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L’EDITORIAL

Llibertat!
L a sentència del Tribunal de la Unió Europea 

respecte la immunitat de l’eurodiputat i ante-
rior vicepresident de la Generalitat Oriol Jun-
queras representa un cop molt dur -no és el 

primer- contra la justícia espanyola. Més enllà del de-
bat interessat que ens arriba des de diverses bandes, de 
les tertúlies dirigides o de la legítima discussió que fan 
els ciutadans a les xarxes 
socials, sempre hi ha un 
punt final on els conflictes 
que no semblen tenir mai 
un desllorigador, acaben 
per  tenir-lo. En aquest 
cas, el tribunal de Luxem-
burg, que marca el final 
del túnel en els assumptes 
més agres de les justícies 
dels 27 estats de la UE.
Si bé la sentència no acla-
reix què ha de passar amb 
Junqueras, és obvi que la seva immunitat ja era  obli-
gada abans d’emetre’s la sentència del Procés. Per tant, 
algú va sentenciar-lo sense poder-ho fer, i menys sense 
que ho autoritzés el tribunal europeu.
La resolució d’ahir també obre la porta -esperem- a la 
plena immunitat del President Puigdemont i de l’ex-
conseller de Salut Antoni Comín. Europa, doncs, ha 

legitimat els vots de gairebé dos milions de catalans a 
les darreres eleccions europees. Una bufetada en tota 
regla a un dels tres poders de l’Estat espanyol, i, alho-
ra, una demanda no escrita a solucionar d’una vegada 
per totes aquest assumpte d’allí d’on no hauria d’haver 
sortit mai: de la política.
Enlloc d’asseure’s i reflexionar després de l’adverti-

ment, el Tribunal Supe-
rior de Catalunya, com 
era d’esperar, decideix 
inhabilitar el President 
de la Generalitat pel  
cas dels llaços grocs. 
Una barbaritat majús-
cula, desproporciona-
da i que embruta a la 
primera de les nostres 
institucions. 
Ara que tenim l’aval 
d’algú que imposa seri-

etat en la justícia per davant de la fatxenda, exigim la 
llibertat immediata d’Oriol Junqueras, la immunitat de 
Carles Puigdemont i Antoni Comín, i una demostra-
ció inequívoca dels qui volen liderar Espanya, que no 
volen al President de Catalunya inhabilitat per penjar 
uns llaços grocs. Serietat, si us plau! 

Ara que tenim l’aval d’algú que 
imposa serietat en la justícia per 
davant de la fatxenda, exigim la 

llibertat immediata 
d’Oriol Junqueras.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Carlos Lesmes, president del Con-
sell General del Poder Judicial 
(CGPJ),  és contestat per les asso-
ciacions de jutges i fiscals pels 22 
nomenaments i li han criticat que 
“continuïn els nomenaments mal-
grat que el mandat del CGPJ ha 
expirat i està prorrogat des de fa un 
any i està col·locant els seus magis-
trats afins, o fins i tot amics, per a 
uns mandats que duraran cinc anys, 
cosa que marcarà la línia conserva-
dora dels alts càrrecs de la carrera 
judicial.” 

Carme Forcadell, expresidenta del 
Parlament, ha dit “Cap condemna 
no és digerible quan et jutgen i et 
condemnen per un delicte que no 
existeix” i també que “S’ha demos-

trat que l’estratègia que vam seguir 
no era guanyadora”. 

Pere Aragonès, vicepresident 
del Govern i coordinador nacio-
nal d’ERC, ha dit que “La fi de la 
repressió passa també per trobar 
solucions per a aquelles persones 
que estan condemnades de manera 
absolutament injusta. Això haurà 
d’estar també sobre la taula de ne-
gociació”

José Luis Ábalos, ministre en fun-
cions i secretari d’organització del 
PSOE i  un dels negociadors de la 
investidura, ha advertit els republi-
cans que “sense un acord d’inves-
tidura no hi haurà possibilitats pel 
diàleg amb Catalunya. Si no s’apro-
fita aquesta oportunitat, la tesi del 
diàleg també es trencarà [...]. Es de-
mostrarà que no hi ha possibilitats 
pel diàleg”,  i ha afegit: “No sé si hi 
haurà altres moments”.

