artesania. Ha integrat de tal
manera la tecnologia en la seva
forma d’entendre el món que la
concep com una extensió més
del nostre cos.
El projecte del Fab Lab va ser
un dels eixos centrals donat
que es tracta d’un model de
treball i innovació compartit i
obert que es pot replicar allà on
es vulgui del món i pels equips
de persones que ho considerin.
La premissa bàsica d’aquest sistema és la informació oberta a
tothom i el coneixement compartit entre els seus membres.
Un bon exemple d’això va ser el
Fabricademy Open Source Circular fashion catalogue en què
es poden compartir prototips
en una xarxa digital.
En la seva presentació ens va
parlar de moltíssimes idees
com ara del canvi de paradigma que representa la producció sota demanda sense estoc,
de la integració de l’economia
circular en el disseny de la fabricació, de la investigació amb
nous tipus de cuir vegans, del
bioplàstic que es pot llençar
directament al compost, del
tintatge amb bactèries o de la
producció ‘monomaterial’, emprant un mateix material per al
teixit, les cremalleres i els botons que permetin el seu reci-

clatge directe.
Fins i tot ens va parlar del ‘disseny distribuït’, en què la producció, gràcies al coneixement
compartit en un arxiu descarregable, permet fer un article
a qualsevol lloc del món i integrar-hi les modificacions que es
considerin convenients en cada
cas. Aquest darrer és l’exemple
de la bossa Taska. El que s’importa i s’exporta són les idees,
els arxius, ja no els materials i
els objectes, afavorint una economia i desenvolupament local
i una major sostenibilitat.
També ens va explicar el concepte de ‘manufactura flexible’
entenent que la maquinària ja
no és entesa com fa uns anys,
que calia que fos robusta i durable per molt de temps, sinó
que es converteix en quelcom
que auto construïm, amb complements assequibles, controlables, que no depenen d’un
servei tècnic perquè nosaltres
podem intervenir-hi i que
anem modificant amb el temps
segons la necessitat de producció del futur.
El llegat més important, malgrat les nombroses aportacions
sobre la innovació tecnològica i
en la creació de teixits, va ser la
idea què compartir el coneixement de forma oberta està esdevenint una forma de treball,
en què tothom té cabuda, i que
fins i tot ens pot portar a un
nou model de treball i de vida.
El darrer gran exemple n’és l’Atlas of biomaterials, un atles de
materials alternatius amb mostres tangibles i els seus codis de
fabricació per a totes les persones que el vulguin utilitzar.
Això no és el futur, ja està existint, ja està passant a Barcelona.
Per què no, també a Igualada?
Siguem disruptius.
No et perdis el proper Dimarts
Disruptiu el pròxim 14 de gener amb Curro Claret, dissenyador industrial que crea
objectes poètics i honestos que
provoquen la reflexió sobre el
consum i l’excés.

REDACCIÓ / LA VEU

L

a setmana passada
l’alumnat del curs d’auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura,
vam anar a visitar les instal·lacions de l’empresa Rectificats

Igualada. L’alumnat va poder
observar les diferents màquines que podem trobar en
un taller industrial, així com
el seu funcionament i la seva
utilitat.
També ens van explicar la importància de la precisió en el

món de la mecànica, i vam poder veure un petit mostrari de
diferents peces fabricades tant
amb maquinària antiga com
amb màquines més modernes. L’alumnat va estar molt
interessat en tot moment i va
participar activament.

Els alumnes de l’IES Mercader tornen
a participar al Zoom Festival

REDACCIÓ / LA VEU

C

om cada any des de
fa dotze edicions,
l’alumnat de Primer
de Batxillerat de la modalitat
d’arts plàstiques, i des de fa set
cursos l’alumnat del batxillerat
d’arts escèniques de l’Institut
Joan Mercader, han participat
en el Zoom d’Igualada, Festival Internacional de Ficció
per a Televisió, que s’ha dut a
terme del 26 de novembre a
l’1 de desembre a Igualada i
Barcelona.
L’institut, sabent la importància del Festival, ha col·laborat aturant les classes per a
aquest alumnat permetent-los
assistir a les Zoom Class que
s’han dut a terme els dies 27,
28 i 29 de novembre, ja que

els pot ser molt útil pels seus
estudis posteriors. En la sessió
de dimecres els alumnes del
Mercader van poder observar
com Alberto Baquero, director del programa Oh My Goig
de BTV (Barcelona Televisió),
presentava aquesta sèrie, juntament amb actrius i actors
protagonistes.
Per una altra banda, el dijous
van poder veure la presentació de les entranyes del programa Katalonski, emès per
TV3, per part d’Halldór Már
juntament amb Oriol Gispert,
director del programa i finalment, el divendres els alumnes del Mercader van poder
assistir a l’estrena en exclusiva
de 3 capítols de la sèrie “Drama” realitzada per “Playz”, la
plataforma Transmèdia de

TVE i protagonitzada per Elisabet Casanovas, actriu que ha
participat en importants produccions emeses a TV3 com
“Merlí” i “Benvinguts a la família”.
Els alumnes del Joan Mercader, a diferència d’altres edicions en les quals formaven part
del Jurat Jove, també van ser
protagonistes proposant “instragramers” pel Premi dels
Estudiants i posteriorment
participant en la votació. Pau
Clavero va ser l’instagramer
que va resultar guanyador.
També una representació
dels alumnes del Mercader
van poder assistir a la gala
de cloenda, que es va dur a
terme el dissabte 30 de novembre a les 10 del vespre al
teatre de l’Ateneu.
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comarca
L’Agrupació Cultural i Recreativa estrenarà
l’himne dels Reis en el marc del 50è aniversari
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

’Agrupació Cultural i
Recreativa de Vilanova del Camí celebrarà
aquest Nadal el 50è aniversari de l’arribada dels Reis al
municipi de la mà de l’entitat.
Una data molt especial entorn
de la qual estan preparant diferents activitats commemoratives. El diumenge, 22 de
desembre és previst l’acte oficial de presentació dels actes
d’aquest 50è aniversari amb
l’estrena oficial i en directe de
l’himne dels Reis.
Segons
explica
Manuel
Ocaña, president de l’Agrupació Cultural i Recreativa,
la creació de l’himne era un
deute pendent amb els Reis.
El Patge Makalí, l’emissari
reial a Vilanova del Camí, fa
anys que té el seu propi himne i correspondre amb el mateix honor als Reis. L’encàrrec
l’ha assumit el director musical igualadí Josep Miquel
Mindán amb molta il·lusió.
Aquesta estrena en directe
serà l’acte principal del dia 22
de desembre, però no l’únic,
perquè des de l’entitat també
faran aquell matí el sorteig
d’una gran panera, valorada
en 3000 €. L’han aconseguit
farcir de productes de tota
mena gràcies a la col·laboració de més d’una cinquantena
d’establiments del municipi.
Les butlletes es poden aconseguir al preu de 5 € a tots els
comerços que hi han col·laborat, des de botigues d’ali-

L’Ajuntament de
Vilanova licita la
urbanització del
carrer Joan Miró
VILANOVA DEL C. / LA VEU

mentació, a roba i serveis ben
diversos. El sorteig es farà
directament el diumenge 22,
a partir de les 12 del migdia, a
Can Papasseit.
Serà el primer dia de celebració d’aquest 50è aniversari,
però la festa de Reis tot just
començarà el dia 28, com és
tradició a Vilanova del Camí
amb l’arribada del Patge
Makalí, també a Can Papasseit. I continuarà el dia 1 de
gener amb l’entrega de la carta al Patge Makalí i la resta
d’ajudants reials.
Aquest any, segons explica
Manuel Ocaña, es tornarà a
fer l’accés, com l’any passat,
des de la plaça de Can Papasseit per evitar la zona d’ombra
i més humida i així proporcionar si surt el sol, una mica
més d’escalfor, perquè l’espe-

ra sigui més agradable. Enguany, però, l’organització ha
retallat una mica els horaris
per tal de no sortir tan tard.
Ses Majestats els Reis d’Orient estrenaran vestits nous
El dia 5 de gener serà el dia
gran de la Festa de Reis amb
l’arribada oficial de Ses Majestats i la cavalcada, tan esperada per la quitxalla.
Aquest mes és de força feina
per a l’agrupació, perquè han
d’enllestir tots els preparatius.
És per això que sempre són
benvingudes les col·laboracions. Tots els dimecres de les
21 a les 22 h des de mitjan de
novembre estan al local de
l’agrupació a l’edifici del Rovy
rebent a qui vulgui participar
d’aquesta festa.
Manuel Ocaña espera que

aquests 50 anys de trajectòria
siguin molt celebrats, perquè
com afirma “no es celebren
fàcilment”. A més, els Reis es
vestiran de gala i estrenaran
vestits nous, en agraïment a
l’himne i l’acollida que la població els ha fet durant tots
aquests anys.
Durant la cavalcada, un
any més, els infants tindran
l’oportunitat de fer-se la fotografia amb els Reis, perquè hi
haurà la parada ja tradicional
durant el recorregut al carrer
Migdia.
Recordem que el primer acte
de celebració d’aquest 50è
aniversari va ser una exposició fotogràfica al vestíbul de
Can Papasseit que ha encentat el calendari de commemoració i que es podrà visitar
fins el 7 de gener.

Aquest dimarts s’ha publicat la licitació del carrer Joan
Miró de Vilanova del Camí. El
contracte té un valor estimat
de 48.500 euros sense IVA i el
termini per presentar propostes està obert fins el pròxim 20
de desembre a les 14.00 h.
Actualment el carrer Joan
Miró correspon a una illa existent entre el carrer de Ferran
Núñez i Verge de Montserrat. El vial d’aquesta illa té la
meitat urbanitzat, la part que
corresponia a l’antic SUP14a
mentre va estar vigent el Pla
d’Ordenació General. L’altra
part, es troba en estat de terres. Hi ha sistema de clavegueram però cal dotar la zona
d’aigua i de gas.
El vial disposa de clavegueram
general tot i que queden pendents les connexions amb les
parcel·les de la zona no urbanitzada.
L’objecte d’aquesta urbanització és continuar amb la mateixa estructura del vial existent, amb una vorera de 1,60
a 2 metres d’amplada i calçada
de 2,20 m de zona d’estacionament i espai per a un únic
sentit de la circulació.
L’obra també preveu els treballs de senyalització vertical
i horitzontal així com el marcatge de pas de vianants que
compliran amb la normativa
de supressió de barreres arquitectòniques.

100€ mes

BTT E-Bike a partir de1.599 €
BTT Alumini a partir de 259 €
Infantil Alumini a partir de 99 €

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness
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La Colla Excursionista
pujarà el 20è pessebre al
turó de La Guàrdia
VILANOVA DEL C. / LA VEU

S

eguint la tradició, la
Colla Excursionista de
Vilanova del Camí pujarà el pessebre al turó de la
Guàrdia aquest diumenge
15 de desembre. Aquest és
el 20è pessebre que imagina,
dissenya i crea en Pere Bartolí, i evoca en cada un dels
seus detalls, aquests 20 anys
de Colla.
El pessebre d’enguany està
emmarcat en un fons bucòlic
amb una de les muntanyes
més emblemàtiques de Catalunya, i en un racó es pot
veure una imatge de Josep
Mateu, membre de la Colla
Excursionista, traspassat ara
fa 10 anys. També es pot veure una escena del caga Tió,
que des de fa 20 anys es celebra l’entitat i una picada d’ull
al PR-C119, un circuit que
segueix un excursionista que
porta la bandera de la Colla.
El pessebre també incorpora
el llistat de les persones que
van iniciar l’entitat, ara fa
dues dècades. Actualment,
explica Pere Bartolí, la Colla
té unes 130 persones sòcies.

a les nou del matí a l’església
de Sant Hilari on es beneeix
el pessebre. Des d’allà s’enfila cap al Turó de la Guàrdia
on es col·loca el pessebre i es
canten nadales.
I ja de baixada, la colla torna
a fer una parada per esmorzar –pa torrat amb xocolata- i per fer cagar el Tió, que
caga tant per a la mainada
com per als adults. Tothom
marxa de la muntanya amb
algun detall, destaca Pere
Bartolí, i avança que hi haurà
més sorpreses perquè la voluntat de l’entitat és que cap
infant es quedi sense pessebre aquest Nadal.
Cada any participen en
aquesta activitat de la Colla
una mitjana de 120 persones
i les expectatives són mantenir aquestes xifres. Des de la
Colla Excursionista, Bartolí,
anima les famílies a gaudir
d’aquesta excursió i recorda que no cal fer inscripció
prèvia però demanaran un
document on hi figurin els
noms i DNI de les persones
que hi participen.
Així mateix, recorda que cal
anar ben abrigat i sobretot,
ben calçat, per evitar relliscades.

ERC Vilanova del Camí fa la seva
aportació a la Marató de TV3
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

l passat dissabte 7 de desembre, el grup d’ERC
Vilanova del Camí va
organitzar una matinal dedicada a La Marató de TV3. Va
ser un matí de trobada i ambient distés amb tots els veïns
i veïnes que van apropar-se a
la carpa tot menjant torrons
i moscatell o fent el taller de
personalització de xapes.
A les 12h es va dur a terme el
sorteig de la cistella de Nadal
d’ERC Vilanova composada
per productes de km.0, comerç local i proximitat. Des
d’aquí volem agrair a tots els

comerços que hi van col·laborar, ja sigui aportant productes per la cistella com en
la venda de les participacions.
El nº premiat en el sorteig va
ser el 1.158, el guanyador de la

cistella estava present durant
el sorteig i ja va poder recollir-la al moment.
A més a més, durant tot el
mati és va posar una guardiola per aquells que volguessin
fer aportacions per la Marató
i tots els beneficis del sorteig
de la panera han estat destinats a la Marató de TV3 que
enguany està dedicat a les
malalties minoritàries. El total recollit per ERC Vilanova
del Camí ha estat de 277,40€.
Volem donar les gràcies a
totes les persones que han
col·laborat, ja sigui comprant
participacions pel sorteig o
fent aportacions.

Els infants troben 40 tions en una
matinal de festa al bosc de Can Titó
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a festa del tió ha aplegat
petits i grans al bosc de
Can Titó aquest diumenge. Des de Cultura han
fet una valoració molt positiva de l’activitat que va aplegar
força famílies. Unes 200 persones van participar de la matinal i els més petits van arribar a trobar fins a quaranta
tions, que estaven esperant el
moment de reunir-se amb ells
per viure les festes de Nadal.
Segons expliquen des de la
regidoria, la ubicació i el dia
van tenir molt bona resposta,
encara que coincidís amb el
pont. L’activitat va començar
tal i com estava previst a les
10 h del matí amb els tallers
que s’havien preparat des de
l’Ajuntament i la col·laboració de les fades del bosc, de la

Comissió de festes. Tot seguit
la quitxalla va poder esmorzar migas gràcies als pastors
del Camp del Rei.
L’excursió va tenir molt bona
acollida i els nens van trobar
el Tió de Can Titó i van baixar-lo conjuntament. Un cop
de tornada, al punt de partida, cada infant va poder trobar el seu Tió: en van descobrir un total de 40!

Per agafar forces i escalfar-se
-perquè el matí era fred- van
poder degustar un brou amb
galets.
El Tió de Can Titó ja està descansant a la Plaça del Mercat.
Durant aquesta setmana els
infants del municipi podran
donar-li de menjar perquè el
proper dia 21 de desembre estigui ben tip per poder cagar
força regals.
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La pujada del pessebre és
un dels actes més emblemàtics de l’agenda de la Colla
La pujada del pessebre al
Turó de la Guàrdia és un
dels actes més emblemàtics
de l’agenda de la Colla, juntament amb la nocturna que
fan per la Festa Major de Vilanova del Camí i per això,
explica Pere Bartolí, tenen
cura de tots els detalls. És
una sortida pensada per gaudir en família que comença

REF

ERÈNC

HORARI:

IES

DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS

DE 11 A 14H
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Òdena es suma en la lluita per fer front les malalties
minoritàries amb una setmana carregada d’activitats
ÒDENA / LA VEU

U

n photocall literari,
activitats esportives,
sortides a la natura,
venda de ceràmica, compra de
llibres de segona mà i un ball
de vetlla solidari centraran les
activitats que recaptaran fons
per la Marató de TV3, enguany centrada en les malalties minoritàries i que tindrà el
seu gruix d’activitats durant el
cap de setmana, des del divendres 13 fins el diumenge 15 de
desembre.
Per poder recollir tots els donatius, els nens/es de l’escola
Castell d’Òdena han elaborat,
expressament per la Marató,
unes guardioles que s’han repartit a les diferents entitats.
La Biblioteca l’Atzavara serà
la seu que acollirà les activitats setmanals per a l’acapte
de donacions. Del dilluns 9
de desembre i fins el dissabte
14, els usuaris de la biblioteca que donin 1 euro després
d’haver escollit el material de
préstec, es podran fotografiar
al Photocall literari que l’espai
l’Atzavara ha preparat i formar
part del mural solidari que es
muntarà amb les fotografies
realitzades. A la vegada, durant la mateixa setmana, la biblioteca ha preparat al vestíbul
de l’Atzavara, La paradeta de
llibres solidaris, on es podran
comprar llibres de segona mà
a partir d’1 euro.

El divendres 13 de desembre
l’esport serà el protagonista
de l’agenda d’activitats amb
la Quarta mini-marató de les
llars d’infants, de les 9 del matí
fins dos quarts de 12 del migdia i que tindrà lloc de forma
simultània en dos espais diferents: les famílies i infants de la
llar Els Vailets correran des del
carreró que hi ha entre l’església i l’ajuntament fins al poliesportiu, mentre que els participants de la llar d’infants L’avió
de paper ho faran a la pista poliesportiva del Pla d’Òdena. Les
inscripcions tindran un cost de

3€ per participant i amb dorsal o sense, tots els corredors
i acompanyants podran esmorzar xocolata desfeta amb
melindros. Les famílies que ho
desitgin podran fer donacions
superiors al preu de la inscripció al llarg del matí.
A partir de les 5 de la tarda del
divendres, les activitats continuaran al pati de l’Escola
Castell d’Òdena, on l’AMPA i
el centre d’ensenyament organitzaran el Mercat de la Puça i
a partir de dos quarts de 6, la
sessió infantil Zumba Kids. A
partir de 6 de la tarda, les acti-

Òdena arrenca dues setmanes de
marató per la Recollida solidària de
jocs, joguines i contes
ÒDENA / LA VEU

C

oincidint amb els dies
previs a les festes nadalenques Òdena ha
arrencat un any més la campanya solidària de Recollida
de jocs, joguines i contes per
als nens i nenes que més ho
necessiten, per oferir-los en
forma de regals durant el Nadal o bé, com a material d’ensenyament i lleure infantil al
llarg de l’any.
La campanya té una durada de
dues setmanes i vol recollir el
màxim de joguines noves i de
segon ús que la població vulgui oferir. Els contes, joguines
i jocs nous donats es destina-

ran a Creu Roja Anoia perquè
siguin gestionats per l’entitat
durant les festes nadalenques,
mentre que tot aquell material de segon ús que estigui en
bon estat i contingui totes les
peces passarà a formar part de
l’equipament que l’ajuntament
va inaugurar el passat 14 d’octubre, l’Espai de joc, perquè els
més petits puguin llegir, jugar
i aprendre durant tot el curs.
La recollida del material infantil es farà de dilluns a divendres, des del dilluns dia 9 fins
el divendres 20 de desembre.
Durant els matins, les donacions es podran fer a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC)
de l’Ajuntament d’Òdena, des

Fins el 20 de desembre
es podran portar les joguines noves i de segon
ús a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana i al nou espai familiar municipal
L’Espai de Joc

de les 9 del matí fins a les 2 del
migdia i durant la tarda, a partir d’un quart de 6 i fins a un
quart de 7 del vespre a l’Espai
del Joc, al Centre Cívic el Pla
d’Òdena.
L’activitat solidària està organitzada per l’Ajuntament
d’Òdena i hi col·labora Creu
Roja Anoia.

vitats esportives continuaran a
la sala d’actes del Centre Cívic,
on arrencarà la sessió per a petits i grans Zumba per la marató, a càrrec de l’Eva Coproví
i la Rocio Olmedo.
La Penya Blaugrana d’Òdena
ha organitzat pel dissabte 14
de desembre Els buscadors de
trialeras x BTT, un recorregut
de 30 km en bicicleta amb un
nivell de dificultat mitjana pels
camins i corriols de Montserrat Parc, amb sortida i arribada al Parc de la Font d’Òdena.
L’aportació solidària de 15€
inclourà l’esmorzar per a tots
els participants i les inscripcions s’han de fer enviant un
correu electrònic a raventj@
gmail.com indicant el nombre
de participants i l’edat.
El diumenge 15 de desembre
els actes començaran amb la
Caminada popular al Puig
Aguilera per a instal·lar-hi el
Pessebre, organitzada per la
Colla Excursionista Òdena
Matinera i la Bicicletada, amb
sorteig d’un lot de productes
per als participants, proposada per la Penya Ciclista Roberto Lozano. La caminada
arrencarà a dos quarts de 9 des
del Parc de la Font i a les 9 en
punt des del Raval d’Aguilera,
constarà d’un recorregut de
dificultat senzilla i està oberta
a tothom. De forma simultània, a dos quarts de 9 del matí
arrencarà el pilot de bicicletes
de carretera i BTTs des de la

plaça Major. La Bicicletada tindrà un recorregut de 2 hores,
moment en què es pararà per
esmorzar i es farà el sorteig de
la rifa del lot de productes entre tots els assistents. Per participar-hi cal fer la inscripció via
trucada telefònica o bé missatge al 656281776.
A mig matí del diumenge, a
partir de les 11 i fins a la 1 del
migdia tindrà lloc la Gimcana familiar per a La Marató a
l’antic consultori mèdic, organitzada per La Comissió de
Joves. Per participar-hi caldrà
formar equips de 4 a 6 persones, de les quals una d’elles
haurà de ser un adult. Els grups
s’han d’inscriure via missatge
al telèfon +34671060851 o bé,
enviant un correu electrònic a
l’adreça comissiojoveodena@
gmail.com.
Finalment, el Teatre Centre
Unió Agrícola acollirà durant
la tarda del diumenge dues activitats. D’una banda hi tindrà
lloc la venda de ceràmica artesana organitzada per Les dones del dilluns, conduïda per la
Isabel Rocabayera i en la qual
hi participaran el Taller Àuria
i l’Àngela Coll. De l’altra es celebrarà el Ball de Vetlla amb la
Som-hi Band i que tancarà la
setmana solidaria per a l’acapta de fons per La Marató. Les
dues activitats començaran
a partir de les 6 de la tarda i
accedir al teatre tindrà un bo
d’ajut de 4 euros.
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La Pobla, un any més
amb La Marató de TV3
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

a Pobla de Claramunt se
suma, un any més, a La
Marató de TV3, dedicada a les malalties minoritàries i
que arribarà a la vint-i-vuitena
edició. Es farà una xerrada i un
bingo solidari i, com a novetat,
un itinerari de descoberta de la
natura a l’entorn del municipi,
que anirà a càrrec de l’entitat
Geden. Aquestes propostes
s’organitzen des de l’Ajuntament.
La xerrada tindrà lloc el dijous 12 de desembre a 2/4 de
8 del vespre al Teatre Jardí. Es
comptarà amb la intervenció
de David Zumel, metge del
CAP del municipi, i de Jordi
Cruz, director de l’Associació
de les Mucopolisacaridosi i
Síndromes Relacionades- MPS
Espanya i membre de la junta
directiva de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER). MPS Espanya
va néixer el 2003 a la Pobla de
Claramunt, impulsada per una
família amb una filla afectada
per la Síndrome de Sanfilippo.
El diumenge 15 de desembre
a partir de les 6 de la tarda a
l’Ateneu Gumersind Bisbal es
farà un bingo solidari, que arribarà a la setzena edició. Es
cantaran diferents bingos i els
obsequis que se sortejaran els
cedeix l’Ajuntament i diversos
establiments i empreses locals

i de fora.
I les activitats per recollir fons
per La Marató es tancaran el
diumenge 22 de desembre amb
un itinerari de descoberta de la
natura a l’entorn del municipi
poblatà. L’activitat tindrà lloc
de les 9 del matí a la 1 del migdia i el punt de sortida serà des
de la plaça de l’Ajuntament. Al
final, hi haurà un pica-pica per
a tots els i les participants i un
sorteig de productes ecològics.
Les inscripcions es poden fer
a l’e-mail gedennatura@gmail.
com i el preu per participar-hi
serà de 7 €, que es pagaran 15
minuts abans de l’inici de la
sortida. Aquesta activitat anirà a càrrec del Grup d’Estudi
i Difusió de l’Entorn Natural
(Geden).
La Marató d’enguany té com
a lema “Minories que fan una
majoria”. Les malalties minoritàries són malalties molt
poc freqüents que afecten un
màxim de cinc persones per
cada 10.000 habitants. Inclouen un conjunt de malalties
molt diferents entre si, però
tenen en comú que són greus,
cròniques, progressives i discapacitants. Actualment, n’hi ha
descrites unes 7.000, que poden afectar de formes molt diferents la salut de les persones
malaltes, com ara la mobilitat,
el sistema nerviós o l’immunològic, el metabolisme o l’equilibri hormonal, entre altres.

Anem al teatre!
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Exposició de les propostes d’estudiants
d’arquitectura sobre un centre
d’esports a la Pobla de Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

D

otze estudiants de
quart i cinquè de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura del Vallès de
la Universitat Politècnica de
Catalunya han dissenyat una
sèrie de propostes per a la
creació d’un centre d’esports
a la zona esportiva de la Pobla
de Claramunt. Les maquetes,
plànols i explicacions es podran veure en una mostra que
s’inaugurarà el diumenge 15
de desembre, a la 1 del migdia
a la Sala Municipal d’Exposicions.
La col·lecció porta per títol
“Urbanitat i natura” i recull
els treballs de dotze alumnes,
coordinats pel professor Joan
Curós, amb la col·laboració
dels professors Marta Adroer
i Carles Jaén, del departament
de Tecnologia de la universitat, la primera en l’àmbit de la
tecnologia i el segon en l’àmbit
d’estructures. Els i les alumnes
que han participat en la iniciativa són: Agustí Amor, Víctor
Barba, Andrea Barrera, Raúl
Cernuda, Isabella Costa, Anna
Freixas, Alberto Hernández,
Álex López, Albert Pou, Marta Navas, Pau Vilanova i Miriam Wittbusch.
En el text de presentació de la

WEST SIDE STORY

mostra el regidor d’Urbanisme, Frederic Marí, destaca el
“model d’èxit d’una col·laboració, que va iniciar l’anterior
Consistori, entre l’Ajuntament
i la Universitat” i agraeix “al
professorat i a l’alumnat que
hagin escollit la Pobla de
Claramunt per un treball arquitectònic de qualitat que ha
de beneficiar les dues parts”.
Les propostes que es recolliran són molt diverses i tenen
un denominador comú que és
intentar reduir al màxim l’impacte visual de l’equipament i
optimitzar la seva integració
en el context urbà. Tal i com
explica el regidor d’Urbanisme en la presentació “no són
uns projectes executius que

permetin a l’Ajuntament iniciar la construcció del centre
esportiu sinó que són una pluja d’idees i punts de vista que
ajudaran a centrar un tema
llargament discutit en els ambients esportius del municipi,
i donaran camins i facilitaran
la posada en pràctica d’un futur projecte”.
La mostra es podrà visitar fins
al 28 de desembre. L’horari de
visites serà de dimarts a dissabte, de 2/4 de 6 de la tarda a
2/4 de 8 del vespre. L’exposició
l’organitzen l’Ajuntament i el
Taller d’Arquitectura i Projecte TAP PTE-E de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Temporada
2019 - 2020

Teatre TIVOLI

Dissabte, dia 18 Gener i 8 de febrer 2020

Hora Sortida: 15.15 h.

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli. Entrades garantides a la platea

West Side Story és un dels musicals més importants i representatius del teatre universal. La partitura a càrrec de Leonard Bernstein i Stephen Sondheim és
unànimement reconeguda com una de les millors en la història dels musicals, el text d'Arthur Laurens continua sent tan commovedor i actual com el primer
dia i les coreografies originals de Jerome Robbins ocupen un lloc d'honor en la llegenda del ball contemporani. De la seva mà, la més gran història d'amor pren
els carrers de Nova York per a convertir-se en un de les fites del teatre musical de tots els temps.
En West Side Story, Arthur Laurens transporta el Romeo i Julieta de Shakespeare a la ciutat de Nova York, on dos joves enamorats es veuen atrapats per
l'enfrontament entre dues bandes de carrer, els “Americans” Jet i els Porto-riquenys Shark. La seva lluita per sobreviure en un ambient d'odi, violència i prejudicis dóna forma a una de les històries més emocionants, esquinçadores, boniques i rellevants del teatre musical. Pagament al fer la inscripció - Places limitades

GRAN CONCERT D’ANY NOU

Palau de la Música

Diumenge, dia 12 de gener de 2020

Hora Sortida: 14.45h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Palau de la Música. Entrades garantides a la platea

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

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

93 803 75 56
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Campanya nadalenca del comerç de
proximitat montbuienc
MONTBUI / LA VEU

F

ins el proper 6 de gener els comerços de
proximitat integrants
de la Unió d’Establiments de
Montbui (UEM) premiaran
als clients que facin les seves
compres nadalenques. Des de
la UEM es vol reconèixer la
fidelitat dels clients amb cinc
premis de 100 euros durant la
campanya de Nadal (500 euros per comprar a Montbui).
Els comerços associats a la
UEM, des de l’1 de desembre
i fins el 6 de gener, posaran
a disposició dels seus clients
un cartronet que caldrà sege-

llar en cada establiment de la
UEM en el moment que facin

una compra. Caldrà omplir
el cartronet amb 6 segells
de 6 establiments diferents
(sinó, no serà vàlid). Un cop
omplert, caldrà dipositar-ho
a les urnes que els compradors trobaran a les mateixes
botigues. El divendres 10 de
gener es realitzarà el sorteig,
entre tots els cartronets recollits, de 5 premis de 100 euros
a gastar als establiments de
Montbui hagin participat.
Aquesta proposta de dinamització comercial és organitzada per la Unió d’Establiments
de Montbui (UEM), amb el
suport de l’Ajuntament montbuienc.

Continuen les activitats nadalenques
MONTBUI / LA VEU

E

l divendres 13 de desembre a partir de dos
quarts de quatre de la
tarda es farà a l’Ateneu del
Nucli Antic un “Club de Lectura Nucli Antic”, en el qual
els participants duran a terme
una sessió per comentar el
llibre La meva vida, d’Anton
P. Txekhov. Aquesta activitat
estarà conduïda per Maria
Enrich.
També avui divendres a partir
de les quatre de la tarda l’espai
Mont-Jove acollirà la projecció de dues pel·lícules per a
la mainada. D’una banda, a
les quatre de la tarda es farà
el visionat de El grinch (apta)
i, pels volts de les sis de la tarda començarà El muñeco de
nieve.
També divendres, però entre
les cinc de la tarda i dos quarts
de vuit del vespre tindrà lloc a
la Biblioteca Mont-Àgora un
taller de polseres solidàries,
activitat que anirà a càrrec
de l’Esplai Trenca l’Ou. Els
diners recaptats amb aquesta proposta aniran destinats
a la Marató de TV3. El preu
de venda de cada polsera serà
d’un euro. Es tracta d’un ta-

Felicita als qui
més estimes!
Fes-nos arribar la
fotografia a les nostres oficines:
C/ Retir 40, baixos
o via e-mail:
publicitat@veuanoia.cat

ller adreçat a la participació i
col·laboració de tothom.
I la Biblioteca Mont-Àgora
completarà la programació
setmanal també aquest divendres amb una sessió especial de “L’hora del conte”
i la representació de “El tió
congelat”, a càrrec de Keke
Shuga. Aquesta activitat anirà
adreçada a infants a partir de
tres anys, i començarà a les sis
de la tarda.
El dissabte 14 de desembre es
faran els 27ns Jocs Interculturals Nadalencs a Mont-aQua,
amb diferents partits de mini-handbol, futbol sala, gimnàstica rítmica i balls entre
dos quarts de 10 del matí i les
2 de la tarda. Hi col·laboren
amb aquesta activitat el Club
Handbol Montbui, Futbol
Sala Montbui, Club Esportiu
Montbui, AMPA Escola García Lorca, AMPA Escola Antoni Gaudí i AMPA Institut
Montbui.
El mateix dissabte, però entre les 11 i les 13 hores tindrà
lloc un Taller de “Scrap” a
Mont-Àgora. Es tracta d’una
activitat adreçada a totes
aquelles persones amb inquietuds i ganes de decorar l’arbre de Nadal (especialment

indicada per a persones a
partir de 12 anys). El preu
d’aquesta proposta és de 21
euros (preu del material).
I també dissabte, però a partir
de les 11 del matí, es realitzarà a la Biblioteca Mont-Àgora un taller BiblioLab amb
el títol “Pintar amb plàstic”.
Aquest taller organitzat per
Tangencial va adreçat a infants a partir de 6 anys. El
BiblioLab és gratuït, però cal
inscripció i les places del mateix són limitades.
Ja a la tarda, entre dos quarts
de sis i dos quarts de set, es
farà al pati de l’escola Montbou la tradicional representació del Pessebre Vivent a
càrrec dels alumnes del centre, amb la col·laboració de
l’AMPA, de l’escola i de totes
les famílies.
I clourà la jornada de dissabte amb un Festival de Nadal
de Patinatge Artístic Solidari
amb La Marató de TV3, i que
estarà organitzat per l’Hoquei
Club Montbui a Can Passanals. El preu de l’entrada solidària és de tres euros. Les
entrades es podran adquirir
al mateix bar del Pavelló Can
Passanals. L’activitat començarà a les vuit del vespre.

Concert de Nadal amb
violins i violoncels a La
Tossa
MONTBUI / LA VEU

E

l diumenge 15, a 2/4 de
12 del matí, tindrà lloc
el Concert de Nadal
que fan cada any els alumnes
de 2n de les escoles Antoni Gaudí, Montbou i Garcia
Lorca, i que assagen durant
tot el curs, dirigits pels impulsors del projecte Aula Orquestra.
L’església de La Tossa de
Montbui acollirà enguany
aquest esperat concert.
Serà un concert que oferirà
diverses peces musicals amb
violins i violoncels i que de
ben segur, emocionarà a totes
les persones assistents, com
han fet en anteriors concerts.
Us hi esperem!
Aula Orquestra, és un projecte sense ànim de lucre, que va
néixer fa 7 anys amb l’objectiu d’ensenyar música a través

de l’orquestra. Es va iniciar
acostant els instruments als
nens i nenes de l’escola García Lorca, gràcies a donacions i apadrinaments de famílies de Santa Margarida de
Montbui. Amb el suport de
l’ajuntament, un any després
el projecte d’ensenyament
musical es va poder ampliar a
les altres dues escoles del municipi de Montbui, les escoles
Montbou i Antoni Gaudí.
Exposició fotogràfica
Recordem també que abans o
després del concert, es podrà
visitar l’exposició de fotografies “La Tossa i altres indrets
de l’Anoia”, de Joan Felip i
Joan Sala, a la sala d’exposicions del Refugi de La Tossa,
on está ubicat el Punt d’Informació turística de La Tossa
de Montbui. Horari visites
exposició: 10.30 h a 13.30 h.

Encesa de l’enllumenat
nadalenc a Montbui

MONTBUI / LA VEU

Dissabte passat a partir de
les 7 de la tarda va tenir lloc
l’acte d’encesa de l’enllumenat
nadalenc, que il·luminarà el
Boulevard durant aquestes
properes festes de Nadal, Cap
d’Any i Reis. Enguany al carrer principal del Nucli Urbà
s’hi han ubicat un centenar
d’elements d’enllumenat LED,
que es podran contemplar en
horari de vespre/nit. Les au-

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!
2a OPORTUNITAT
www.iuristriviumadvocats.com

iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 801 71 07

toritats del municipi encapçalades per l’alcalde Jesús Miguel Juárez van ser presents
en un acte simbòlic, que dóna
el tret de sortida al període
nadalenc i que es desenvoluparà de forma paral·lela a la
campanya comercial que promouran els comerciants del
municipi.
Cal remarcar que també dissabte passat es va encendre la
il·luminació nadalenca al Nucli Antic.
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La Biblioteca de
Masquefa amplia el seu
fons bibliogràfic

El tercer cap de setmana de desembre
La Torre de Claramunt es bolca amb la
Marató de TV3

MASQUEFA / LA VEU

LA TORRE DE C. / LA VEU

E

l Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Masquefa, per
valor de 3.004€, per a l’adquisició de llibres destinats a
biblioteques integrades en els
Sistema de Lectura Pública de
Catalunya.
Així, l’ajut econòmic ha permès incrementar i actualitzar el fons bibliogràfic de la
Biblioteca Municipal amb la
incorporació de 51 novel·les
d’adults, 22 llibres de ficció
per a infants a partir d’11
anys, 4 llibres de lectura fàcil
en anglès, 56 llibres de lectura
obligatòria d’ESO i Batxillerat, 5 llibres de matèries sobre
emprenedoria, 3 volums de

E
poesia i 2 biografies.
El consistori agraeix el suport
i la col·laboració rebudes per
part del Departament de Cultura, i posa en valor la tasca formativa, educativa i de
promoció cultural de primer
nivell que la Biblioteca Municipal i els seus treballadors
duen a terme al municipi.

n el marc dels actes per
la Marató de TV3 dedicat aquest any a les
malalties minoritàries, des de
La Torre de Claramunt s’han
organitzat dues jornades solidaries per recollir fons per a la
iniciativa solidària al Centre
Social Sant Joan Baptista.
El dissabte 14 de desembre a
partir de les 5 de la tarda es
donaran cita 3 actes simultanis. D’una banda s’ha organitzat un bingo solidari, en el
qual hi podran participar totes les persones majors de 18
anys, amb una entrada de 5€.
En paral·lel, els més petits de
la casa podran jugar amb ta-

llers de Slime i aprendran a fer
figuretes de Nadal amb pasta
a la sal. Participar en els dos
tallers tindrà un cost de 5€ i
3€ si solament es vol participar en una de les dues activitats. Finalment, als exteriors
del recinte hi haurà al llarg de
la tarda una unitat mòbil del
Banc de Sang per atendre als
donants.
L’endemà diumenge 15 de desembre a les 9 del matí tindrà
lloc una sortida en plena natura organitzada per l’associació GEDEN de La Torre
de Claramunt, un recorregut
circular per conèixer les propietats de la vegetació que es
pot trobar pels dels entorns de
la vila i la fauna que habita els

voltants. El punt de trobada
serà el Centre Social Sant Joan
Baptista i caldrà dur calçat de
muntanya. En acabar, hi haurà
un pica-pica i un sorteig per a
tots els participants. Les inscripcions tenen un cost de 7€
i es poden fer al Centre Social
Sant Joan Baptista de La Torre
de Claramunt, trucant al telèfon 93 801 34 56 o bé, mitja hora abans de l’inici de la
caminada solidària al mateix
punt de sortida.
Totes les aportacions que es
recullin en els diferents actes
del tercer cap de setmana de
desembre seran donats a la
Marató de TV3 i totes les activitats compten amb el suport
de l’Ajuntament de La Torre.

Concert de Nadal de la Coral la
Masquefa amb la Marató Cuitora de la Llacuna
MASQUEFA / LA VEU

M

asquefa manté el
seu ferm compromís amb el foment
i la promoció de la recerca
biomèdica d’excel·lència, així
com la sensibilització social sobre les malalties a través
de campanyes de participació
ciutadana i actes de difusió
i educació. Per tot plegat, el
municipi se suma un any més
al projecte solidari que impulsa la Fundació La Marató de
TV3, que enguany compleix
la seva 28a edició.
Amb l’objectiu de recaptar
fons i donar un impuls econò-

mic a la investigació mèdica
de les malalties minoritàries,
incentivar l’esperit solidari i
donar a conèixer als masquefins aquestes afeccions, l’Ajuntament i les entitats locals -a
qui el consistori posa en valor,
un any més, la seva implicació
directa en el projecte- han dissenyat aquest any 2019 diverses propostes des del 4 de novembre fins al 22 de desembre.
A més, durant els dies previs a La Marató de TV3, que
tindrà lloc el 15 de desembre,
s’habilitaran guardioles per
a fer donatius als diferents
establiments comercials del
municipi.

LA LLACUNA / LA VEU

A

quest proper diumenge 15 de desembre, a
les 6 de la tarda, l’església de Santa Maria de La
Llacuna acollirà el tradicional
concert de Nadal.
Sota la direcció de la Maria
Teresa Costa, i amb l’acompanyament al piano de la pianista Maria Arenzana, la centenària coral La Cuitora ens
oferirà un divers repertori de
nadales i cançons tradicionals.
Igualment que en edicions
anteriors la recaptació voluntària dels assistents al concert
serà lliurada integrament a la

Marató TV3.
La Coral Cuitora, us convida
acompanyar-los a escoltar i a

gaudir del concert nadalenc,
així com desitjar-vos un Bon
Nadal i un Pròsper Any 2020.
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Un desembre ple d’activitats a
Capellades
CAPELLADES / LA VEU

E

l mes de desembre es
presenta ple de propostes a Capellades.
Primer s’ha començat amb
les més solidàries, com ara les
diferents iniciatives per recollir diners per a La Marató de
TV3. Es tracta del ja realitzat
concert amb Cosmos Quartet
i del Festival de l’escola Dance&Fun que es farà el dissabte
21, amb el sorteig de la panera solidària de Capellades
Comerç. També mostren el
seu esperit solidari el Coro
Romero, amb una Zambombada el dia 1 i la Casa d’Andalusia amb el seu dinar solidari
“Cap nen sense un plat a taula”, que es fa el dia 15.
En el mes de desembre triomfen les activitats nadalenques. Un cop Capellades està
ja ambientat amb els llums
de Nadal, els tions, els arbres
nadalencs i la música, ara es
començarà amb les habituals
propostes. La primera és el
Pessebre Vivent dels alumnes
de l’Escola Mare del Diví Pastor, que es fa el dissabte 14 a
la Font Cuitora. El diumenge
hi ha la festa de Nadal per als
petits de la llar d’infants, al
gimnàs de l’Institut Molí de la
Vila, i el dimecres 18 la cantada de nadales de l’escola Marquès de la Pobla. L’Escola de
Música farà el seu concert el
divendres a la tarda al Teatre
La Lliga on diumenge també
actuarà la Big Band de l’Escola a les 6 de la tarda. Encara
parlant de música, cal destacar que el Concert de Nadal
de Nadal de Paper de Música
serà el dissabte 21 a les 7 de

CAPELLADES / LA VEU

E

la tarda. Les noies de Rítmica faran actuació el diumenge
22 al matí, al Pavelló Poliesportiu.
Fora de les escoles, cal destacar el berenar dels avis i àvies
de Cal Ponet, el dilluns 16, i
les moltes entitats que aniran
passant per la Residència per
oferir el seu art als intern.
Les activitats típiques de Nadal són la Festa del Cagatió
de Capellades Comerç que
es farà el dimarts 24 de desembre a dos quarts d’una a
la plaça Verdaguer. Per la nit
es farà a l’església la Missa del
Gall i s’inaugurarà l’exposició
de pessebres que es podrà visitar fins el diumenge 19 de
gener. Aquest any també hi ha
concurs infantil de pessebre.
Qui vulgui inscriure’s pot ferho a la rectoria o bé portant la
butlleta a la seva escola.
El dia 25 de desembre es farà
la 40 edició de la Cursa del
Gall Dindi, 30 Memorial Jaume Solé Quintana. Les ins-

cripcions ja es poden fer per
Internet o bé el mateix dia
abans de la cursa.
També el 26 hi haurà el tradicional Concert de Sant
Esteve de la Coral Noves
Veus, a les 7 de la tarda, al
Teatre La Lliga.
El dia 27, a les 4 de la tarda,
s’obrirà el Saló de la Infància,
que s’allargarà fins el dia 31 al
matí al Pavelló Poliesportiu.
Obrirà cada tarda, de 4 a 8, i
estarà dedicat als viatges del
món.
Encara aquest mes de desembre es pot aprofitar per veure
l’exposició de Casa Bas “Art
a 4 mans” amb la pintura de
Joan Calveras i la ceràmica de
Sisco Aloy, que es podrà visitar fins el 5 de gener.
El Taller del Pessebre també
obre per mostrar els pessebres fets per Joan Escala -al
carrer Sant Francesc, 102- els
dies 25, 26, 29 ,1 i 6 de 12:00 a
14:00h i de 18:00 a 20:00h, el
dia 5, de 12:00 a 14:00h.

Quaranta anys de la Cursa del Gall
Dindi de Capellades
CAPELLADES / LA VEU

I

nscripcions obertes per
apuntar-se per internet
a l’edició d’enguany de la
Cursa del Gall Dindi de Capellades.
Aquest 2019 es compleixen
40 anys d’aquesta cursa amb
circuït urbà que té un recorregut per a infants i un altre
per adults i que s’ha fet sempre el dia de Nadal.
Aquest any s’arriba a les qua-

Tot és a punt per a una
nova edició del Saló de la
Infància de Capellades

ranta edicions d’aquesta cursa i a 30 del memorial Jaume
Solé Quintana. El que no es
podrà fer, perquè no hi ha
prou nivell d’aigua és la tradicional Travessa a la Bassa.
Les inscripcions es poden fer
a la pàgina web de l’Associació d’Esports de Muntanya i
són gratuïtes com sempre.
El circuït per als nens i nenes de 6 a 11 anys és de 1.000
metres i el de la resta, de
4.600 metres.

La sortida infantil serà a les
10:15 i l’altra, quinze minuts
després.
Aquest any només es poden
fer les inscripcions per internet.
Aquesta és una activitat organitzada des de l’Ajuntament de Capellades en col·
laboració amb la Diputació
de Barcelona, el Club Atlètic Igualada, AEMDeKP i el
Consell Esportiu de l’Anoia.

l Saló de la Infància de
Capellades obrirà les
seves portes el divendres 27 de desembre, al Pavelló Poliesportiu. S’hi podrà
anar els dies 27, 28, 29 i 30 de
desembre de 4 a 8 de la tarda
i el dimarts 31 al matí de 10
a 13:30.
Aquest any la temàtica que
s’ha escollit són els viatges.
Per això el Pavelló Poliesportiu estarà dividit en 4
espais diferents: Àsia, Àfrica, Far West i Pol Nord. S’hi
podrà trobar noves activitats de gran format, actuacions diverses i una tirolina

impressionant.
Com sempre els tiquets de
compra a les botigues adherides a Capellades Comerç es
podran bescanviar per entrades al Saló.
Aquest any l’Ajuntament de
Capellades ha signat un conveni de col·laboració amb
Xarxa Capellades, entitat que
s’encarregarà de gestionar
el voluntariat, l’atenció a la
infància, el monitoratge del
lleure. Com a novetat, el 31
serà el Dia de La Xarxa, amb
una cercavila a càrrec de la
Companyia La Residual que
tracta sobre els residus i la
sostenibilitat ambiental, en
clau festiva.

Arrenca la campanya
“Regalem-nos. Per
Nadal, Regala Tous”

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

L

’Ajuntament de Tous
enceta, un any més, la
campanya
nadalenca “Regalem-nos. Per Nadal,
Regala Tous”. Una campanya
que compta amb el suport del
Consell Comarcal i que té com
a objectiu fomentar el comerç
local i donar a conèixer els productes artesanals del poble. La
campanya arrenca aquest proper 15 de desembre i estarà en
marxa durant totes les festes
de Nadal fins el 15 de gener de
2020.
Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament vol promocionar els
productes de proximitat i, per
això, amb la col·laboració dels
diferents comerços locals del
poble, han creat el lot “Un Tastet de Tous”, un packing que

conté una petita mostra i una
part de l’essència de Sant Martí de Tous. Dins del “Tastet de
Tous” s’hi amaguen productes
de proximitat dels comerços
del municipi com la mítica
llonganissa de Cal Codina,
les cerveses artesanes de Tous
d’Anoia o els fruits secs del
Tousec, entre d’altres. Aquest
producte es podrà adquirir a
partir del 15 de desembre a Cal
Codina, La Plaça i el Forn Pujó.
A més a més, enguany, la
campanya sota el lema “Regalem-nos. Per Nadal, Regala
Tous” compta amb un sorteig
d’un sopar a qualsevol restaurant de Tous. Així, per cada
compra d’un Tastet es podrà
omplir una butlleta i entrar en
el sorteig. Podeu consultar les
bases a la web de l’Ajuntament,
www.tous.cat .

COMARCA |

Divendres, 13 de desembre de 2019

Fira de Nadal del Bruc,
aquest cap de setmana
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La ciutadania es mobilitza per lluitar
contra el càncer
PIERA / LA VEU

L

EL BRUC / LA VEU

P

odrem gaudir d’una
fira plena de productors locals i artesans de
rodalies que vindran al Bruc
a exposar i a explicar-nos les
seves creacions. Hi haurà activitats tot el cap de setmana,
amb un rocòdrom, actuacions i diumenge torna el Cros
Escolar al Camp de Futbol.
El diumenge dia 15, tindrem
el 9è Vermut Solidari, col·la-

borant amb la Marató de TV3
d’enguany, hem preparat unes
activitats amb música en directe, el vermut i la presència
dels Castellers d’Esparreguera.
Recordeu que també podreu
recollir el vostre BRUQUETÍSSIM, el lot de productes
locals del Bruc, i que és un
bon regal per aquest Nadal.
Amb la compra d’un lot, entreu en el sorteig d’un sopar a
un restaurant del Bruc.

Caminada en favor de la
Marató de TV3 a Orpí
ORPÍ / LA VEU

Diumenge tindrà lloc la 5a
edició de la caminada solidària pels entorns d’Orpí.
La sortida serà a les 9 del matí
a la plaça Sant Jordi (Can
Bou) i es col·labora amb 8€
que inclouen esmorzar i samarreta. Tots els diners recaptats van íntegrament a la
Marató.

a gala solidària de Piera
TV va tornar a ser un
èxit. El passat diumenge dia 1 de desembre, el Teatre
Foment es va omplir de gom a
gom per a gaudir d’actuacions
diverses que van oferir entitats i associacions de la vila.
Molts van ser els pierencs i
pierenques que s’hi van apropar per posar-hi el seu granet de sorra i col·laborar-hi
pagant el preu de l’entrada i
d’una llanterna solidària i afegint una de les botifarres que
es van preparar per a l’ocasió.
En aquesta edició, Piera TV
va aconseguir recaptar un total de 2.482 €, uns 300 € més
que l’any passat, que es destinaran a l’Associació Espanyola contra el Càncer de l’Anoia
per contribuir en les tasques
d’investigació contra aquesta
malaltia.
Des de l’Ajuntament de Piera
es vol agrair la bona orga-

nització de la gala així com
la implicació de les entitats
i associacions de la vila que
van participar-hi. No hi van
faltar Gospel Meeting, el
grup de música ‘Els Cases’,
l’Agrupació Sardanista de Piera, el combo de l’Aula Municipal de Música Maria Escolà
i Cases, els Falcons de Piera,
la Coral Xicoira, Bollywood
Piera, Destellos de Andalucía, de l’Associació Cultural
Ballestea, l’Escola de Dansa

La Piscina de Piera, l’Abril i
en Màrius, l’Acadèmia Blue
Moon Dansa de Piera, el cantant Carlos Gómez, Dance
Luxury, el Coro rociero Raíces del Camino ‘El Maset’, el
grup Country Ateneu Igualada i el grup de música ‘La
Séptima Trastada’. Com ja és
habitual, un dels moments
més emotius de la gala va ser
el comiat amb la interpretació
conjunta de la cançó Amics
per sempre.

“A ritme de vals”, concerts als Hostalets
HOSTALETS DE P. / LA VEU

D

iumenge a la tarda, a
les 6, tindrà lloc un
nou concert organitzat pels Amics de la Música
dels Hostalets de Pierola. En
aquesta ocasió porta el títol “A
ritme de vals” i anirà a càrrec
de l’Orquestra Simfònica i Cor
Harmonia, sota la direcció
d’Albert Deprius que interpretaran valsos, polques, obertures, nadales i cançons tradicionals d’autors com Brahms,
Strauss, Händel, Ponchielli,
Brotons, etc.
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II Marató per la Marató a Ca n’Aguilera
PIERA / LA VEU

A

quest dissabte 14 de
desembre es celebrarà a Ca N’Aguilera la
II Marató per la la Marató.
Ca n’Aguilera és una barriada d’una seixantena de cases,
amb nucli històric propi que
pertany al municipi de Piera.
Ara fa un any, l’Associació de
Veïns es va animar a programar tot un seguit d’activitats
per col·laborar amb la marató
de TV3 i es va aconseguir un
recapte, no poc important de
quasi 4100 €.
Enguany s’ha organitzat també una jornada festiva que
començarà a les 10 h d el matí
amb una batukada i que continuarà tot el dia fins passades
les 23h amb un seguit d’exhibicions de balls, música de
corda, sardanes, balls tradicionals i bastoners, masterclass
de taitxí, country, danses orientals i swing, entre d’altres.

Al llarg del matí hi haurà torneig de ping-pong i campionat de bitlles catalanes i també un taller d’automaquillatge
. En el mateix espai, tot el dia,
hi haurà parades de productes
artesans i pels petits i també
els més atrevits “maquillacares”. Us esperen un munt de
sorpreses (sortejos, regals, ...)

Cal destacar que a les 16 h, el
Dr. Jordi Almirall, de l’Hospital de Mataró i el Sr. Jordi
Cruz president a Catalunya
de la FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras) impartiran una xerrada
sobre les Malalties Minoritàries. I a les 19h, es projectarà
un vídeo del Dr. Jordi Díaz

Manera, unitat de malalties
Neuromusculars de l’Hospital de St. Pau de Barcelona.
Al migdia hi haurà tapes de
fideuada i a la nit un sopar
solidari-selfservice amb botifarrada. Cal dir que durant
tot el dia hi haurà xocolata
desfeta, coques, entrepans i
serveis de bar.
Des d’aquí volem fer un profunt agraïment a totes aquelles persones i entitats que
d’una manera o altra fan
possible aquest acte, i a la
col·laboració de l’Ajuntament
de Piera i l’AAVV i veïns de
Ca n’Aguilera. Alhora que
convidem a tothom a venir i
a participar. Serà ben segur,
una bona diada de solidaritat.
Tots els actes es fan en la pista
coberta del Teatre, en el recinte del “Jardí”, i tots els diners
recaptats aniran destinats íntegrament a la Marató de TV3.

Un Nadal per comprar al comerç de proximitat
PIERA / LA VEU

A

mb l’arribada de les
festes nadalenques,
el comerç local aprofita per a engalanar els seus
establiments i oferir descomptes i promocions per a
atraure nous clients. Durant
aquests dies Piera torna a
convertir-se en un nou aparador comercial que ofereix
productes i serveis de qualitat, a preus assequibles i amb

una atenció especialitzada.
Des de l’Ajuntament també es
treballa per a convertir Piera
en un referent comercial de
l’Anoia Sud amb la instal·lació del tradicional enllumenat nadalenc i l’organització
d’una àmplia programació
d’activitats nadalenques per
a tota la família.
En aquesta línia, es posa en
marxa una campanya per
potenciar les compres de

Nadal a la vila que han treballat de forma conjunta la
regidoria de Comerç i els
botiguers. Des del passat 1
de desembre es pot escoltar
per Ràdio Piera (91.3 FM)
una falca publicitària amb el
lema Compra al comerç de
Piera, compra a casa! . Així
mateix, també es farà campanya a través del web municipal i les xarxes socials.

Els Pastorets
Viu-los!

Patrocinadors

Col·laboradors

VINE A GAUDIR D’UN ESPECTACLE IMPRESSIONANT

Mitjans de comunicació col·laboradors:

PASTORETS INFANTILS:
elsafareig.net

Accés:
Barcelona - Calaf: 55 min Igualada - Calaf: 20 min
Lleida - Calaf: 50 min
Vic - Calaf: 45 min
Manresa - Calaf: 20 min
Tàrrega - Calaf: 25 min

Solsona - Calaf: 40 min

Segueix-nos a:
/elspastorets.calaf
@pastoretsCalaf
@pastoretsdecalaf
/pastoretsinfantilscalaf
@pastoretsinfantilsdecalaf

Piula, etiqueta i comparteix les
teves experiències amb els hastags
#pastoretsdecalaf
#pastoretsinfaltinlsdecalaf
#lacapitaldelspastorets
#tradiciofetaespectacle

www.pastoretsdecalaf.cat

22 I 28 DE DESEMBRE A LES 18:00H
6 DE GENER TAMBÉ A LES 18:00H
PASTORETS DE CALAF:

25 DE DESEMBRE A LES 19:00H
29 DESEMBRE A LES 17:30H
12, 19, I 26 DE GENER A LES 17:30H

La Fira de Nadal
vol tornar a ser
un referent a la
comarca
PIERA / LA VEU

E

l dissabte 14 de desembre se celebrarà una
nova edició de la Fira
de Nadal. Es tracta d’un esdeveniment organitzat de forma
conjunta per les regidories
de Turisme i Fires i Comerç
amb la voluntat de dinamitzar el comerç local. De les 10
a les 20 hores, el carrer Sant
Cristòfol s’omplirà de parades
en què els pierencs i les pierenques podran adquirir una
gran varietat de productes
nadalencs.
Durant tota la jornada hi
haurà també activitats complementàries per dinamitzar
la fira com tallers de maquillatge, globoflèxia, màgia i de
tions, inflables, els concerts
de la Banda-Orquestra de
l’Aula de Música (BOP)i de la
Coral Xicoira i les actuacions
dels Diables de Piera i de l’Escola de Ball Blue Moon Dansa. A més, els infants podran
gaudir de l’experiència d’estar
dins d’una bola de neu gegant
i fer cagar el tió.
De 10 a 11 h i de 16 a 17 h
hi haurà festa sense soroll, pensant que els infants
amb TEA(trastorn de l’espectre autista, trastorns d’epilèpsia i altres trastorns o
símptomes neurològics) també puguin gaudir plenament
d’aquesta Fira de Nadal.
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Primers esbossos dels
futurs nous gegants de
Sant Martí Sesgueioles

SM SESGUEIOLES / LA VEU

D

imecres 27 de novembre va tenir lloc
la sessió de treball
per tal de triar el disseny dels
nous gegants de Sant Martí Sesgueioles. Entre tots els
participants, es van elaborar
els esbossos dels futurs gegants, pel que fa a temàtica i
atributs.
La sessió va estar coordinada per la tècnica de Desen-

volupament Econòmic del
Consell Comarcal de l’Anoia,
Susanna Llopart, i pel reconegut mestre artesà constructor
d’imatgeria festiva de Catalunya, Toni Mujal. Ell serà la
persona encarregada de crear-los.
L’Ajuntament convoca a tothom a participar en la propera reunió, en la qual Toni
Mujal presentarà els esbossos
finals; la data està pendent de
confirmar.

Obres a la Torre de
guàrdia de la Panadella
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El Govern aprova una dotació de
350.000 euros per a l’ampliació de
l’Escola Copons-ZER Vent d’Avall

COPONS / LA VEU

E

l Govern ha aprovat
una dotació de 350.000
euros que es destinaran
a les obres d’ampliació de l’Escola Copons-ZER Vent d’Avall
(Zona Escolar Rural). L’aprovació del Govern farà possible
fer front a les despeses econòmiques que es derivin del conveni de col·laboració que se
subscriurà amb l’Ajuntament
de la localitat de l’Anoia.
El conveni entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament permetrà dur a terme

L’acord econòmic permetrà fer front a les
despeses que es derivin
de la signatura d’un
conveni de col·laboració
amb l’Ajuntament
les obres d’ampliació i millora de l’edifici de la rectoria per ubicar els alumnes de
l’Escola Copons. L’aportació
d’Educació es durà a terme
en dues anualitats: 175.000
euros per al 2020 i 175.000

euros el 2021. Al marge de
l’aportació de la Generalitat,
l’Ajuntament de Copons també hi destinarà com a màxim
350.000 euros.
Es tracta d’una escola cíclica –és a dir, no completa- de
3 unitats d’educació infantil i
primària, i amb aquest acord
es durà a terme una ampliació llargament esperada per
la comunitat educativa del
municipi. L’ampliació permetrà alhora unificar l’alumnat
en un sol centre, que fins ara
estava repartit en edificis de
l’Ajuntament.

El 15 de desembre, Mercat
de Nadal a Copons
COPONS / LA VEU

E
MONTMANEU / LA VEU

H

an començat les
obres de restauració
de la Torre de guàrdia de La Panadella anomenada “El Castellot”. Les obres
constaran de tres fases: La
primera fase serà netejar (desbrossar) tot el perímetre de la
Torre i posterior excavació per
descobrir tot el seu entorn, la
segona fase serà investigar tot
el que s’ha trobat en la recerca, per poder fer els correspo-

nents plànols i seguidament el
projecte tecno-econòmic per
saber la seva valoració i finalment la tercera fase: execució
de l’esmentat projecte. Els treballs aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona.
Des de l’Ajuntament estem
molt satisfets per haver aconseguit la restauració de la
malmesa Torre del Castellot,
amb la seva restauració recuperarem un monument molt
emblemàtic i important pel
nostre municipi.

l diumenge dia 15 de
desembre el poble de
Copons acollirà un
mercat de Nadal, un espai
on es podran trobar parades
amb productes artesans amb
un toc nadalenc com productes gastronòmics de la
zona, objectes de regal fets a
mà, bijuteria, artesania tèxtil
i també es faran tallers de ceràmica per la canalla.
El mercat tindrà lloc durant
tot el matí a la zona de davant
del Poliesportiu de Copons a
l’entrada del poble, i està organitzada per l’Ajuntament de
Copons.
Amb aquest mercat de Nadal,
Copons donarà el tret de sortida a les festes nadalenques
, que comptarà amb d’altres
activitats organitzades per
diferents entitats del poble.

Us convidem a visitar el mercat de Nadal i us recomanem
que aprofiteu la visita per endinsar-vos i passejar pel po-

ble de Copons que compta
amb un important patrimoni
històric, arquitectònic, cultural i natural.
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Un cap de setmana dedicat als socis i
patrocinadors del Casino

El Nadal s’anticipa al
Mercat de Calaf

CALAF / LA VEU

CALAF / LA VEU

A

quest dissabte 14 de
desembre el Casino
celebra el cap de setmana del soci i patrocinadors
amb un Concert de cançons,
cuplets i sardanes de Marta Valero i la Cobla Ciutat
de Girona. El concert serà a
les 21.30 h i prèviament, hi
haurà un Tast organitzat per
l’associació ANIFALAC. Tant
el concert com el tast són totalment gratuïts pels socis
i patrocinadors del Casino.
El públic general pot adquirir les entrades anticipades a
Entrapolis.com o a taquilla
des d’una hora abans de l’espectacle. El preu pel públic
en general és de 15 € (anticipada 12 €).
S’amplia el cicle Tardor de
Teatre

E

l Mercat de Calaf
s’anticiparà a les festes nadalenques amb
la programació de diferents
activitats de forma gratuïta el
pròxim dissabte 14 de desembre al matí.

El cicle Tardor de Teatre segueix en marxa amb dues
obres a la cartellera. La primera és Tercerts de Joan Oliver, que comptarà amb grans
artistes, entre ells l’actor Queco Novell, conegut per aparèixer en programes com Polònia i Crackòvia. L’obra serà
el 22 de desembre a les 18.30

hores.
La segona novetat ve de la mà
del director musical Daniel
Anglès, amb l’espectacle Fins
als... Nadals. Una obra per celebrar les festes nadalenques
amb aires de cabaret i molt
d’humor. L’espectacle està
programat per l’1 de gener a
les 18.30 hores.

- A partir de les 11 h
FES EL PESSEBRE
Taller de figures de pessebre
on es podrà pintar una figura
i col·locar-la al Pessebre de la
plaça
L’ARBRE DELS DESITJOS
Es demanarà als interessats
pensar i escriure un desig per

aquestes festes i pel 2020 que
es penjarà a les branques de
l’arbre de la plaça
- A partir de les 12 h
RECULL LA CARTA DELS
REIS D’ORIENT
Els patges dels Reis d’Orient
assistiran al mercat per tal
que els nens i nenes d’arreu
puguin recollir la carta oficial
amb què podran demanar els
seus regals
EL CALDO DE NADAL
Amb la col·laboració d’Àuria
Grup, s’elaborarà un caldo
de Nadal i un cop fet, s’oferirà a tots els assistents gratuïtament.

Projecte de recuperació
del patrimoni cultural
santmartinenc

Es presenten quinze propostes per als
Pressupostos Participatius de Calaf
CALAF / LA VEU

E

l dissabte 30 de novembre es va tancar el
període de presentació
de propostes per als Pressupostos Participatius de Calaf del 2020. En total, s’han
presentat unes 15 propostes:
onze per part d’entitats, dues
de persones a títol individual
i dues de tècnics municipals.
Les propostes principalment
se centren en projectes vinculats amb la millora d’infraestructures i equipaments
municipals i l’adquisició o renovació de materials per part
d’entitats.
Un cop l’equip tècnic de
l’Ajuntament faci l’avaluació

per garantir que totes compleixen els criteris establerts a
les bases, es donaran a conèixer a través de l’Altiplà les que
passaran a la fase de votació
que es farà del 10 de gener al
3 de febrer a través de la pla-

Cervesa dels Pastorets
de Calaf
CALAF / LA VEU

Cerveses Grenyut produeix
la tercera edició de la cervesa
dels Pastorets de Calaf i estem
feliços com un gínjol. Es tracta d’una edició limitada i l’etiqueta és col·leccionable. És una
cervesa artesana, boníssima i

elaborada amb molta il·lusió.
Atenció, aquesta no és una cervesa qualsevol, és la cervesa
artesana dels Pastorets de Calaf que, a banda d’elaborar-se
amb llúpol, aigua i llevat,
conté dosis elevades de cultura, de tradició i d’identitat de
tot un poble.

taforma https://decidim-calaf.diba.cat/
Com a novetat d’aquest any,
el dissabte 11 de gener a les
10 h a l’IMFP (Institut Municipal de Formació Permanent) es farà una presentació
pública per donar a conèixer
les propostes que es podran
votar amb més detall.
D’altra banda, gràcies a una
subvenció de la Diputació
de Barcelona, enguany s’han
adquirit diferents tauletes
mòbils que permetran realitzar al llarg de la setmana de
votacions, diversos punts de
votació mòbil en espais claus
per tal de facilitar i incentivar
el vot a través de la plataforma web.

SM SESGUEIOLES / LA VEU

L

’Ajuntament de Sant
Martí Sesgueioles ha
rebut un recurs tècnic
per a la recuperació del Castell de Vilallonga. La subvenció, atorgada pel Servei
de Patrimoni Arquitectònic
Local de la Diputació de Barcelona, contempla un estudi
històric documental, l’aixecament de plànols i la recerca
arqueològica. El cost aproximat d’aquest estudi és d’uns
18.000 €, que pagarà íntegrament la Diputació.
Projecte de recuperació del
patrimoni cultural santmartinenc
A l’oest del Santuari de Sant
Valentí de Sant Martí Ses-

gueioles hi ha unes restes que
es creu que pertanyen al Castell de Vilallonga. No és de
certesa absoluta, ja que podria ser que corresponguessin
a un poble rònec abandonat.
Actualment s’hi poden trobar
fragments de paret d’unes 12
edificacions, que no se sap
si són del castell o del poble
abandonat, i clots de pedruscall. El que sí que es contempla és que els fonaments es
troben tancats en un clos emmurallat.
Els elements arquitectònics es
troben documentats des del
1220, i mai s’havia fet cap intervenció arqueològica de recuperació històrica, per tal de
conservar i preservar el patrimoni cultural del municipi.
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Un mal inici condemna l’Igualada Rigat
HOQUEI PATINS / LA VEU

IGUALADA RIGAT 1
CE NOIA 5

L

’Igualada Rigat va caure per 1 a 5 gols davant
del CE Noia, una derrota influenciada per un mal
inici de partit. Amb aquesta
derrota, la quarta de la temporada, els igualadins continuen tercers amb 22 punts.
Contra els de Sant Sadurní,
al minut 7, els arlequinats ja
perdien per 0 a 3 amb gols de
Llorca i Manrubia (aprofitant segones accions després
d’aturades d’Elagi Deitg, que
va tornar a completar una
gran actuació) i Aragonés,
de remat exterior. L’1 a 3
de Sergi Pla a l’equador de
la primera meitat obria una

petita escletxa a l’esperança
per afrontar la segona part
i somiar amb la remuntada.
A la represa, César Vives va
tenir ocasió de reduir distàncies des del punt de penal, però Fernández va aturar el tir. La segona part va
ser més igualada i l’1 a 3 es
va mantenir fins al tram final del partit, quan el Noia
va ampliar les diferències
amb un altre gol d’Aragonés
de tir creuat a l’escaire i un
del veterà Xavi Costa de penal.
Ara, l’Igualada Rigat s’haurà de centrar en la competició europea perquè demà
dissabte visita la pista de
l’Scandiano italià. 72 hores
després jugarà a Palafrugell i
tancarà l’any a Calafell, ja en
l’inici de la segona volta.

L’Igualada Femení HCP segueix guanyant i golejant
HOQUEI PATINS / LA VEU

IFHCP 7
CHP BIGUES I RIELLS 2

L

’Igualada Femení, ja
classificat al grup 1 de
Nacional Catalana per
a la segona fase i classificat
per disputar la Copa Generalitat el proper 12 de gener,
va guanyar i golejar al Bigues
i Riells per mantenir-se imbatut i líder en solitari a onze
punts del segon classificat el
CH Mataró.
En una primera part fluixeta
per part dels dos equips, les
igualadines marcarien gràcies a la bona acció d’Elba Garreta que va posar per davant
a les locals. Amb un raquític

1-0 s’arribava al descans.
La segona part però, no tindria res a veure. Amb més
intensitat per part dels dos
equips, les locals marcaven
el segon gol gràcies a un potent xut de Carla Claramunt

(2-0). La mateixa jugadora
igualadina marcava el tercer
poc després per encarrilar
el partit (3-0). Escurçaven
les visitants per posar més
emoció al matx (3-1). Però
les igualadines tornarien

a marcar mitjançant Queralt del Àguila que posava
el 4-1 al marcador en un
partit trencat. Tornava a
marcar el Bigues per a escurçar distàncies, però tres
gols pràcticament consecu-

tius de la vendrellenca de
l’Igualada Femení, Laia Cid,
sentenciava finalment a un
Bigues combatiu però que
no va poder amb el potencial d’atac i gols de l’equip
igualadí, màxim golejador
de la categoria amb 68 gols
(25 més que el segon màxim
golejador).
Amb aquestes credencials,
l’Igualada Femení HCP jugarà el proper diumenge a les
16:00 h, en horari unificat,
el darrer partit de la primera
fase. Ho farà com a imbatut
a la pista del Vilassar HC,
equip menys golejat del grup
“A”. Les igualadines volen
acabar imbatudes tot i tenir
garantida la classificació al
grup 1 de la segona fase.
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L’HL Igualada haurà de lluitar per la permanència
HOQUEI LÍNIA / LA VEU

A

quest passat cap de
setmana es jugaven
a Sant Joan Despí
les tres últimes jornades de
la primera fase de la Lliga
Nacional Plata. Els primers
i segons classificats d’aquesta
fase, disputaran l’ascens a la
Lliga Or amb els classificats
d’altres grups. Els tercers i
quarts passaran a jugar la
fase de permanència, amb
els classificats en les mateixes
posicions dels altres grups.
Els cinquens i sisens queden
fora de competició.
L’HLIgualada arribava a
aquesta seu, classificat en segona posició, i per tant, amb
clares opcions per aconseguir
la plaça per jugar l’ascens a
la Lliga Or, però abans tenia
que resoldre els tres partits.
CHL Jujol 7 - 2 HL Igualada
El partit, a priori, mes assequible dels tres, però que
realment no va resultar així.

Als igualadins no els sortien
les jugades, els xuts no anaven ben dirigits, i en canvi,
a l’equip local, li anava tot de
cara, fent que el resultat final
fos de 7-2. Gols d’Èric Valls
en jugada personal i de Samuel Ferrera amb assistència
d’Albert Ojeda.
Sant Andreu-Uroloki 4 - 5
HL Igualada
El partit començava molt bé
per als igualadins, només
després de 14” de l’inici, Samuel Ferrera, batia la porteria rival. Després d’anar
guanyant 2-4, el rival va estirar les línies i a les acaballes
del partit va marcar 3-4 i seguidament aconseguia empatar 4-4. Xiulet final i s’anava a
la pròrroga a gol d’or, o mort
sobtada.
En els 5 minuts de joc extra,
cap dels 2 equips va aconseguir marcar, això feu que
s’anessin als penals, que van
donar la victòria a l’HLIgualada.

HL Igualada 5 - CP Castellbisbal 7:
Començava el partit més
important de la temporada, Castellbisbal es trobava
en la mateixa situació que
l’HLIgualada, el guanyador
del partit aconseguia la plaça per la lluita a l’ascens. Una
verdadera final. Els igualadins començaven molt concentrats, fent bones jugades,
però es trobava amb un gol
en contra, 0-1. Castellbisbal tornava a mossegar, 0-2.
Tot i el resultat momentani,
els nostres jugadors no s’enfonsaven i reduïen distàncies 1-2, gol de Xavi Álvarez, amb assistència d’Èric
Valls. El partit era vibrant,
molts xuts i amb cap dels
dos equips dominant el joc.
Castell tornava marcar, 1-3.
El igualadins replicaven, 2-3,
obra d’Adam Gràcia. I només
un minut mes tard, Albert
Ojeda amb una gran assistència d’Alex Cano, empata-

cadascun d’ells: Font-Rubí, Rauric-Conesa, Esblada,
Rubió, Òdena i Castellfollit.
42 van ser els equips participants distribuïts en el ral·li
que puntuava per Copa d’Espanya d’Escuderies, Ral·liSprint i Regularitat.
Els sis primers trams va ser
un domini de Josep Lluís

Garcia i Javier Moreno, amb
Citroën DS3 N5 que foren els
guanyadors, res a veure amb
els altres darrers sis trams que
el domini de tots ells fou per
Miquel Prat i Joaquim Moreno amb Peugeot 208 R2, del
Moto Club Igualada, que si
no hagués sigut pels problemes de pneumàtics massa

va el partit a 3-3. Però encara
quedaven més gols abans del
descans, Castellbisbal es posava per davant 3-4. I l’HLIgualada tornava a empatar,
ara amb un golàs d’Adam
Gràcia i millor assistència de
Marc Cano. 4-4 i descans. En
la represa, no s’aconseguia
agafar les rendes del partit,
i es rebien dos gols, 4-6. Nil
Domènech tornava a donar
ales a l’equip, al aprofitar l’assistència de Èric Valls, 5-6.

Però l’alegria va durar poc, el
rival tornava a batre la porteria igualadina, 5-7. Tot i
que en els darrers minuts es
va treure el porter per posar
un jugador més de camp, i
intentar batre la porteria de
Castellbisbal, en resultat no
es va moure.
El final d’aquesta primera fase
de la Lliga Plata, l’HLIgualada queda el 4t classificat, enquadrat en el grup per la permanència de la categoria.

durs a la primera part de la
prova, possiblement s’haurien acabat classificant en primera posició.
La resta d’equips de Moto
Club Igualada aconseguiren
bones classificacions, així:
Angel Bonavida i Ramon Segarra foren sisens amb el Citroën Saxo 1.6 V. En setena
posició es classificaren Joan
Morros i Carles Planell amb
VW Golf GTI 16V.
La desena posició va ser per
Marc Cañellas i Marc Sauleda
amb Citroën Saxo 1.6 16V. La
tretzena posició per Toni Prat
copilotat per la seva filla Janet amb Peugeot 106 Rallye.
I en el setzè lloc Marcel Abad
i Carles Cortés amb Ford
Focus 1.6.
Pel que fa a la categoria de
Ral·liSprint, els vencedors
foren Borja Espinola i Oriol
Espinola amb Renault Clio
Sport del Motor Club Sabadell. Mala sort de l’equip
de Moto Club Igualada, Javi
Carrillo i Oriol Córdoba que
hagueren d’abandonar ben
aviat per problemes de direc-

ció en el Seat Ibiza 2.0 Cupra.
A Ral.liSprint els equips només feien quatre trams cronometrats, dues vegades
Font-Rubí, i una els de Rauric-Conesa i Esblada.
Pel que fa a la categoria de
Regularitat Sport, els guanyadors van ser J. Carles Herranz
i Isidre Noguera amb BMW
323i del Motor Club Sabadell.
En el tercer lloc es classificà
l’equip de Moto Club Igualada format per Sergi Fernández i Francesc Torres amb
Mini 1275.
El reagrupament dels equips
fou al municipi de Santa Margarida de Montbui, lloc en
què també a la tarda es procedí el repartiment de trofeus
del Ral·liSprint.
El divendres al vespre es va
celebrar la cerimònia de sortida a la Rambla Sant Isidre
d’Igualada, i el ral·li pel que
fa a la competició es va iniciar
el dissabte a les vuit del matí
i igual que l’arribada al vespre
davant de les instal·lacions
igualadines del concessionari
de Toyota Igualada.

Victòria de Josep Lluís Garcia en el 21è Ral·li Ciutat d’Igualada
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A

mb l’excel·lent organització de Moto
Club Igualada que
presideix Enric Ruiz es va
disputar la 21a edició del Ral·
li Ciutat d’Igualada. Constava de sis trams cronometrats
que es feien dues vegades

Club Bàsquet Igualada
Seguiu-nos a

@CBIgualada

Somiem bàsquet, fem CBI!

els
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Abdessamad Oukhelfen (CAI)
aconsegueix el bronze a l’Europeu
Sub-23 de Cros
ATLETISME / LA VEU

L

’atleta del C.A.Igualada
Petromiralles
Abdessamad Oukhelfen, va assolir la medalla de
bronze en categoria Sub23, en la seva participació
al 26è Campionat d’Europa de Cros, que es va dur a
terme diumenge a Lisboa,
amb la participació dels atletes europeus més destacats
d’aquesta categoria, nascuts
dels anys 1997 al 1999.
L’atleta del CAI, que participava amb la selecció espanyola Sub-23, va assolir una
brillant 3a posició i el Bronze
corresponent en la cursa sobre 8.225 m. amb un registre
de 24’34”. Individualment es
va imposar Jimmy Gressier
(França) amb 24’17”, seguit

del serbi Elzan Bibic, 2n amb
24’25”.
Puntuaren també amb Abdessamad, per a l’equip estatal, Ignacio Fontes, 13è amb
25’01” i Tariku Novales, 34è
amb 25’46”, entre els sis estatals classificats, el que els donava el 5è lloc als espanyols
amb 50 punts, dominant el
campionat per equips França
amb 17 p., seguida d’Itàlia,
2ns. amb 29 p., i d’Alemanya, 3rs amb 45 p. Eren 4ts.
els atletes de Gran Bretanya
amb 49 p., a únicament 1
punt dels espanyols.
L’altra medalla de Bronze per
a la representació estatal, va
ser l’assolida per l’equip absolut masculí, amb 46 punts,
darrera de Gran Bretanya,
1rs amb 36 punts, i de Bèlgica, 2ns. amb 38 punts. In-

dividualment es va imposar
Robel Fshia (Suècia) amb
29’59”, entrant 11è i primer
atleta estatal Antonio Abadía, amb 30’57”, sobre 10.225
m. de recorregut. En categoria absoluta femenina la
selecció estatal va ser 8a amb
74 punts, dominant el campionat Gran Bretanya amb
26 punts. S’imposava individualment Yasemin Can
(Turquia) amb 26’52”, essent
la primera atleta estatal classificada Irene Sánchez-Escribano, 16a amb 28’50”, sobre
8.225 m.
En aquests Campionats
d’Europa de Cros de Lisboa
hi han participat un total de
40 atletes estatals, entre ells
6 atletes catalans. Les proves
absolutes es van poder seguir
per Teledeporte.

Pau Mestre (CNI), participa al Trail
Ardenya
CURSES DE MUNTANYA
/ LA VEU

E

l passat 7 de desembre
es va disputar la 10a
edició del Trail Ardenya, una cursa de muntanya
que es desenvolupa als bonics
paratges de l’Ardenya a San-

ta Cristina d’Aro. Una cursa
molt concorreguda (aquest
any amb prop de 1400 corredors) i que consta de 4 modalitats: M (55km i +2500m de
desnivell positiu), S (35km
i +1600m) i XS i caminada
(15k i +500m); coronant els
cims de la zona.

Enguany destacava per la seva
duresa, ja que van augmentar
4km les curses llargues , i per
la presència de fang i molta
aigua que les feien molt més
tècniques. L’atleta del CNI
Pau Mestre, va participar en
la modalitat S de 35k que va
acabar en 6 hores.
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El 22 de desembre, 47a
Pujada a la Tossa i 3a
Caminada Popular

ATLETISME / LA VEU

E

l C.A. Igualada Petromiralles, amb la col·
laboració de l’Ajuntament d’Igualada, organitza
el proper 22 de desembre,
diumenge, amb sortida a les
10 h. del matí (Cursa atlètica) la 47ª edició de la Pujada
Igualada – La Tossa de Montbui, 9è Memorial Lluís Torrescasana. Enguany es durà a
terme també la 3ª Caminada
Popular, no competitiva, amb
sortida a les 9 h. del matí.
La sortida d’ambdues modalitats es donarà des de
l’Estadi Atlètic Municipal,
enguany novament amb el
recorregut per camins i corriols forestals, amb l’arribada
al cim de la muntanya de La
Tossa, amb un recorregut
aproximat de 7.500 m. La
cursa atlètica es oberta a
atletes federats i no federats
majors de 14 anys.

Hi haurà Trofeus per als 3
classificats capdavanters de
la general masculina i femenina de la cursa, i també per
al primer/primera 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 obsequi significatiu i
un ticket per a la botifarrada.
Les inscripcions, al preu de 5
€. poden efectuar-se anticipadament fins divendres, 20
de desembre a la web 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 recollir el pitral. Es recomana
fer la inscripció anticipadament, a efectes de la previsió per a la botifarrada. Hi
haurà Bus per a la tornada,
després de la cursa.
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L’Anoia CG aconsegueix un Or al
Campionat de Catalunya

Clubs anoiencs
participaren al Trofeu
del Vi de Vilafranca
PATINATGE / LA VEU

L

es patinadores de l’Igualada Rigat va competir
durant els dies 7 i 8 de
desembre al Trofeu del Vi, organitzat pel Club Patinatge St.
Ramon a la pista de Vilafranca
del Penedès. L’Igualada HC va
assolir uns bons resultats en el
que ha estat l’últim torneig de
la temporada 2019:

GIMNÀSTICA / LA VEU

L

’Anoia Club Gimnàstic va participar en el
Campionat de Catalunya amb els seus gimnastes
federats de la secció masculina, que es va celebrar a Vic.
Tots van obtenir excel·lents
resultats, destaquem les posicions del gimnasta Léo Díaz
Álvarez, de la categoria de
Promoció 1, que es va proclamar campió a l’aparell de
salt amb la medalla d’or, i

també va obtenir la medalla
de bronze a l’aparell de terra,
quedant en sisena posició a la
classificació general individual. També en la categoria de
Promoció 1, va competir amb
bons resultats, el Miquel Canet Botelho. En la categoria
de Promoció 2, van competir
el Bernat Munné Guitard, el
Pau Alamo Martínez i l’Yago
Guitian Cid, el tres amb bons
resultats. Destaquem les posicions del Bernat, sisè a paral·leles, vuitè a anelles i a terra,

i desè a la general individual,
i les posicions del Pau, també vuitè a terra i sisè a barra
fixa. Per últim, en la categoria
de Promoció 4, van competir l’Oriol Acosta Cuatrecasas i el Nil Lopez Farrés, els
dos gimnastes van realitzar
bons exercicis. Destaquem
la medalla de bronze que va
obtenir el Nil a l’aparell de
salt. La tècnica, Laura Muñoz
Cuenca, està satisfeta amb els
resultats. Felicitats a tots els
gimnastes i a l’entrenadora.

Podi per l’equip femení del CAI Triatló
al Duatló de muntanya d’Òdena
TRIATLÓ / LA VEU

E

l passat diumenge 1 de
desembre es disputava
la XI edició del duatló
d’Òdena, quarta prova puntuable per la lliga catalana de
duatlons de muntanya, on els
integrants del Club Atlètic
Igualada Triatló aconseguien
3 podis individuals i 1 per
equips.
Més de 170 participants van
prendre la sortida per recórrer
els 5 km de cursa a peu, 21 km
amb BTT i 2,5 km de cursa per
finalitzar la prova; els guanyadors de la prova van ser Teresa
Pons del Prat Triatló i Aleix
Serra del C.E. Rayoteam.
Cal destacar la gran actuació
de l’equip femení aconseguint
la 2a posició per clubs, equip
format per Georgina Gabar-

ró 4a de la general femenina,
Cristina Bru que aconseguia
també una 1a posició a la categoria Sub23, la debutant
Meritxell Freixes, Lola Brusau
finalitzant 1a en categoria V2 i
Susagna Rodriguez.
Resultat que situa en tercera
posició del la Lliga Catalana
a l’equip femení, amb moltes
opcions de poder aconseguir
la segona posició al finalitzar
la lliga.
L’equip masculí aconseguia
una magnífica 5a posició per
clubs, el millor resultat de la
temporada en una lliga molt
competitiva, situant a l’equip
en una 5a posició provisional.
L’equip va estar format per 10
integrants on destacaren Albert Solè 18e de la general,
David Sererols 19e general i
Ferran Carreras 22e general

que aconseguia també la segona posició a la categoria Júnior.
Els resultats dels components
del CAI Triatló Petromiralles
van ser:
Femení:
4a - Georgina Gabarró
9a – Cristina Bru
10a – Meritxell Freixes
12a – Lola Brusau
14a – Susagna Rodriguez
Masculí:
18è – Albert Solè
19è – David Sererols
22è – Ferran Carreras
28è - Carlos Larios
83è – Ramses Rodriguez
98è – Luis Jiménez
107è – Manel Vivancos
115è – Antoni Salanova
122è – Sergi Mesas
126è – Xabi Vivó

En Nivell Iniciació B
Ivet Riera 4a posició
Rut Martí 9a posició
En Nivell C menor
Jana Molins 2a posició
Núria Barrado 13a posició
En nivell Preiniciació
Elna Salvador 4a posició
En nivell Promoció menor
Ona Claver 7a posició
En Nivell Certificat
Iris Ruiz 3a posició
L’equip tècnic valora de forma positiva la consecució
d’aquests resultats i els dels
últims mesos i afronta la temporada 2020 amb “la màxima
il·lusió”.
El CPA Igualada també hi
participa
Per part del Club Patinatge

Artístic Igualada hi van participar 15 patinadors/es, aconseguint 4 podis:
A Categoria Infantil l’Ivet Bonet va ser 2a.
A Debutants la Berta Roset va
ser 2a.
A Certificat l’Ainara Varela va
ser 2a.
A Iniciació C Major l’Úrsula
Pontnou va ser 3a.
La resta de patinadors/es del
club, que tot i no aconseguir
podi van realitzar uns magnífics discs van ser:
-Pre-Certificat: Anna Domenech 5a; Ana Fernández 7a;
Gisela Santiago 10a.
-Iniciació B-1: Anna Badia
6a; Gisela Laporta 9a; Chiara
Xaus 15a; Abril Domenech
17a.
-Iniciació C-major: Daniel
Llorach 7è.
-Iniciació D-major: Claudia
Garriga 7a.
-Iniciació D-menor: Berta
Torra 5a; Emma Miravet 14a.
Les dues entrenadores del
club, Ester Torrabadella i
Cristina Castro van ser presents durant els 2 dies de Trofeu, i van valorar molt positivament les actuacions de tots
els patinadors/es.

Gran torneig de Joel
Jaume a Bordeus
ESQUAIX / LA VEU

A

la ciutat francesa de
Cognac s’hi va jugar
un PSA 6k amb la
participació de l’anoienc Joel
Jaume, qui per cert va fer el
seu millor resultat en la seva
curta trajectòria dins de l’esquaix professional. A la 1a
ronda del quadre va superar
al francès Adrien Douillard
per 11-5, 12-10, 11-6.

A quarts de final va guanyar
de forma molt brillant al cap
de sèrie 7 del torneig i 173è
del rànquing mundial Owain
Taylor (Wales) per un agònic
3-2, 15-13 en el cinquè set,
però l’igualadí no va poder
passar a la penúltima ronda
del torneig caient 3-0 davant
el gallec Hugo Varela, classificat 100 llocs millor del rànquing PSA, que el jugador
igualadí.
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L’Igualada HC presenta els equips
de la temporada 2019/2020

Un total de 18 equips d’hoquei patins i la secció de patinatge artístic formen part del club aquest curs,
tots ells encapçalats per un primer equip que ha arrencat la temporada amb molta ambició a l’OK Lliga

Igualada Rigat OK Lliga: A dalt: Txema Nocera (preparador fisic), Jordi Mendez, Roger Bars, Cesc Linares (entrenador), Manel Buron (president), Ton Baliu (capità), Tety Vives,
Gabri Ramirez (segon entrenador), Marti Compte (fisioterapeuta). A baix: Toni Esteban (delegat), David Espinalt (Tercer entrenador), Marc Palau, Manel del Valle, Sergi Pla,
Elagi Deitg, Bernat Yeste, Oriol Madrid (Delegat) i David Figueras (Delegat).

3a/1a Catalana: Daniel Gual, Francesc Rubinat, Albert Vidal, Àngel Castells, Bern Gabriel, Jesús Priego, Aleix Marimon, Gerard Riba, Martí Busquets, Armand Pujadó, Marc
Dalmases, Marc Carol, Oriol Llorens, Guillem Torrents, Marc Marsol, Sergi Povill, Oriol Torrents, Arnau Bosch i Pol Adrover. Cos tècnic: Francesc Peñafiel, Joan Traver i Marc
Muntané
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Júnior A: Aleix Marimon, Gerard Riba, Martí Busquets, Armand Pujadó, Marc Dalmases, Marc Carol, Oriol Llorens i Guillem Torrents. Equip tècnic: Francesc Linares i Òscar
Torrents

Júnior B: Marc Marsol, Sergi Povill, Oriol Torrents, Arnau Bosch i Pol Adrover. Equip tècnic: Marc Muntané, Carles Povill i Roger Pérez

Juvenil A: Guillem Ribas, Marc Prat, Joan Manel Garcia, Bruno Tapia, Oriol Sanchez, Nil Cervera, Gerard Sayavera i Cerni Castellón. Equip tècnic: Gabri Ramírez, Claudi Garcia i
Joan Ribas
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Juvenil B: Enric Yeste, Ton Puertas, Miquel Parent, Pol Solana, Pol Marsol i Guillem Torres. Equip tècnic: Moisès Cervera, Pep Marsol i Joan Torres

Infantil A: Eloi Cervera, Guillem Llorens, Oriol Carol, Marc de la Fuente, Riel Bravo, Gina
Balcells i Ferran Busquets. Equip tècnic: Moisès Cervera, Jaume Busquets i Marc Balcells

Infantil C: Pol Bru, Aleix Compte, Oriol Vilarrubias, Jan Ametllé, Martí Pérez, Martí
Estauet i Dario Tapia. Equip tècnic: Albert Vidal, Mar Gil i Miquel Compte

Infantil B: Arnau Poch, Pau Fernández, Nil Santacana, Èric Cardenas, Harry
Albareda, Jana Costa, Martí Pons, Miquel Ollé. Equip tècnic: Àngel Castells, Roger
Santacana i Albert Fernández

Aleví A: Roc Nogareda, Oriol de la Fuente, Etna Torras, Marc Albiol, Carla Vila,
Alejandro Luque, Jaume Comas i Marcos Aguado. Equip tècnic: Pep Torras, Guillem
Nogareda i Mònica Morist
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Aleví B: Alen Dergic, Pol Manzano, Arcadi Creixell, Faust Garriga, Martí Guinart, Arnau
Montiel, Jordi Vives i Pol Ticó. Equip tècnic: Joan Traver, Nadia Ascón i Joan Vives
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Aleví C: Oriol Manzaneda, Marc Molins, Eudald Botines, Sergi Molina, Nil Bernal, Jan
Somolinos i Marc Prieto. Equip tècnic: Cèsar Vives, Sònia Carmona i Riel Botines

Benjamí A: Joel Costa, Nil Salas, Martí Campo, Pol Badenes, Guifré Compte, Pep Creixell i Yaren Simón. Equip tècnic: José Antonio González, Jordi Campo i Ivan Salas

Benjamí B: Jordi Busqué, Arnau Portet, Max Viera, Max Camp, Martí Pulido, Nil Torras, Pau Egea i Ferran Blaya. Equip tècnic: José Antonio González, Dani Viera i Jordi Portet
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Benjamí C: Aleix Clemente, Èric Poch, Martí Canyellas, Ona Bru, Cristina Vila, Jan Ticó, Ian Arjona i Genís Sánchez. Equip Tècnic: Roger Bars, Xavi Canyellas i Conrad Arjona

Benjamí D: Bernat Camps, Pau Claramunt, Pol Giró, Nil Munera, Ben Torra, Joel Pujadó, Ingrid Martín i Lluc Sangrà. Equip tècnic: Antoni Esteban, Oriol Torra i Mingu Pujadó

Prebenjamí: Oleguer Aloy, Martí Jardí, Franklin Hillary Ihekweme, Pol Sánchez, Víctor Mellado i Bru Nogareda. Equip tècnic: David Espinalt, Susana Carmona i Joan Jardí
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Minis: Dídac Torras, Guillem Giró, Marcos Martínez, Biel Palau, Guerau Rangel, Miquel Tomàs, Billy Torra i Kel Bru. Equip tècnic: Sergi Povill, Arnau Bosch i Maxine

Secció Patinatge Artístic: Emma Fernández, Jana Fernández, Ona Salas, Thaïs Massip, Elna Salvador, Liliana Gil, Arlet Campo, Núria Barrado, Carla Prado, Jana Molins, Ivet
Riera, Andrea González, Marina Teixidó, Jana Casado, Joana Labari, Laia Gassó, Iris Ruiz, Rut Martí, Mónika Kukylov i Marina Bargués. Entrenadores: Mònica Sala, Vinyet Arnau
i Marta Bossa

CULTURA |
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C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

Espai patrocinat per

www.rendaurbana.cat

Mireia Vives & Borja Penalba tanquen la temporada
de Músiques de butxaca
MÚSICA / LA VEU

E

l cicle de Músiques de
butxaca tancarà aquest
divendres 13 de desembre una esplèndida temporada
amb un concert de luxe, l’estrena del tercer disc de Mireia
Vives & Borja Penalba, Cançons de fer camí, un espectacle
que abraça la cançó d’autor i la
poesia.
Borja Penalba ha estat guitarrista de Maria del Mar Bonet,
Lluís Llach i Feliu Ventura,
entre molts altres. Mireia Vives va ser una de les pioneres
del rap en valencià al capdavant dels històrics Rapsodes.
Es van unir per posar veu
als versos de Roc Casagran
a L’amor fora de mapa i poc
després van estrenar-se amb
temes propis amb Línies en el
cel elèctric, un disc que els va
valer l’aclamació unànime de
públic i crítica.
Aquest mes d’octubre ha sortit

a la llum el tercer disc del duet
valencià, Cançons de fer camí.
Un disc total en el qual es fusionen la poesia, la música i
la il·lustració. Tal com explica
la cantant Mireia Vives, “hem
volgut il·lustrar cada cançó
amb la feina d’il·lustradores
que ens agraden. És una petita
obra d’art”. Entre les il·lustradores que hi participen, professionals o semiprofessionals,
destaquen Aitana Carrasco,
Inés López, Elvira Oliver Vives o la mateixa Vives, que ha
decidit provar sort en aquest
camp. “És molt interessant
veure com cadascuna ha interpretat els textos que els hem
passat”, conclou la vocalista.
S’han venut totes les entrades
anticipades. Escoltar el duet
valencià a Igualada és una
oportunitat imperdible. Així
i tot, qui vulgui assistir encara
té la possibilitat de participar
en algun dels sortejos que col·
laboradors de Músiques orga-

nitzen a través dels seus mitjans de comunicació i xarxes
socials.
El concert se celebrarà a les
23.00 h al Teatre Municipal
l’Ateneu.
Avancem que la programació de la pròxima temporada,
que estem embastant, portarà

sorpreses interessants i inesperades. Tornarem el divendres 7 de febrer. Tota la informació es podrà consultar a
www.musiquesdebutxaca.cat
L’Ateneu Igualadí organitza
les Músiques de butxaca amb
la col·laboració i patrocini
de: Ajuntament d’Igualada,

Òmnium Cultural, Van Bruc
International, Renda Urbana, Acústic, Cafè de l’Ateneu,
Primeras Marcas, Supermas,
Enric Martí Videoproduccions, Canal Taronja, Ràdio
Igualada, Infoanoia.cat, AnoiaDiari, Veu de l’Anoia i Fruiteria Pilar.

“Poe, el cabaret macabre”, una adaptació del musical
de Dagoll Dagom, aquest cap de setmana a l’Aurora
La prestigiosa companyia Gataro celebra 20
anys amb una adaptació d’aquest musical
basat en contes d’Edgar
Allan Poe

TEATRE / LA VEU

E

l Teatre de l’Aurora encara la recta final de la
programació amb una
proposta musical. Poe, el cabaret macabre de la prestigiosa companyia Gataro. Després de l’èxit de Flor de nit, el
cabaret, que va obtenir el Premi Butaca al Millor Musical
l’any 2015, la companyia Gataro celebra els seus 20 anys
tornant a versionar una altra
de les produccions originals
de Dagoll Dagom, un text
escrit per Joan Lluís Bozzo
que, combinat amb la música
d’Òscar Roig, transmet l’atmosfera de terror dels contes
i poemes d’Edgar Allan Poe,
una de les figures centrals
de la narrativa fantàstica del
segle XIX. Música i cabaret
en una història d’amor i terror que compta amb cinc excel·lents intèrprets damunt
l’escenari.
Convidat per una misteriosa

carta, el jove Nicholas torna
a casa del seu amic d’infància
Ròderic per retrobar el seu
primer amor, la melancòlica
Madeline. Però ja res no és
igual, el paisatge és àrid, el

llac s’ha assecat, tota la casa
sembla podrida, i es diria que
el temps no és l’únic responsable d’aquests canvis. Però,
qui governa realment la casa?
El Doctor Valdemar? La ma-

jordoma borratxa? Els malaltissos germans? O els esperits dels avantpassats que
descansen sota els seus peus?
Potser és la casa qui els manté a tots captius.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Poe,
el cabaret macabre tindran
lloc divendres 13 i dissabte
14 de desembre a les 21 h i
diumenge 15 de desembre a
les 19 h. Després de la funció
de divendres, els espectadors
podran compartir les seves
opinions en una tertúlia que
obrirem amb els membres de
la companyia. Les entrades
tenen un cost de 16 € i 13 €
(amb els descomptes habituals) es poden adquirir per
Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de
Cal Font) una hora abans de
cada funció. Més informació
a www.teatreaurora.cat.
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La Xarxa presenta “La Bella i la Bèstia” de Veus-Veus
TEATRE / LA VEU

L

a companyia VeusVeus arriba el proper
diumenge 15 de desembre, a ¼ d’1 del migdia,
al Teatre Municipal l’Ateneu,
amb la seva producció La
Bella i la Bèstia, una història d’amor i tolerància en un
castell encantat. Les entrades
són a 6 € i a 5 € per als socis
de Xarxa. Es poden comprar
en línia a www.teatremunicipalateneu.cat sense recàrrec,
i el diumenge des d’una hora
abans de l’inici de l’espectacle a la taquilla del passatge
d’en Vives. Veus-Veus és una
companyia de teatre creada
l’any 1995 per actors, ballarins i cantants professionals.
La seva trajectòria es dedica,
plenament, al teatre infantil i
juvenil.
La Bella i la Bèstia en català
En un castell hi ha un príncep
malcriat i pervers que menysprea a tothom. Una nit, una

dona molt vella demana asil
per quedar-se al castell fins al
matí. El príncep, veient que és
una dona molt gran i lletja, la
fa fora. Aleshores la vella es
transforma en una fada que
llença un malefici i converteix
el príncep en Bèstia. L’única
manera de trencar l’encanteri
és que una noia s’enamori de
la Bèstia. Passen els anys i, de

cop, un dia entra una noia al
castell. Podrà la Bèstia fer que
la noia se n’enamori?
Fa prop de vint anys, aquest
clàssic francès tornava a les
pantalles de cinema, i ho feia
en format de dibuixos animats. Tothom que la va veure,
es va quedar meravellat del
relat i de la fantàstica adaptació en forma de musical. Anys

Llach poeta: un espectacle poètic a
partir de les cançons de Lluís Llach, a
La Casa del Teatre Nu
POESIA-MÚSICA / LA VEU

“

Cançons que són poemes?
Poemes que són cançons?
…tant se val, és així com
ens agrada!”. Partint d’aquesta
premissa neix l’espectacle Llach
Poeta, un homenatge al cantautor Lluís Llach a través de
les lletres de les seves cançons.
Lletres intemporals, vigents.
L’actor Joan Berlanga recita
les cançons de Llach amb una
personalitat única i peculiar
acompanyat del pianista Albert
Flores que ajuda, no només a
recordar-nos la tornada de la
cançó, sinó també a donar una
dimensió diferent al text. Un
espectacle intimista que convida als amants de Lluís Llach
a enyorar-lo una mica menys i

que connecta amb l’experiència
de cadascú, fent reviure molts
moments i, de ben segur, no
deixa indiferent a ningú.
Podreu veure Llach Poeta a La
Casa del Teatre Nu el dissabte 14 de desembre a les 20h.
El preu de l’entrada és de 12€.
Descompte de 2€ pels amics de

La Casa, Gent Gran de Tous i
Joves menors de 25 anys. Podeu reservar les vostres entrades enviant un mail a teatrenu@teatrenu.com o bé trucant
al 677 519 625 (María). La Casa
del Teatre Nu estarà oberta a
partir de les 19h i oferirà servei
de bar pels assistents.

més tard, i de mans de la mateixa productora, aquest conte
immortal va a passar als escenaris teatrals, assolint un dels
èxits de taquilla més gran que
hi ha hagut mai en aquest país.
Veus-Veus sempre ha mirat
aquest conte amb molta cura,
i després de donar-li moltes
voltes ha decidit posar el seu
gra de sorra personal a la història de “l’amor es troba a l’interior”. Aquesta frase determina la nostra societat actual
molt més del que pensem, i
la fan servir com a eslògan en
contra del racisme i la xenofòbia, i també per fer un crit
a favor de la tolerància, ja que
sense això, nosaltres mateixos
deixem de ser persones i comencem a ser salvatges.
Que ningú no pensi que han
fet un versió més moderna.
Res d’això no cal, ja que l’obra
original parla d’aquest tema.
Sí que s’han permès unes
quantes llicències respecte el
text original. T’imagines actualment una bella i bèstia sense

Dindon i Lumiére? Veus-Veus
tampoc. I a més a més hi han
afegit cançons i un munt de
sorpreses que esperem que us
agradin molt.
Així doncs, Veus-Veus, intentant recrear una dels més
fantàstiques històries d’amor,
on no hi ha lloc per la intolerància, i jugant amb colors
molt vius, presenten el seu
particular muntatge de La
Bella i la Bèstia, al qual han
afegit cançons noves per poder-lo traslladar al públic de
nou, i gaudir junts del plaer
de representar el conte que va
marcar una tota una època.
L’espectacle és interpretat per
Montse Gonzàlez, Jordi Vicente, Jordi Font i Nil Bofill.
Les coreografies són de Mireia Vericat; l’escenografia de
Xevi Ribas i Eli Rodríguez;
les màscares i el vestuari de
Berta Riera, i les músiques
d’Albert Doz, que també ha
fet l’adaptació de la història,
conjuntament amb el director, Gabriel Doz.

Nova oferta de cursos de
català per a adults
LLENGUA / LA VEU

E

l Servei Local d’Igualada i el Servei Comarcal
de l’Anoia obren el període de matriculació dels cursos de català per a adults gener
– març 2020.
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
organitza a tot el territori cursos de català per a les persones
que volen aprendre a parlar en
català amb fluïdesa i correcció
(nivells inicial, bàsic i elemental) i per a les que volen aprendre a escriure’l (nivells intermedi, suficiència i superior).
Els certificats de nivell expedits pel CPNL són equivalents
oficialment als certificats de la
Direcció General de Política
Lingüística i tenen una correspondència amb els nivells
del Marc europeu comú de re-

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)

ferència (MECR).
La matrícula per als nivells
inicial i bàsic 1 és el 16 de desembre, de 9 a 14 h. A les 8.45
h es repartiran números. Per
inscriure’s a un curs cal acreditar el nivell que es té mitjançant un certificat de coneixements reconegut o bé fer una
prova d’accés. Aquesta prova i
la matrícula general es fan el
18 de desembre, de 10 a 14 h
i de 17 a 19 h, i el 19, de 10 a
14 h, al c. Lleida, 78 (Ig-nova).
El Servei Comarcal de Català
de l’Anoia ofereix cursos de
nivells intermedi i suficiència
en la modalitat en línia a través de la plataforma Parla.cat.
La inscripció i la prova d’accés
es fan el 18 i 19 de desembre,
de 10 a 14 h, i el dia 19, de 17 a
19 h, a la plaça Sant Miquel, 5.
La nova matrícula serà del 23
al 26 de març.
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L’igualadí
Roger Argemí
representarà el
català en l’Eurovisió
de les llengües

minoritzades
MÚSICA / LA VEU

E

ls propers 3 i 4 d’abril
de 2020, el jove artista
igualadí Roger Argemí
representarà la llengua catalana en l’important certamen
musical Liet Internacional,
conegut popularment com
l’Eurovisió de les llengües
minoritzades.
El català participarà al festival amb la cançó La fina línia, que forma part del seu
últim treball titulat “Gravetat”, publicat per la discogràfica Crea Music.
L’artista ha estat seleccionat
entre una cinquantena de
propostes i competirà amb
altres 19 intèrprets d’altres
nacions sense Estat, cadascú cantant en la seva pròpia
llengua.
El Liet Internacional, que enguany tindrà lloc a Aabenraa
(Dinamarca), està promogut
pel Consell d’Europa i aquest
2020 arriba a la seva 13ª edició. Després de diversos anys
d’absència, el català tornarà a
ser present en aquest festival
que tria el seu guanyador/a
través d’un jurat d’experts.
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Red Pèrill i el flow submarí al Casal de Calaf
MÚSICA / LA VEU

R

ed Pèrill, rei del nou
flow submarí i el R’n’B
d’autotune, presentarà
a la sala Voilà el seu nou EP
Aquari, una col·lecció de cançons amb un peu a la pista de
ball i un altre al psicoanalista.
En format trio, acompanyat
del guitarrista Cels Burgès i
el multi-instrumentista Àlex
Almirall, els seus directes
deixen al públic en el punt
just d’ingravidesa gràcies a la
seva inimitable poció musical;
una recepta amb la proporció

perfecte de jazz, R’n’B, funk
i música urbana, tot amanit
amb lletres de psicodèlia costumista on l’artista hi combina

el seu surrealisme personal.
Apadrinat per Guillamino i
produït per Quico Tretze, Red
Pèrill va sorprendre a propis
i estranys aquesta primavera
amb el single La clau, cançó de
la setmana a iCat. La van seguir El ceptre universal i Cucu
que van ajudar per que fos escollit per composar la cançó
d’estiu d’iCat FM 2019 Som el
que som va protagonitzar amb
Lildami, Paula Valls, Sense sal
i Nyandú la festa d’estiu de Catalunya Ràdio 2019 (El suplement). Actualment col·labora,
juntament amb el seu produc-

tor Quico Tretze, en el nou
disc de Sopa de Cabra.
L’artista ja ha captivat a públic
i crítica a escenaris diversos
com el Festival Jambo, el Rrrrec Festival, el Festival de
Músiques de Colors, el Festival Anòlia, L’European Baloon
Festival (dins un globus aerostàtic!), el Gorg Màgic Festival,
el Cicle Soterrània, el Bruckstock Festival o el Festival Jazz
Costa Brava (off festival) entre
d’altres.
Entrades anticipades disponibles a través del seu web www.
redperill.com

Concerts de l’Escola Municipal de Música
MÚSICA / LA VEU

C

oncert a càrrec de les
orquestres de corda
de les Escoles de Música de Tàrrega, de Lleida i
d’Igualada
Dissabte 14 de desembre tindrà lloc un concert final fruit
de la Trobada d’Orquestres
de Corda que enguany se celebra a Igualada.
La Trobada d’Orquestres és
un espai on s’ajunten les orquestres de corda de l’Escola Municipal de Música de
Tàrrega, el Conservatori i
Escola de Música de Lleida i
l’Escola i Conservatori Mu-

nicipal d’Igualada. En aquesta trobada s’assaja durant tot
el dia i a la tarda, com a cloenda, s’ofereix un concert on
s’interpretarà, entre d’altres,
obres com: Leslie Searle, Nicolaj Rakov i Axl Rose (Guns
n’ Roses). Els seus directors
són: Miquel Córdoba, Francisco Javier Reyes i Dolors
Ricart.
El concert és a les 18.30h al
Teatre Ateneu.
Concert a càrrec d’alumnes
de cambra de l’Escola/conservatori Municipal de Música d’Igualada
I diumenge 15 de desembre

tindrà lloc un concert de
grups de música de cambra
de l’Escola i Conservatori
Municipal de Música d’Igualada dirigit per diferents
professors de l’Escola.
Els participants d’aquest
concerts són quatre grups
que ens interpretaran obres
que treballen a l’assignatura
de música de cambra. Tindrem un duo format per:
Neus Cànaves, flauta travessera i Mariona Juncà, guitarra, alumnes de David Murgadas. Un trio format per:
Ariadna Vilarrubias, cant;
Noelia Rivera, cant i Ramón
Llobet, piano, alumnes de

Guillem Martí. Un quartet
format per: Albert Medina,
trompeta; Pol Tíscar, trompeta; Marc Vidal, trompa i
Isaac Baltà, trombó, alumnes
de Carles Raya. I finalment,
un quintet de vent format
per: Rut Calaf, flauta travessera; Marc Paredes, flauta
travessera; Alvaro Francesc
Budria, clarinet; Martina
Muñoz, trompa i Pepa Fusté, que és fagotista d’aquesta
formació i també professora.
El concert és a les 12h a
l’Adoberia Bella d’Igualada .
Ambdós concerts tenen l’entrada gratuïta.

50

| CULTURA

Divendres, 13 de desembre de 2019

Biel Rossell, premiat al Festival de
cinema per a públic jove, a Polònia
CINEMA / LA VEU

L

’igualadí Biel Rossell
Pelfort i la begurenca
Maria Morera i Co·
lomer han estat guardonats
amb el Premi especial dels or·
ganitzadors per a joves actors
al Festival internacional de
cinema per a públic jove Ale
Kino de Poznan (Polònia) per
la seva interpretació a la pel·
lícula de Laura Jou, La vida
sense la Sara Amat. Aquest
és un dels festivals de cinema
per a infants i joves més im·
portants d’Europa.
Aquest és el primer reconei·
xement internacional que
reben els dos joves int èr·
prets. D’altra banda la pel·
lícula ha estat guardonada
amb el Premi de la crítica i el
Premi del Públic al BCN Film
Festival, el Premi del Públic
i a la millor fotografia (Gris
Jordana), Festival Interna·
cional de Cinema en Català

CINEMA / LA VEU

U
FICCAT, el Premi del públic
‘Pantalla Oberta’ per a nous
realitzadors ALCINE, Festi·
val Internacional de Cinema
d’Alcalà de Henares. També
ha estat nominada a la 12a
edició dels Premis Gaudí a la
categoria de Millor Fotografia
(Gris Jordana) i Millor Músi·
ca Original (Pau Vallvé).
La pel·lícula ha participat, en·
tre altres, al Cicle de Cinema

Gaudí, al segon Ciclo Nacio·
nal de Cine y Mujeres Rurales
del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, al Cam·
bridge Film Festival, al cicle
sobre realitzadores joves del
Kresala Zinekluba de Sant
Sebastià, entre altres. La pel·
lícula, la seva directora i els
joves intèrprets viatjaran pro·
perament a la ciutat de l’Al·
guer.

Presentació del documental “Lluís Basas
Teixidó, una vida dedicada a l’Esport”
CINEMA / LA VEU

n representant del
Cineclub
Ateneu,
en Toni Cuadras, va
ser seleccionat i ha estat fent
de jurat en els premis que la
FICC (Federació Internacio·
nal de Cineclubs) atorga en el
Film Festival Internacional de
Cinema Portuguès, “CAMIN·
HNOS” a Coïmbra. Aquesta
n’era l’edició del 25è aniversa·
ri, d’un festival que va omplir
aquesta ciutat, coneguda per
la seva universitat, durant tota
una setmana, de molt i bon
cinema. Un Festival amb les
seves seccions competitives, les
retrospectives, una exposició
dedicada a l’actriu portuguesa
Isabel Ruth, diverses “master·
class”,… El certamen permet
conèixer i descobrir tota la vi·
talitat del cinema fet en aquest
país (tant autors consagrats
com primeres obres, ficcions o
documentals, curts o llargme·
tratges, animacions,… i fins i
tot, la seva gran varietat temá·
tica contempla nous formats
com l’assaig cinematogràfic).

De fet “CAMINHOS”, no és un
nom casual.
El jurat estava composat pel
portugués Bruno Fortes, l’ale·
manya Sarah Adam i l’igualadí
Toni Cuadras. I acabaren ator·
gant el “Premi Don Quijote”
(que lliura la FICC en diversos
festivals arreu del món) al film
‘Cerro dos Pios’ del cineasta
Miguel de Jesús, però degut a
l’alta qualitat de les producci·
ons presentades, s’atorgà, tam·
bé, una menció honorífica a ‘A
raposa’ de la directora Leonor
Noivo.
Un festival, el “CAMINHOS”
que ens encoratja a “caminar”,
a tancar-nos en sales de cine·
ma per descobrir la vida (i ben
viva) de la cinematografia por·
tuguesa.

Jaume Ferrer, recita a
l’Ajuntament de Barcelona

A

quest divendres, a
les 19.30 h, es pre·
senta al Museu de la
Pell d’Igualada el documen·
tal “Lluís Basas Teixidó, una
vida dedicada a l’Esport”. Es
tracta d’una peça audiovisual
produïda a tall d’homenatge
a aquesta distingida figura de
l’esport igualadí del segle XX,
en un projecte impulsat pels
germans Joan i Jaume Basas
amb el suport de l’Ajuntament
d’Igualada i que ha estat rea·
litzat per la periodista Laura
Tapiolas.
Durant la presentació del pro·
jecte, que s’ha fet aquest dime·
cres, la tinenta d’alcalde i re·
gidora d’Esports, Patricia Illa,
ha destacat que “en el marc de
la Ciutat Europea de l’Esport,
hem volgut fer un reconeixe·
ment a les persones que han
treballat a favor de la pràctica
de l’Esport i aquest projecte
va també en aquesta línia. En
aquest cas es tracta de recor·
dar la figura de Lluís Basas
Teixidó, que va ser una de les
figures més rellevants en l’im·
puls de la natació i de l’esport
en general a casa nostra”.
Els impulsor del reportatge
han posat en valor que Basas

Presència igualadina
al festival de cinema
portuguès, “Caminhos”

ostenta el títol de Forjador de
la Història Esportiva de Cata·
lunya, que la Generalitat ator·
ga a currículums rellevants
com el seu. En el seu cas, cal
destacar que va reportar una
infinitat d’esdeveniments als
mitjans comarcals i va cons·
truir un enorme arxiu històric
a partir d’articles, fotografies i
gravacions de la Igualada es·
portiva del segle XX. El docu·
mental recull aquest material
audiovisual, inèdit en bona
part, a més de les sensacions i
vivències recollides a través de
diversos testimonis de l’època.
“Lluís Basas Teixidó, una vida
dedicada a l’esport” es publi·
carà al domini www.lluisba·

sasteixido.cat, dissenyat per
Sarah Molano. Dins el lloc
web, el documental s’exposa·
rà acompanyat d’una crono·
logia detallada i d’una galeria
d’imatges i vídeos per tal de
fer públic l’arxiu. Un cop digi·
talitzat i publicat, el dia de la
presentació, la família farà do·
nació de tot el material de Llu·
ís Basas a l’Arxiu Comarcal.
L’acte de divendres comptarà
amb l’assistència de l’alcalde,
Marc Castells, el regidor de
Promoció Cultural i Relacions
Institucionals, Pere Camps, la
regidora d’Esports i Promoció
de la Ciutat, Patrícia Illa, i la
directora de l’Arxiu Comarcal
de l’Anoia, Marta Vives.

POESIA / LA VEU

E

l divendres, dia 29,
l’igualadí Jaume Ferrer
va recitar els poemes
de dos guanyadors en els 42
Jocs Florals de la Tardor. Una
va ser Montserrat Altarriba
Vilarasau, de Sallent, la Flor
Natural, pel treball Replecs
d’enyor, i l’altre, Raimond
Aguiló i Bartolomé, de Reus,
Tema Lliure, amb Roma. Per
la seva banda, Imma Fuster
Tubella, de Barcelona, guanyà

l’Englantina, amb Si algun
cop em veus plorar, i Joan Ar·
mengol i Puig, de Solsona, la
Viola amb Tots sants.
En la fotografia, des de Ferran
Mascarell a l’esquerra fins a
Jaume Rocosa a la dreta, hi ha
les autoritats, organitzadors
(ACA), jurat, mantenidor i
rapsodes. La presidenta de
l’acte era Marga Marí-Klose,
Regidora d’Infància, Joven·
tut, Persones Grans i Diver·
sitat Funcional, de l’Ajunta·
ment de Barcelona.
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Doble reconeixement de Reapareix Salvador Balcells i Prat, aquarel·lista
l’Ateneu Igualadí
ART / LA VEU

U
CULTURA / LA VEU

E

l passat dilluns dia 9
de desembre, l’Ateneu
Igualadí va assistir a
l’entrega de la 30a edició dels
Premis Ateneus en reconeixement al moviment ateneista
català a Palau en presència de
la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga.
La gala va ser conduïda pel
músic islandès Halldor Mar,
del programa Katalonski de
TV3, i el president de la Federació d’Ateneus, Pep Morella,
que va remarcar la importància que ha assolit la Federació d’Ateneus gràcies a l’esforç
constant de les entitats que en

participen arreu del territori.
L’Ateneu s’havia presentat a
dues de les categories:
- Premi Treball en Xarxa, amb
el projecte ‘Dimarts Disruptius’ que actualment esta en
funcionament (dimartsdisruptius.cat).
- Premi Jove, Proposa!, amb la
proposta ‘Micro Obert’.
La gran sorpresa va ser rebre
per part del jurat dos segons
premis per cadascuna de les
categories. Compartim amb
totes les persones que dia a dia
fan possible la vida a l’Ateneu
igualadí, i que alimenten i fan
créixer una entitat com la nostra. Seguirem treballant per a
fer-nos més grans i millors.

125 anys dels Reis
d’Igualada a l’AUGA

na excel·lent notícia
en el món aquarel·lístic igualadí i anoienc.
Torna Salvador Balcells i Prat,
amb obra nova recent, inèdita.
L’art local està d’enhorabona.
Des del 13 al 22 de desembre
aquest artista de casa nostra
tornarà a exposar. Serà a la Sala
Portal del Llevador, d’Igualada.
Indiquem horaris, al final.
Salvador Balcells Prat, ben
aviat va descobrir l’afició al dibuix. Va aconseguir varis primers premis de dibuix en els
Certámenes Juveniles. Formà
part del Grup 03 Color on va
participar en algunes exposicions col·lectives. La seva vocació fou pintar a l’aquarel·la i
va exposar les seves obres a la
sala de l’Agrupació Fotogràfica
on avui hi ha el Consell Comarcal. Dins el món del cartellisme va ser guanyador de
diferents primers premis de
portades pels programes de
la Fira de Setembre d’Igualada, i Festes Majors d’Igualada i Manresa.

Mes tard va aparcar el món artístic i es va dedicar plenament
al disseny industrial i més
concretament al packaging.
Algun dels seus envasos es poden veure, encara avui, a les
estanteries. Va guanyar molts
primers premis estatals del
“Instituto Nacional del Envase
i Embalaje”.
Ara, després d’aquest llarg

parèntesi, ha tornat a pintar
aquarel·les, uns paisatges minimalistes fugint dels detalls aplicant-hi moltes vegades la tècnica de l’aiguada. Ho podrem
comprovar aquests propers
dies a la Sala Portal del Llevador (Concepció, 13) les tardes
de dilluns a divendres de 7 a 9,
i els dissabtes i diumenges matins de 12 a 2 i tardes de 7 a 9.

PROGRAMACIÓ SETEMBRE/DESEMBRE 2019

13/14/15 DESEMBRE
Divendres i dissabte a les 21 h
Diumenge a les 19 h
Preu: 16  / 13 

LA PRESTIGIOSA COMPANYIA GATARO CELEBRA 20 ANYS AMB UNA ADAPTACIÓ
CULTURA / LA VEU

D

illuns passat a la sessió d’AUGA es van
conmemorar els 125
anys de la primera cavalcada
dels Reis a Igualada. Ho varen
fer en Josep Munné i l’Eduard
Creus, membres de la Comissió de Reis. I van recordar que
la nostra cavalcada va néixer
inspirada amb la que es feia a
la ciutat valenciana d’Alcoi.
Passejant per Alcoi encara hi
ha en 3 o 4 llocs preeminents
unes plaques que recorden
com es va imaginar i fer la

primera cavalcada del País
Valencià i qui ho va organitzar. La seva història és ben
present als carrers alcoians.
Foren uns treballadors alcoians que vingueren a treballar a Igualada, segurament
en el tèxtil o en el curtit, els
que van impulsar la primera cavalcada d’Igualada. Els
primers anys els Reis anaven
amb Cavall i no és fins als
anys 50 que s’incorporen les
primeres carrosses.
Dilluns vinent l’AUGA tancarà el primer trimestre amb
dansa.

D'AQUEST MUSICAL DE DAGOLL DAGOM BASAT EN CONTES D'EDGAR ALLAN POE.
MÚSICA I CABARET EN UNA HISTÒRIA D'AMOR I TERROR
AMB CINC EXCEL·LENTS INTÈRPRETS A L'ESCENARI.

POE, EL CABARET TEATRE
MACABRE
GATARO
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El Teatre Municipal l’Ateneu posa a la venda els
abonaments per a la nova temporada
TEATRE / LA VEU

A

partir d’avui 13 de desembre l’Ajuntament
d’Igualada posa a la
venda els abonaments de la
temporada d’hivern i primavera
del Teatre Municipal l’Ateneu.
L’espectador que l’adquireixi pot
escollir cinc muntatges de la
programació i també podrà assistir a l’espectacle de dansa La
consagració de la primavera, de
la compañía BCN City Ballet.
El preu dels abonaments és de
60 € i es poden comprar al web
www.teatremunicipalateneu.
cat o presencialment al Punt/
taquilla
Els abonaments es poden formalitzar mentre hi hagi sis
espectacles disponibles a la
programació. Els abonats de la
temporada anterior tindran prioritat en la renovació, sempre
que confirmin la renovació i les
obres escollides amb antelació,
per telèfon, trucant al 93 801 91
16 o per correu electrònic, a turisme@aj-igualada.net. La reco-

llida dels abonaments reservats
es podrà fer del 13 de desembre
al 4 de gener. Els dies 24, 25, 26,
31 de desembre 1, 5 i 6 de gener
el Punt és tancat. La venda d’entrades general serà a partir del
dimarts 7 de gener de 2020.
Programació
El Teatre Municipal l’Ateneu estrena la nova programació amb
l’espectacle Qui ets?, de Marius
Serra, que compta amb la participació de l’actriu igualadina
Judit Farrés i explica la història
del fill de l’escriptor nascut amb
paràlisi cerebral, és un cant a la

vida i a la comprensió de nosaltres mateixos. El programa
també inclou La dansa de la
venjança, de Jordi Casanovas,
que narra el trencament d’una
parella interpretada per Pablo
Derqui i Maria Ribera; un thriller psicològic que ens mostra
que quan l’amor s’acaba comença la guerra. I Pere Riera és
l’autor de La dona del 600, una
obra protagonitzada per Mercè
Sampietro, Àngels Gonyalons,
Jordi Banacolocha, Rosa Vila i
Pep Planas. Un cotxe ben petit
pot esdevenir un espai per a
l’amor i la llibertat.

La Calòrica, una companyia
guardonada recentment amb
el Premi Catalunya de Teatre
per la seva innovació constant,
presenta Els ocells, una obra
que aborda l’auge dels populismes neoliberals i els mecanismes emocionals que el fan funcionar. La dansa, de regal amb
l’abonament, arribarà amb La
consagració de la primavera,
una de les obres cabdals d’Igor
Stravinsky, interpretada per
BCN City Ballet. Una història
real, de Pau Miró amb Julio
Manrique, aborda el dol, ultradreta i supremacisme. L’Or-

questra de Cambra Terrassa
48, la Coral Mixta d’Igualada i
la Coral Canigó de Vic presentaran unes joies de la música
barroca, Tres misses luteranes
de J.S. Bach, a la Basílica de
Santa Maria.
La programació inclou més
música, amb els concerts organitzats per l’Ateneu Igualadí
de Músiques de butxaca, i espectacles per a tota la família
presentats per La Xarxa, amb
algunes actuacions d’artistes
igualadins i de l’Anoia i amb les
darreres novetats dels espectacles familiars.

Història de la Fotografia a Igualada
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Més instantànies de la ciutat d’Igualada, en dècades anteriors a la fundació de l’Agrupació Fotogràfica.
ANY 1909, UNA SECCIÓ D’UNA DE LES ANTIGUES DUES PLACES QUE HI HAVIA ON
ARA HI HA TOTA LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT.
AQUESTA FOTOGRAFIA CORRESPON A LA
ZONA DE L’ANOMENADA PLAÇA NOVA
AMB LA CANTONADA DE LA TRAVESSIA DE
ST. SEBASTIÀ, ON ES VEU -FRONTALMENTUN PRIMER PLA D’UNES VOLTES DESAPAREGUDES A PRINCIPIS DEL SEGLE XX.
L’ALTRA PLAÇA ES DEIA DEL BLAT, I ERA
MÉS A PROP DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT.
Fotografia d’autoria desconeguda que, sobretot, mostra com era la plaça i els seus porxos en
aquesta cantonada. A la dreta, els porxos del que
ha estat fins fa poc la finca de “Cal Roure”.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu
Fotogràfic Municipal i Fons de Documentació
de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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Els alumnes dels estudis La Coral de Santa Maria solemnitzà a
superiors de disseny de la basílica, l’ofici de la Puríssima
moda de la Llotja visiten
naletas. És un acte familiar
císsima interpretació.
Abans d’acabar l’Eucaristia, la que s’organitza des de fa uns
La Gaspar
iumenge passat, 8 de parròquia i el Consell Pasto- quants anys i que ja s’ha conMÚSICA / LA VEU

D

DISSENY / LA VEU

E

l dia 22 de novembre
els alumnes de segon
curs dels estudis universitaris de grau de disseny
de moda de l’Escola superior d’Art i Disseny la Llotja
de Barcelona van visitar el
taller els estudis singulars i
únics a Catalunya d’Artesania de Complements de Cuir
de l’Escola d’Art i Disseny La
Gaspar d’Igualada.
Per tal de conèixer diferents
tipus de confecció industrial, van visitar la capital
europea de la pell, descobrint les característiques i
els usos d’un dels materials
més utilitzats a la indústria
de la moda: la pell.

Els professors del cicle de grau
mitjà d’Artesania de complements amb pell van impartir
un workshop d’un matí explicant els diferents tipus de
pell, els acabats, la maquinària de confecció industrial,
les eines que s’utilitzen per
treballar a mà i altres materials relacionats amb la indústria. Després d’una completa
explicació, es van dur a terme
dos tallers per aprendre de
primera mà les diferents tècniques per treballar la pell.
Els alumnes van fabricar dues
peces, una confeccionada a
màquina i l’altra a mà, posant
en valor la importància de
la fusió del treball artesanal.
amb la confecció industrial.

desembre, festivitat
dedicada a la Immaculada Concepció, la Coral
de Santa Maria va celebrar
la seva festa patronal participant en l’ofici solemne que se
celebrà, al migdia, a la basílica, coincidint amb la diada de
la parròquia.
La concelebració eucarística va ser presidida per Mn.
Xavier Bisbal, acompanyat
per Mn. Eduard Flores -que
pronuncià una oportuníssima homilia- i per Mn. Josep
Aribau. A l’ofertori hi hagué
la processó de les ofrenes en
la que hi participaren tots els
grups de la Pastoral parroquial, llegint una pregària i
oferint un element material
de la seva activitat.
Els cants foren a càrrec de la
Coral de Santa Maria acompanyada a l’orgue pel Sr. Lluís Victori i tots plegats sota
la direcció del Mtre. Joan
Martínez Colàs. S’interpretà
com a cant d’entrada Honor i
glòria, sigui a vós Maria d’A.
Martorell. El «glòria» i el
«sanctus», foren els de la missa In honorem sancti Hieronymi, de M. del Rio; a l’ofertori
Ave Verum, de W. Mozart, i a
la comunió Benaurada! de J.
Martínez Colàs, en una feli-

ral varen voler tenir un reconeixement per a la persona de
Maria Martí Vidal, excantaire fundadora, la qual durant
més de vuitanta anys ha estat
al servei de l’església de Santa
Maria. Se li feren a mans uns
obsequis personals. Els feligresos li dedicaren un llarg
aplaudiment.
El cant de l’Himne a santa
Maria de Ll. Millet posà punt
final a la celebració.
Dinar de pre-Nadal
Per al proper diumenge 22 de
desembre la Coral té anunciat el dinar de pre-Nadal, que
se celebrarà al restaurant Ca-

vertit en tradicional. Hi haurà
festa amb regals i obsequis cedits per empreses, comerços i
d’altres establiments, i no hi
faltarà la cantada de nadales
per arrodonir la trobada.
Participació en la missa del
Ninou
El dimecres 1 de gener la
Coral participarà amb els
seus cants, en la missa de primer d’any a la basílica de Santa Maria. Es comptarà amb
l’acompanyament musical del
Sr. Lluís Victori, organista titular de la basílica.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Erudit sacerdot

E

s tracta de Mn. Ignasi M. Colomer Preses, que fou un sacerdot
d’arrels igualadines, tot i que
nasqué a Gràcia (Barcelona) l’abril de
1915, i morí a Calella en el novembre
de 2005, quan tenia 90 anys. Ell sempre feia constar que la seva casa pairal
era la de l’Argenter Figueres, al carrer
de l’Argent, d’Igualada. Es llicencià en
Dret a la UAB el 1936, però seguí la
vocació eclesial.
Després de la guerra, fou sacerdot i
historiador. Cantà Missa a Santa Maria, apadrinat pels seus oncles: Josep i
Aurora. Desenvolupa el primer ministeri eclesiàstic a la Soledat, de vicari,
on a més de la tasca pastoral, posà al
dia l’arxiu parroquial, i el catalanitzà.
En 1947 fou un dels fundadors del
CECI, en el qual fou bibliotecari i ar-

xiver. Amb l’Albert del Castillo anà a
Valladolid per uns guadamassils pel
Museu de la Pell. Els seus amics li deien “Mossèn Mapes”, per la col·lecció
cartogràfica que havia reunit. Publicà el llibre “Els cent primers mapes
del Principat de Catalunya” Arribà a
editar una trentena de llibres, alguns
d’ells dedicats al Mas Jordà, una propietat que tenien a Jorba. Va escriure
centenars d’articles que inserí en publicacions catalanes. El seu idioma
preferit. En plena dictadura franquista, s’atreví a endegar uns cursos
de la nostra llengua identitària.
La GEC publicà una nota biogràfica
d’aquest capellà, al qual podem veure, en una parada, el dia de Sant Jordi, venent els seus llibres i conversant
amb nosaltres.
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EXPOSICIONS
SCALA REIS. 125
ANIVERSARI REI
D’IGUALADA

Diversos espais de la ciutat acullen
aquesta mostra amb els elements
de la festa de Reis coma protagonistes.
Del 19 de desembre al 12 de gener a Igualadínissim-Vestíbul de
l’Ajuntament d’Igualada; Sala
Municipal d’Exposicions; Aula
Magna- Casal Popular El Foment; Hall de l’Ateneu Igualadí;
L’Empremta d’Òmnium Cultural
Anoia; Vestíbul del Museu de la
Pelld’Igualada; Aparadors de botigues i empreses d´Igualada

RAMON SALA. L’ART
DE LA NATURA

L’alumne del monogràfic d’escultura Ramon Sala de l’Escola Municipal d’Art I Disseny La Gaspar,
presenta un recull de peces trobades a la natura

17 CONCURS DE FO·
TOGRAFIA EUROPEAN SETMANA DE LA SERI·
GRAFIA
FESTIVAL
FANTASIES EN PAPER I BALLOON
La mostra recull imatges que reflec- Mostra dels treballs realitzats per
VIDRE
teixen l’habilitat dels pilots i el seu l’alumnat de 2n.curs de grau mit-

De l’1 al 30 de novembre a la sala
d’exposicions de la Gaspar.

Antònia Roig
Amb elements tan quotidians com el
paper, el vidre i altres materials reciclats, l’Antònia crea petites peces de
fantasia per decorar persones i llars.
Del 4 de novembre al 8 de gener
al Punt de lectors de la Biblioteca
Central

JOAN BROSSA: ESCOL·
TEU AQUEST SILENCI

Mostra sobre l’obra polièdrica de
Joan Brossa partint de tres eixos: el
compromís, la transformació i la mirada reflexiva.
Del 4 d’octubre al 12 de gener a la
sala d’exposicions del Museu de la
Pell

esforç, així com la bellesa i els colors
dels globus i dels paisatges..
Fins el 28 de desembre a la sala d’exposicions de la Biblioteca Central

jà d’Assistència al Producte Gràfic
Imprès.
Fins el 20 de desembre a la sala
d’exposicions de La Gaspar.

JOCS DEL MÓN

D’UN VERMELL OSCIL·
LANT I UN CARMÍ EN·
CÈS

Igualada 2019, Ciutat Europea de
l’Esport, aposta per aquesta enginyosa exposició de jocs tradicionals
d’arreu del món,tant per a infants
com per a adults..
Del 15 d’octubre al 29 de desembre
al Museu de la Pell.

INSTANTS

Jaume de Córdoba.
Exposició d’escultura
Del 5 de desembre a l’11 de gener
a Artèria.

PINTURA

Núria Riba.
Obres inspirades en els
Moixiganguers d’Igualada.
Fins el 31 de desembre al vestíbul
del Teatre de l’Aurora.

Salvador Balcells.
Exposició d’aquarel.les
Del 13 al 22 de desembre al Portal
del Llevador

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Rufmord”, de la suïssa Viviane Andereggen, Premi
al Millor Format de Ficció del Zoom Igualada 2019

U

n any més, el Zoom ens ha convidat a mirades molt més àmplies i profundes sobre
determinats continguts, independentment
de la seva procedència; tot una oportunitat per a
descobrir -dins l’embalatge d’una sala fosca i davant
de la gran pantalla- produccions de qualitat que no
sempre estaran a l’abast del gran públic.
I, més enllà dels tradicionals films per a la petita pantalla, la pel·lícula alemanya “Rufmord”, del 2018; una
de les guanyadores dels Premis Zoom, de la Secció
Oficial, produïda en nom de la ZDF i Arte per la productora bàvara Hager Moss Film Gmbh, i dirigida
per Viviane Andereggen, apunta a desbancar-se de
les típiques produccions dramàtiques adscrites al gènere del thriller cinematogràfic per a esdevenir un
provat document de denúncia social, de 88 minuts.
Amb un sensible tracte de gènere, i partint de l’excel·lent guió de Claudia Kaufman i Britta Stöckle,
aquesta història que podria considerar-se d’entrada
com a intranscendent va guanyant punts des del mo-

ment en què passa de ser un drama de signe psicològic a una inquietant qüestió d’àmbit social en què
la trama exigeix una complexa –o quimèrica- investigació policial contra un cas de coacció i de difamació. Així, establerts en la ficció –d’uns fets que
poden ser perfectament reals i no gens mediocres- la
trama, amb diferents flashbacks que ajuden a enfilar l’agulla, se centra en una mestra vocacional molt
apreciada pels seus mètodes pedagògics que, després
de negar-se a signar una recomanació en favor d’un
estudiant -malgrat els intents de persuasió del pare
del nen- es converteix en una víctima d’assetjament
i de denigració per a tot una comunitat. Això és, a
la pàgina web de l’escola apareixen fotografies seves
nua (d’una antiga relació) i a la vegada rep amenaces
anònimes pel mòbil.
Mentre la investigació policial no avança, ella viu
una creixent campanya de desprestigi no solament
a l’escola sinó també en el seu entorn més immediat; un infern que es veu incapaç de frenar. Però, poc

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

després, desapareix de sobte; i, a casa seva apareixen
rastres de sang i proves que verifiquen una última relació. Tanmateix, malgrat les recerques, la policia no
troba el seu cos ... Tot plegat, un escenari inquietant
on el llac del municipi serveix de teló de fons per a
un seguit de seqüències de suspens; i un desenllaç
que només pot contemplar una intricant solució.
La pel·lícula reiteradament premiada com a millor
film de TV, tant per part del públic alemany com de
l’estranger, posa en valor el treball d’una jove directora i fotògrafa suïssa: Viviane Andereggen, formada
a l’Acadèmia d’Art i Disseny de Basilea, així com especialitzada en Mitjans de comunicació i Etnologia
a la Universitat de Basilea. A més del món de l’art, va
perfeccionar-se en Estudis cinematogràfics; i, des del
2012 ha vist realitzat el seu anhel de dirigir diversos
curtmetratges i llargmetratges, realitzacions per les
quals ha estat mereixedora de reconeguts guardons
fins a arribar al Zoom 2019.
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AGENDA
DIVENDRES 13
POESIA
Igualada
Toni Subirana canta la poesia del Nadal
El cantautor Toni Subirana ha musicat diversos poemes fins a confegir un repertori
amb una certa vocació antològica
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central.
TEATRE
Igualada
“Poe, el cabaret macabre”. La prestigiosa
companyia Gataro celebra 20 anys amb
una adaptació d’aquest musical de Dagoll
Dagom basat en contes d’Edgar Allan Poe.
Música i cabaret en una història d’amor i
terror amb cinc excel·lents intèrprets a l’escenari.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora
MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada
Concert Mireia Vives & Borja Penalba.
“Cançons de fer camí” és el seu tercer disc
format per peces originals i poemes musicats i versions, on fusionen la poesia, la
música i la il·lustració.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Municipal l’Ateneu.
CLUB DE LECTURA MANGA
Piera
Presentació d’aquest nou club per a joves
de 1r a 4t d’ESO i dels membres participants. Es lliurarà el primer títol per a llegir
i s’explicarà el format de participació..
Divendres a 1/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca.
TALLER
Sta. Margarida de Montbui
“Polseres solidàries” a càrrec de l’esplai
Trenca l’Ou. Els diners recaptats aniran a
favor de la Marató de Tv3
Divendres a les 5 de la tarda a la Biblioteca Mont-Àgora.
CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui
Trobada de persones que han llegit el mateix llibre, en aquesta ocasió “La meva
vida” d’Anton P. Txekhov.
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda a l’Ateneu del Nucli antic.
CONTES
Òdena
Contes preadolescents. Les pors properes,
llops familiars i altres bèsties ens acompanyaran en aquesta sessió.
A càrrec de Carles Alcoy.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca l’Atzavara.

DISSABTE 14
TEATRE
Igualada
“Poe, el cabaret macabre”. La prestigiosa

companyia Gataro celebra 20 anys amb
una adaptació d’aquest musical de Dagoll
Dagom basat en contes d’Edgar Allan Poe.
Música i cabaret en una història d’amor i
terror amb cinc excel·lents intèrprets a l’escenari.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora
CLUB DE FILOSOFIA
Igualada
Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn de la
lectura d’un text filosòfic. “Entendre el
món amb onze pensadors contemporanis”
de Carles Capdevila
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca
Central.
BIBLIOLAB
Igualada
“La vareta de Harry Potter”. Fabricareu la
vostra vareta fent servir diverses eines tecnològiques que integrareu de forma invisible i màgica en una branqueta recollida en
el bosc de Howards
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca
Central.
GALÀXIA POÈTICA
Igualada
Poesia de temàtica “Joc-joguines”
Tens l’oportunitat de venir a recitar poesia
amb acompanyament d’un altre art: pintura, dansa, teatre, música...
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Espai Cívic
Centre
MÚSICA
Igualada
Trobada de les Orquestres de corda del
Conservatori de Lleida, Escola de Música
de Tàrrega i l’Escola/Conservatori Mpal
de Música d’Igualada.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu
2a MARATÓ PER LA MARATÓ
Piera
Jornada solidària plena d’activitats. Amb la
col·laboració d’entitats de la vila.
Dissabte de les 10 del matí a mitjanit a la
pista de Ca m’Aguilera.
TEATRE
Piera
Representació de tres obres curtes: Ves que
no me escuchas, Equivocado i La bolsa de
agua caliente.
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre Foment.
BIBLIOLAB
Sta Margarida de Montbui
“Pintar amb plàstic”. Un bolígraf que imprimeix en 3D? Aquesta eina, sumada a
la creativitat dels petits dóna uns resultats
increïbles,
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca
Mont-Àgora.

DIUMENGE 15

TEATRE
Igualada
“Poe, el cabaret macabre”. La prestigiosa
companyia Gataro celebra 20 anys amb
una adaptació d’aquest musical de Dagoll
Dagom basat en contes d’Edgar Allan Poe.
Música i cabaret en una història d’amor i
terror amb cinc excel·lents intèrprets a l’escenari.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de
l’Aurora
TALLER
Igualada
Creactiva’t al Museu. “Joies en pell”
Per Nadal, ves ben guarnit o regala una
joia. Vine al taller de la Fira de Nadal a la
plaça de l’Ajuntament, i aprendràs a fer un
penjoll amb retalls de pell, perletes i pedres
de fantasia
Diumenge a les 11 del matí a la plaça de
l’Ajuntament
TEATRE
Igualada
“La bella i la bèstia”, de Veus-Veus. Una
fada converteix el príncep en bèstia. Hi
haurà alguna noia que se n’enamori per
trencar el malefici? Adaptació musical i
amb cançons en directe del gran clàssic per
a tota la família.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre
Municipal l’Ateneu
TEATRE i MÚSICA
Igualada
Llum i color per la Marató. Gran espectacle musical de playback del grup Llum i
color de l’Associació de gent gran d’Igualada del Casal del Passeig.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu
MÚSICA
Piera
“La història del corb”. Cantata sobre la
bona convivència a càrrec dels alumnes de
llenguatge musical de l’Aula Municipal de
Música.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Teatre
Foment.
CONCERT
Els Hostalets de Pierola
A càrrec de l’Orquestra Simfònica i Cor
Harmonia, sota la direcció d’Albert Deprius. Amb el programa “A ritme de Vals”
interpretaran valsos, polques, obertures,
nadales i cançons tradicionals.
Diumenge a les 6 de la tarda a la parròquia de Sant Pere.
CONCERT-VERMUT
Calaf
Red Pèrill arriba a Calaf amb un format
més electrònic i amb nous temes sota el
braç.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al cafè del
Casal.
CONCERT
La Llacuna
Sota la direcció de la Maria Teresa Costa,

i amb l’acompanyament al piano de la pianista Maria Arenzana, la centenària coral
La Cuitora ens oferirà un divers repertori
de nadales i cançons tradicionals..
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església
de Santa Maria.
CONCERT
Sta. Margarida de Montbui
Concert de Nadal que fan cada any els
alumnes de 2on de les escoles Antoni Gaudí, Montbou i Garcia Lorca, que oferiran
peces de violí i violoncel.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí a l’església
de la Tossa.

DILLUNS 16
TEATRE
Igualada
Jove Cia. De dansa dell’ARTE – Ballet de
Nadal. Ens presenta un espectacle que ens
endinsarà en la màgia dels contes de sempre a través de la dansa . Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
Igualada
Setmana de concerts d’alumnes de l’ECMMI. En aquests concerts, els alumnes
viuen l’experiència de tocar en públic i
poden mostrar el treball realitzat durant
el trimestre
De dilluns a divendres a partir de 2/4 de
6 de la tarda a l’Escola Municipal de Música.

DIMARTS 17
DIMECRES 18
CONTES DE NADAL
Òdena
Nadal és temps d’il·lusió i màgia. Coneixerem un avet petit que no li agrada tenir
agulles verdes, voldria tenir fulles com la
resta dels arbres. També us presentaré la
joguina preferida de l’Emily Brown i al
Pere, un nen que es perd al bosc el dia de
Nadal.
A càrrec d’Anna Garcia.
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca l’Atzavara.

DIJOUS 19
INAUGURACIÓ
Igualada
Inauguració de l’exposició “Scala Reis”
amb un acte institucional a l’Ajuntament
d’Igualada. Diversos espais de la ciutat
acullen l’exposició dels 125 anys de la Festa de Reis.
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda al Saló de
Sessions de l’Ajuntament
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Enrenous perifèrics
Estrena • Bienvenidos al barrio
REDACCIÓ / RAMON ROBERT

L

es comèdies franceses dels darrers anys solen ser lleugeres
i molt entretingudes. I fins i
tot raonablement divertides, cas de
la que aquí comentem, Bienvenidos
al barrio, realitzada per un cineasta
francès d’origen musulmà, Mohamed
Hamidi, que ben segur sap del què
parla quan es refereix a la vida a la
perifèria i a les barriades del gran Paris.
Tot comença quan Fred decideix domiciliar la seva agència de publicitat,
situada al centre de París, a La Courneuve, en una zona franca, per obtenir ajuts i exempcions d’impostos.

Però quan els auditors d’impostos descobreixen l’engany, Fred no té una altra
opció, per evitar pagar les multes, que
mudar-se a la perifèrica barriada de La
Courneuve amb els seus empleats, paralitzats per aquesta arribada a territori
desconegut.
Evitant els prejudicis i amb molt poca
moralina aquesta comèdia francesa
toca el tema del xoc de cultures entre els
que viuen al centre de París i els barris
marginals de la perifèria. I encara que
conté els clixés tantes vegades utilitzats
en cinema, el cert és que aconsegueix
fer-te riure en molts moments. De fet,
tampoc pretén altra cosa. Al capdavall,
les persones, siguin d’on siguin, són
més semblants del que sembla.

Més Jumanji

Estrena • Jumanji: siguiente nivel

Secrets i tensions
Cicle Gaudí • Litus
REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

M

arta Buchaca (Barcelona,
1979) és una de les escriptores teatrals i guionistes (per
a cinema i televisió) més sol·licitades
ben valorades i premiades dels darrers
anys. Representada amb èxit a Barcelona i Madrid l’any 2012, Litus fou la
sisena obra escrita per l’autora barcelonina. Ara, set anys després, se n’ha
fet una versió per a cinema, realitzada
per Dani de la Orden, el qual ha escrit
el guió en col·laboració amb la mateixa Marta Buchaca.
En grans trets, podem dir que Litus

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

T

ot va començar l’any 1995,
quan es va estrenar Jumanji,
una simpàtica fantasia en la
qual el protagonista, Robin Williams, quedava atrapat dins d’un joc
de taula fins que era alliberat per
uns nens, alhora que s’alliberaven un
munt d’animals exòtics. Van passar
més de 20 anys i algú, a Hollywood,
va tenir la idea de reprendre aquella

història, però canviant el joc de taula
per un videojoc. Així, amb nous actors, l’any 2017 es va estrenar Jumanji, bienvenidos a la jungla, entrant
sense problemes en la llista de les
pel·lícules més taquilleres de l’any.
Confirmat el negoci, una tercera pel·
lícula no s’ha fet esperar: Jumanji, siguiente nivel. Repeteixen els mateixos
actors, o sigui Dwayne Johnson, Karen
Gillan, Jack Black. El perillós i sempre
sorprenent joc torna a començar!

és una comèdia agredolça amb tocs
de thriller, que parla de l’amistat, de la
mort i de l’amor. És també una crònica
generacional sobre uns amics. El seu
argument arrenca amb el retrobament
d’aquest grup d’amics després del suïcidi, tres mesos enrere, d’un d’ells, en
Litus. Durant la reunió, sortiran a la
llum els secrets més íntims i les tensions amagades durant anys. Cal destacar la bona feina dels actors i l’equilibri establert entre el que és tràgic i el
que és còmic i divertit. Presentada a
Igualada pel Cineclub, podrem veure
aquesta pel·lícula a l’Ateneu Cinema el
proper dijous dins el cicle Gaudí.
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FROZEN II
Estats Units. Animació. De Chris Buck, Jennifer Lee.
Com és que Elsa té poders màgics? Quan el seu regne es
veu amenaçat, acompanyada dels seus amics, Elsa emprendrà un viatge perillós i inoblidable. Seqüela de “Frozen. El
regne del gel” (2013), el film d’animació més taquiller de la
història de cinema, guanyador de l’Oscar a la millor pel·lícula animada. Reuneix el mateix equip artístic i tècnic de
l’original.
BIENVENIDOS AL BARRIO
França. Comèdia. De Mohamed Hamidi. Amb Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Camille Lou.
Fred ha tingut la idea de domiciliar la seva agència de publicitat, situada al centre de París, a una zona perifèrica, La
Courneuve, per obtenir exempcions d’impostos. Però quan
els auditors descobreixen l’engany, Fred no té una altra opció que mudar-se a La Courneuve amb els seus empleats,
paralitzats per aquesta arribada a territori desconegut.

SI YO FUERA RICO
Espanya. Comèdia. D’ Álvaro Fernández Armero. Amb
Alex García, Alexandra Jiménez, Adrián Lastra, María de
Nati.
Santi és un jove amb problemes que, de la nit al dia, es torna
ric. Molt ric. El problema és que el “millor” que podrà fer és
no explicar-ho als seus amics i familiars. I molt menys a la
seva parella, és clar.
LITUS
Espanya. Comèdia dramàtica. De Dani de la Orden. Amb
Álex García, Adrián Lastra, Belén Costa, Quim Gutiérrez.
Basada en l’obra teatral de Marta Buchaca, l’argument se
centra en el retrobament d’un grup d’amics després del suïcidi, tres mesos enrere, d’un d’ells. Durant la reunió, sortiran a la llum els secrets més íntims i les tensions amagades
durant anys.

JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL
Estats Units. Fantasia i aventures. De Jake Kasdan. Amb
Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black.
Aquesta vegada, els jugadors tornen al joc, però els seus personatges s’han intercanviat entre si, el que ofereix un curiós
planter: els mateixos herois amb diferent aparença. Els participants només tenen una opció: jugar una vegada més a
aquesta perillosa partida per descobrir què és realment el
que està succeint.
PUÑALES POR LA ESPALDA
Estats Units. Intriga. De Rian Johnson. Amb Daniel Craig,
Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette,
Don Johnson, Michael Shannon, Christopher Plummer.
Quan el reconegut novel·lista de misteri Harlan Thrombey
és trobat mort a la seva mansió, l’inquisitiu detectiu Benoit
Blanc és reclutat per investigar el tema. Es mourà entre una
xarxa de pistes falses i mentides interessades.

LOS AÑOS MAS BELLOS DE UNA VIDA
França. Sentimental. De Claude Lelouch. Amb Jean-Louis
Trintignant, Anouk Aimée
Un home i una dona, fa anys, van viure una història d’amor
fulgurant, inesperada, atrapada en un parèntesi convertit en
un mite. En l’actualitat, ell, antic pilot de carreres, es perd
una mica pels camins de la seva memòria. El seu fill llavors
intenta ajudar-lo a trobar la dona que el seu pare no va saber
guardar al seu costat. Ella, aquella dona, reapareix.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
FROZEN II
Ds: 16:30
Dg: 16:00
PUÑALES POR LA ESPALDA
Dv: 20:30
Ds: 20.30
Dg: 20:00
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 17.15 (VOSE)
SI YO FUERA RICO
Dv: 18:15
Ds: 18:30
Dg: 18:00
Dll: 17:15
Dc: 18:30
LITUS (Cicle Gaudí)
Dj: 20:00

Casal
St. Martí de Tous
LA DIRECTORA DE ORQUESTA
Ds: 18:00
LOS AÑOS MAS BELLOS DE UNA
VIDA
Dg: 18:00
BIENVENIDOS AL BARRIO
Dg: 19:35

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA GRAN
JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL
Dv: 18;15/20.30
Ds: 16:15/18.30/20:45
Dg: 16:45/19:00
FROZEN II
Dv: 18.30
Ds: 16:15
Dg: 17:00

SALA PETITA

PUÑALES POR LA ESPALDA
Dv: 20.30
Ds: 18:15/20.45
Dg: 19.15
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL
Dv Ds Dll a Dc: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:00/14:30/17:00/19:30/22:00
1/ADIOS
Dj: 16:45
2/JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL
Dv Dll i Dc: 18:15/20:45
Ds i Dg: 15:45/18:15/20:45
Dm: 18:15/
20:45 (VOSE)
2/JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL (3D)
Dg: 12:30
2/LEGADO EN LOS HUESOS
Dj: 16:40
3/ NAVIDAD SANGRIENTA
Dv Dll a Dc: 18:00/20:00/22:05
Ds: 16:00/18:00/20:00/22:05
Dg: 12:15/14:10/16:00/18:00/20:00
/22:05
3/ JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL
Dj: 17:00/19:30/22:00
4/ SI YO FUERA RICO
Dv Dll i Dc: 18:30/20:40
Ds: 16:30/18:30/20:40
Dg: 13:00/16:30/18:30/20:40
Dm: 18:30
4/ NAVIDAD SANGRIENTA
Dj: 17:15/19:05
4/ PUÑALES POR LA ESPALDA
Dv a Dc: 22:40
4/ BRUCE SPRINGSTEEN, WESTERN STARS
Dm: 20:30
5/ FROZEN II
Dv Dll Dc: 18:05/20:15
Ds: 15:55/18:05/20:15
Dg: 11:55/13:55/15:55/18:05/20:15
Dm: 18:05
Dj: 17:50
5/ SI YO FUERA RICO
Dm: 20:15
5/ JOKER
Dv a Dc: 22:30
6/ LEGADO EN LOS HUESOS
Dv a Dc: 19:15/21:45
6/ FROZEN II
Dv a Dc: 17:05
Dg: 12:55/17:05 15:00(CAT)
6/ SI YO FUERA RICO
Dj: 18:30/20:40/22:45
7/ MIDWAY
Dv a Dc: 16:55/19:35
7/ PUÑALES POR LA ESPALDA
Dj: 21:55
7/ ADIOS
Dv a Dg i Dc: 22:20
7/ ABOMINABLE
Dg: 12:20
7/ MALEFICA, MAESTRA DEL MAL
Dg: 14:25
7/ LE MANS 66
Dll i Dm: 22:20
8/LAST CHRISTMAS
Dv a Dc: 17:45
8/ MIDWAY
Dj: 22:15
8/SI YO FUERA RICO
Dv a Dc: 22:45
8/PUÑALES POR LA ESPALDA
Dv a Dll i Dc: 20:05
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6

10 11 12

HORITZONTALS: 1. Per més que sempre miraven d’il·lustrar positivament el dia, ja fa
anys que ningú els fa cas / 2. Bastard, però una mica ja es purifica. Carda més de paraula
que d’obra / 3. Mantenen la compostura. Ni freda ni calenta, és lògic. Poca solta / 4. Pebrot
importat de l’est. Fatigós desplaçament de cap a cap de la piscina / 5. Un primer del menú.
Residu, prèvia trituració. Les nou xifres de l’hotel / 6. Un cop digerit queda estranyament
tipa. És a l’ecètica com el plàstic a la plàstica / 7. Atraco el banc com un guàrdia dels
d’abans. La xica de Morella / 8. Repòs per falta de vocals. Desviacions vertebrals d’en Byron
i en Chamberlain / 9. Lliurar al legítim propietari. Versió Silenciosa / 10. Lògic derivat de
l’àcid ciànic. Mesurava la continuïtat dels mass / 11. A l’interior de la cova. Llufa que penja
el bisbe. La lletra que t’encendré / 12. Ràpid com la bici de l’Hinault. Si fos llarga no podria
fer el toc de castells / 13. Flors que no enxamparàs mai en calzes. Tres dins d’un Micra.
VERTICALS: 1. No es tracta d’acampar sinó de tot el contrari. Residència estiuenca del
hippy menorquí / 2. Arrani per sota. Rudes i selvàtiques com vesparis revoltats / 3. A
l’ànima del papa. Quina epopeia, centenars de pàgines de navegació. Dintre els marges
de la llei/ 4. Masturbació a l’antiga, recoi! Extraient l’aigua fins aquí dalt a força de braços
/ 5. Estàtua genuflecta. Floreta que dura el temps de dir-la / 6. Ocell posant-se en situació. Recargolada, rebuscada. Marxa de Campdevànol / 7. I entra a Igualada. Gràcies a la
Chevalier va aconseguir una dama de companyia. Allà on coincideixen el jutge i el metge
/ 8. Per detenir-lo els polis van necessitar un capot. Insectes capaços de muntar drames /
9. En Salvador en l’etapa ascendent. Proposició matemàtica sobre la descomposició de la
meteora / 10. S’esfumen com aus del paradís. Ara en Salvador quan ja anava de baixa / 11.
El ciclista de les galàxies. Aquest sí que fa anar de baixa. Al mocador de la Lluïsa Cunillé /
12. Fibra vegetal qualificada amb un 6 alt. Preparar la comèdia.

7
8
9
10
11
12
13

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Troba les 7 diferències per Sílvia Lamolla
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gastronomia
El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

Pollastre farcit:
recepta de Nadal fàcil

Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

93 804 24 51
696 233 803

publicitat@veuanoia.cat

Ingredients:
-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
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
--

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719 CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

Per a 12 persones
• Pollastre desossat 1,5 kg
• Pit de pollastre picat 500 g
• Llom de porc picat 500 g
• Pernil serrà picat 250 g
• Pa ratllat 35 g
• Ous 2
• Brou de pollastre concentrat,
cub o pastilla 1
• Orellanes picades 50 g
• Panses sultanes 50 g
• Pedro Ximénez 30 ml
• Canyella molta 3 g
• Sal
• Pebre negre molt
• Mantega en pomada o fosa 20 g
• Cava 200 ml

Elaboració:

En un recipient fondo preparem la farsa o farcit. Barregem el pit
de pollastre picat, el llom de porc picat, el pernil serrà picat, el pa
ratllat, els ous batuts, la pastilla de brou de pollastre esmicolada,
les orellanes picades, les panses sultanes, el Pedro Ximénez (que
podem substituir per conyac), la canyella molta, un pessic de pebre negre molt i una culleradeta de sal.
Obrim el pollastre per la part inferior i introduïm el farcit a poc a
poc, omplint les cavitats de les ales i les potes amb compte per no
estripar la carn ni la pell. Cosim l’obertura amb agulla i fil perquè
no surti el farciment al forn. Untem el pollastre amb mantega
fosa per tot arreu, salpebrem generosament i el col·loquem en
una safata de forn folrada amb paper d’alumini lleugerament
greixat.
Rostim al forn, preescalfat a 200 ºC, durant 2 hores cobert amb
una làmina de paper d’alumini. Transcorreguda la primera hora,
reguem el pollastre amb el cava i retirem el paper d’alumini. Durant l’última hora de forn el pollastre es pot daurar en excés, així
que convé estar atents per si cal cobrir-lo de nou amb el paper
retirat.
Després del temps de forn retirem la safata i deixem temperar
durant una hora, mínim, abans de tallar i servir. Millor si ho deixem dos o tres, fins i tot d’un dia per l’altre. El pollastre farcit
pren cos amb el repòs i resulta més fàcil de tallar en fred. Servim
amb els sucs del rostit, que espessim escalfant a foc suau, remenant sense parar, amb una culleradeta de farina de blat de moro.

I... bon profit!

www.nouurbisol.com

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

Aquesta setmana sortidor de cervesa ESPINA DE FERRO LAGER

· Esmorzars

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

Camí Ral 4-10 · 08700 Igualada
Tel: 93 804 91 64 · info@grupjardi.com

De dilluns a dissabtes
Migdia: d’13 a 16h
Nits: reserves per a grups
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En la mort del Pare Daniel, figura important en el
moment inicial de la immigració a Fàtima i Montbui

E

l proppassat 4 de desembre moria a Barcelona fra Josep Massana
i Julià. Havia nascut el dia 11
de setembre de 1930, i entrà a l’Orde dels Franciscans
Caputxins a l’edat de 16 anys
rebent el nom de fra Daniel
de Gelida. Ordenat de prevere, estudià Ciències Socials a
Roma.
Aconseguí portar l’electricitat al barri del Pi
Extraiem informació del monogràfic dels 50 anys de la
parròquia de Sant Maure. Del
1954 al 58 van ser els Frares
Caputxins d’Igualada, que
van començar a fer activitats

socio-religioses entre aquella
gent nouvinguda.
El Pare Matias Boada anava
sobretot al barri de Fàtima,
però també venia a al barri
del Pi, en canvi el Pare Josep
Massana, conegut amb el so-

brenom de Pare Daniel, venia
sempre a Montbui. Eren molt
coneguts, estimats i recordats. Per això, en agraïment
i memòria d’aquells pioners
s’han guardat el seus noms
al barri del Pi: hi ha la plaça
anomenada “plaça del Pare
Matias” i un carrer dit “el passeig del Pare Daniel”.
Entre les moltes activitats que
organitzaven, socials i lúdiques, sobresortien les de caràcter religiós.
Recordava el pare Daniel
que alguna vegada el mossèn
del poble els demanava que
l’ajudessin en celebrar algun
servei religiós entre aquells
nouvinguts. Com a curiosi-

1r aniversari

Antoni Padró i Nadal
Que ens deixà el 7 de desembre de 2018

La seva família preguem que el tingueu present en les vostres oracions.
Els qui tant t’hem estimat mai t’oblidarem.

Santa Margarida de Montbui 2019
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Missa en
record de
Mn. Còdol

tat explica que un any li van
demanar de “fer el salpàs” per
les cases de pagès no lluny del
barri del Pi. També explicava el pare Daniel que col·laborava amb l’alcalde pedani,
que l’ajuntament tenia en un
veí del barri: el primer fou en
José Fernández (Pepe Bigotes).
Amb ell col·laboraven en el
millorament des les condicions de vida: recorda que li va
tocar d’anar a insistir a un senyor de la Fecsa, a Barcelona,
perquè arribés la llum al barri
del Pi. I quan van fer la inauguració de la llum, l’any 1958,
van organitzar una gran festa popular. I els infants feien
volar globus, i també feren
molts jocs infantils de cucanya.
Posteriorment, a Barcelona,
treballà infatigablement en la
catequesi d’infants i amb els
equips de matrimonis de la
Mare de Déu.
També fou ministre provincial dels Frares Caputxins de
Catalunya entre 1972 i 1978.
Va deixar la responsabilitat
directa de la catequesi del
convent de Sarrià fa un any,
però sense deixar el vincle i
la presència, tan estimada per
tots.
Home d’esperit jovial, entusiasta i entregat, ha mort a
causa d’una malaltia del cor.
Descansi en pau.

Aquest diumenge dia 15
de desembre a 2/4 d’1
del migdia, a la basílica
de Santa Maria d’Igualada se celebrarà una Missa en record de Mossèn
Còdol. La Fundació Sant
Crist d’Igualada organitza aquest acte litúrgic en
commemoració del 25è
aniversari de la seva mort.

SANTORAL
Febrer

En record de:

Joan Vilarrubí Rosell
Ha mort havent rebut els sants sagraments i la benedicció apostòlica el
passat dissabte dia 7 de desembre a l'edat de 97 anys.

A.C.S
Els seus estimats: la seva esposa Pepita; fills, Isabel i Joan, Joan i Eulàlia; nets; besnets i
família tota ho fan saber a llurs amics i coneguts, i els preguen una oració per la seva
ànima. L'empresa Ferrer Vilarrubí S.A. de la qual va ser fundador junt amb els seus treballadors s'uneixen al dolor de la família i alhora, volen expressar les més sinceres gràcies
per les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc el passat diumenge
dia 8 de desembre a la Parròquia de Sant Bartomeu de Vallbona d'Anoia.
Vallbona d’Anoia, desembre de 2019

13: Llúcia; Otília; Aubert.
14: Joan de la Creu; Just i Abundi; Diòscor; Nicasi
15: Valeri; Urber; Cristiana (Nina); Sílvia.
16: Ananies, Azaries i Misael; Albina; Adelaida de Borgonya .
17: Joan de Mata; Llàtzer; Esturmí; Franc de Sena.
18: Mare de Déu de l’Esperança; Gracià; Adjutori
19: Nemesi; Anastasi I, papa; Fausta; Eva

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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CISTELLA AMB PRODUCTES

PLANXISTERIA
GELABERT S.L

SORTEIG
2 Entrades

902 22 09 22

www.yelmocines.es

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

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER

SORTEIG

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

676 959 431

676 959 431

UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE

93 804 88 52

Regalem 2 cistelles al mes!

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.

www.museudeltraginer.com

www.planxisteriagelabert.com

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

SORTEIG D’UNA
BICICLETA
93 131 35 58

www.ingravita.cat

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

MÚSIQUES DE BUTXACA

I.H.C.
SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER
AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

www.igualadahc.com

93 804 42 57

SORTEIG DE

SORTEIG

de 8 abonaments
anuals per al cicle
de concerts 2019
dels Hostalets
de Pierola

SORTEIG
DE 2 ENTRADES
www.musiquesdebutxaca.cat

2

ENTRADES

Les entrades tenen vigència d’un mes a partir de la publicació dels guanyadors. Els guanyadors es donaran a conèixer per mitjà de l’edició impresa de La Veu a finals de mes. Podran recollir les entrades
directament a cadascuna de les entitats que participen, a excepció de Yelmo Cines, el cicle de concerts
d’Hostalets, la cistella Caprabo i Caves Bohigas que han de passar a buscar-les a les nostres oficines de
La Veu.

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

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Nom
Cognoms
Població
amicsdelamusica@gmail.com

Visita per a dues persones a caves
Bohigas amb degustació de caves
(últim diumenge de mes) i regal
d’una ampolla Bohigas Brut Reserva amb estoig

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis
participar i omple les dades personals per a que
puguem contactar amb tu!
Cistella Caprabo

Bicicleta ABA

Músiques de Butxaca

Entrades Yelmo Cines

Forfait circuit Les Deus

Música Hostalets

Email

Entrades Museu del Traginer

Entrades Cinema Ateneu

Cava Bohigas

Signatura

Val xapa i pintura Gelabert

Entrades Teatre Aurora

Escalada Ingravita

Entrades Hoquei

Telèfon mòbil

TOTS ELS SORTEJOS

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes fins el 30/11/2019. 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 consentiment exprés i
inequívoc a aquestes condicions.
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DR. JORDI GRAELLS

CLÍNICA DENTAL ANOIA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 13: TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
-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

·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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments
c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira
c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

ORTOPÈDIA
ALMENAR
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

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
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

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00
- IGUALADA

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares
c/Pujades, 47
93 803 38 74
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704
Psicòloga
c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

Dissabtes de 9h a 14h

Av. Barcelona, 9

Rbla. Sant Isidre 11
Igualada
www.dentaligualada.com
DIUMENGE
15:
Tel 93 737 17 17

BAUSILI

Born, 23
(9:00- 22:00)

ORTOPÈDIA CASES
• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals
• cirurgia ambulatòria: cataractes,
retina, glaucoma.
• cirurgia refractiva: miopia,
astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular
Associada a l’Edat DMAE).

De dilluns a divendres

de 9h a 14h 14:
i de ADZET
15h a 20h
DISSABTE

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

A partir del dia 01/06/19 canviarem les quotes,
Per Publicitat:
conseqüentment
a les properes publicacions
dels
s’haurien
93anuncis
804 24
51 d’actualitzar.
publicitat@veuanoia.cat

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa

Més endavant també modificarem la imatge
EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
però de moment hauríeu de canviar:

20,97€ per 21,26€
INÉS
34,12€MARIA
per 34,60€
VIDAL MARURI

psicologa col. num 19.304
Psicoterapeuta

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
dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

SECANELL
Òdena, 84
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 16:

MISERACHS

Rambla Nova, 1
DIMARTS 17:

BAUSILI

Born, 23
DIMECRES 18: CASAS V.

Soledat, 119
DIJOUS 19: PILAR

A. Mestre Montaner, 26

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Sant Josepque
14, ENTL.
2a
c/Comarca,
72, 5è 2a
Us agrairia
m’enviéssiu
les proves
per
08700 IGUALADA
IGUALADA
donar-vos
la 803
conformitat.
638 137
Herboristeria l’Espígol c/Sant
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

Salutacions,
a partir de

21,26€

al mes

la millor Assistència Sanitària

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

63

Espai patrocinat per:

Jordi Cruz/

Director i fundador Associació MPS
Divendres, 13 de desembre de 2019

“De mitjana, es tarda entre 5 i 10
anys a diagnosticar una malaltia
minoritària”
Em dic Jordi Cruz Villalba i visc des de fa molt temps a la Pobla de Claramunt. Soc el pare
de Sofía Cruz, que va néixer a Igualada el 1998 i va morir a Barcelona el 2017. La Sofía
va ser el motor del que ara més endavant parlem, i fruit d’un gran i excel·lent moviment
associatiu per ajudar a les persones amb aquest tipus de malalties.
Soc el director de l’Associació MPS i Membre de la Junta Directiva de la Federació Espanyola
de Malalties Minoritaries (FEDER) i el representant a Catalunya.

P

er què vas fundar l’Associació MPS?

Jo vaig començar primer amb l’Associació Sanfilippo perquè la meva filla va ser diagnosticada amb aquesta malaltia l’any 2003. En aquell
moment no existia absolutament res d’informació sobre la malaltia i vaig intentar crear un moviment per
recaptar fons per la recerca i també fer tasca de conscienciació. Es tractava d’intentar que tant la meva filla
com altres pacients d’aquesta malaltia tinguessin una
opció terapèutica que millorés la seva qualitat de vida,
ja que sense tractament la malaltia segueix el seu curs
fins que moren, i amb una qualitat de vida molt dolenta.
Vaig començar a anar a congressos sobre la malaltia
i vaig descobrir que s’englobava dins de les malalties
mucopolisacaridosis (MPS), i el 2015 vam crear l’Associació MPS, que engloba el conjunt de malalties lisosomals com les MPS, Síndromes relacionades o la malaltia de Fabry, entre altres. En conjunt a MPS Espanya
ens focalitzem en 70 malalties minoritàries.
Quines característiques comunes tenen les malalties lisosomals?
Creen unes toxines mucoses que es van acumulant en
diversos òrgans tan importants com el fetge, la melsa,
les vies respiratòries, el cor o el cervell, com en el cas de
la Síndrome de Sanfilippo. Així, es va inhibint la capacitat de parlar, de menjar, de caminar, etc.

Quin és l’objectiu de l’associació?

I el tractament, és més difícil també?

Sobretot atendre les famílies, perquè tinguin un punt
de referència d’informació i atenció. També intentem
informar-los sobre el punt en què es troba la recerca, ja
que són malalties molt cruels, que requerixen de cures
importants i tenir una associació que et recolzi creiem
que és molt important.

N’hi ha vàries que ja tenen una teràpia per poder aplicar, així que la qualitat de vida dels malalts és millor. Es
tracta de malalties molt minoritàries en alguns casos, i
tot i que a vegades els costa, en els últims anys hi ha hagut un canvi i les companyies farmacèutiques aposten
més per les malalties minoritàries. Això fa possible que
els pacients puguin tenir alguna esperança.

També tenim l’objectiu de fomentar la recerca i oferim
serveis que serveixin per millorar la qualitat de vida
tant dels malalts com de les seves famílies, a través de
fisioteràpia, psicòlegs, etc. Són serveis que donem gratuïtament.
Quanta gent pateix una malaltia minoritària a Catalunya?
A Catalunya afecten a 400.000 persones, 3 milions a Espanya i 33 milions a Europa. De moment es coneixen
fins a 7.000 malalties minoritàries.
El fet que siguin minoritàries en dificulta el diagnòstic?
El procés de diagnòstic, de mitjana, dura entre 5 i 10
anys. En alguns casos el metge que et toca pot intuir
ràpidament que, segons els símptomes, pots tenir una
malaltia minoritària, però en altres casos és més difícil
que ho trobin. Per això és important treballar en xarxa
per intentar trobar respostes. Quan tenim l’etiqueta de
la malaltia és quan, com a família, pots començar a fer
coses.

Es pot ajudar d’alguna manera a l’Associació?
La gent que ens vulgui ajudar es pot fer soci a través de
la nostra web: www.mpsesp.org. A més, si hi ha gent
que ens vol ajudar de manera voluntària també ens va
bé, a l’hora d’organitzar congressos o donar un cop de
mà a l’oficina.
Com ajuda que la Marató de TV3 es dediqui a les malalties minoritàries?
Primer, ens ajuda a visibilitzar aquestes malalties, ja
que es fan molts actes en molts pobles i ciutats de Catalunya en què es parlarà d’això. A més, també ajudaran
molt els diners que es recaptaran durant el programa, ja
que es destinaran a la recerca d’aquestes malalties minoritàries i que moltes d’elles no tenen cap oportunitat
terapèutica.
		Marc Vergés @marcverges8

El moviment Black Face és una reivindicació en defensa de la igualtat racial a USA. Com també és americana la imatge de Santa Claus
popularitzada per Coca Cola i Disney. Influències culturals que colonitzen el Nadal i algunes festes ben nostrades. Enguany a Igualada
es celebraran els 125 anys de cavalcada de Reis. TV3 s’hauria interessat per retransmetre-la, sempre que el miler de participants fossin
artistes negres llogats per aquest acte. El seu director va dir que no vindran perquè no sabria què dir al Comitè d’empresa de la Corporació Catalana de Radio i Televisió amb tants pintats. I un col·lectiu, que va fer treure uns indis en la festa major de Gràcia, amenaça amb
boicotejar la presència de Reis, patge Faruk i la seva cohort de patges. Tan els fa que sigui una tradició, reconeguda com Festa d’interès
Nacional, que sempre ha estat una mostra d’alegria i concòrdia. S’imposarà el “políticament correcte” d’en Sanchis fent de Pilats - encara que no sigui Setmana Santa - i els activistes que volen fer merder on mai n’hi ha hagut? Aquesta no és una rua d’artistes de color
remunerats, sinó d’infants il·lusionats rebent els regals dels Reis de l’Orient.

MENJAR PER A EMPORTAR
◆Canelons de rostit de Nadal....................................(Ració 3 canelons 6.50€)
◆Crema de marisc amb gamba i musclos i arròs......................8€
◆Tàrtar de tonyina vermella amb alvocat i torradetes.........10€
◆Terrina de foie amb torradetes i compota tomàquet...........11€
◆Escudella de galets i pilota..................................................................8€
◆Ànec rostit amb fruits secs i bolets................................................12€
◆Ració d’espatlla de xai al forn ...........................................................13€
◆Espatlla de cabrit al forn......................................................................24€
◆Sarsuela de rap, gamba, calamar i cloïsses................................20€
◆Cuixa de pintada desossada a la catalana amb moniato.... 14€
*Per donar un millor servei agrairíem fer la seva comanda amb 48 hores d’antelació.

El Jardí Restaurant d’Igualada · Rbla St. Isidre 12 Igualada · Tel. 938 03 18 64