Pere Aragonès, vicepresident del 
govern de la Generalitat, ha pre-
sentat l’acord amb els Comuns com 
“un primer pas per actualitzar uns 
pressupostos que fa diversos exer-
cicis que estan prorrogats, amb la 

idea de que ajudin els que menys 
tenen per la via de progressivitat i 
redistribució”

David Bonvehí, president del PDE-
Cat, ha afirmat que “crec en el siste-
ma de partits i als independents els 
agraïm que facin política i s’hagin 
incorporat a JxCat. I els dic que és 
necessari estar en un de partit i una 
organització per fer una bona polí-
tica institucional perquè el partit i 
l’espai tingui una acció política co-
herent.”

Oriol Junqueras, ha sabut que era 
“eurodiputat electe des del moment 
en què es van conèixer els resultats 
de les votacions” segons ha dictami-
nat el Tribunal de Justícia Europeu.  
El Tribunal Suprem ha donat “5 dies 
a les parts” abans de definir què farà.

Quim Torra, president de la Gene-
ralitat, ha estat condemnat pel Tri-
bunal Superior de Justícia de Cata-
lunya “a un any i mig d’inhabilitació 
per desobediència i una multa de 
30.000 euros i pagament de les cos-
tes a excepció de l’acusació particu-
lar”.

La conversa
Gaudeixo molt del gènere periodístic de 
l’entrevista perquè és l’únic que es fa a partir 
d’una conversa entre dues persones. Per això 
m’agrada fer la secció de la Contraportada 
quan em toca. Només li trobo una pega: la 
manca d’espai per posar tot el que l’entrevistat 
et diu.
Aquesta setmana he gaudit d’una llarga i tran-
quil·la conversa amb l’Enric Morist, a la seu 
de Creu Roja Catalunya, al carrer Joan d’Àus-
tria de Barcelona. Un edifici amb milers de 
metres quadrats destinats a l’assistència a qui 
ho necessita i no té on acudir. A l’edifici hi ha 
voluntaris i professionals que aporten allò que 
tenen per reduir el nivell de patiment del país. 
Ho fan de forma anònima i desinteressada. A 
Catalunya hi ha milers d’éssers humans que 
pateixen malalties, addiccions i sobretot, pa-
teixen soledat. I si no pateixen abandó és pre-
cisament per la tasca que desenvolupa, tots els 
dies de l’any, Creu Roja. 
L’Enric Morist és un home tranquil, ben pre-
parat, que sap canalitzar la seva passió per 
l’ajut a qui ho necessita i per la gestió transpa-
rent. Mai perd el somriure, perquè mai perd 
l’esperança de millorar el nostre món. Una 
part de la conversa no hi ha cabut en l’espai de 
l’entrevista i, per això, us en vull fer cinc cèn-
tims aquí.
Amb l’Enric ens coneixem de fa molts anys. 
Vàrem compartir un viatge professional a Tra-
vnik (Sarajevo) just després dels acords de Pau 
de Dayton. En aquell viatge, a més d’en Xavier 
Botet i la seva esposa Laura Borràs, també hi 
venien dos igualadins extraordinaris i molt 
enyorats: en Josep Miserachs Nadal i Santi 
Carbonell Bertran. Quins grans personatges!!
En Josep podia mantenir una conversa diver-
tidíssima i trufada d’acudits durant el trajecte 
a peu o en cotxe i acte seguit revestir-se de la 
autoritat de president del Consell Comarcal 
de l’Anoia i fer un discurs institucional seri-
ós, solemne per generar interès per l’Anoia. El 
mateix Josep Miserachs, que en un altre viatge 
al Sahara, va tornar amb la maleta buida: ha-
via regalat tota la seva roba als campaments 
de refugiats.
O què dir d’en Santi Carbonell i les seves mà-
quines de fotografiar? Poques persones he 
conegut amb el nivell de solidaritat d’en Santi 
que era capaç de ficar-se a la cabana més mí-
sera per donar un cop de mà o un ajut eco-
nòmic, com d’entrar en el despatx del manaia 
més altiu i aixecar-li la camisa. “El respecte 
només és per a qui el mereix”, em va dir un 
dia. Entre broma i broma, en Santi i l’Enric 
em varen treure de dos camps de mines a les 
muntanyes de Sarajevo, on despistat de mi, 
m’havia ficat per a fer un riu lluny de mirades.
També varem parlar d’en Jordi Morist, el pri-
mer Morist que jo vaig conèixer i que, en els 
inicis de la meva professió, em va donar mes 
d’un cop de mà i molt d’exemple. O què dir del 
doctor Botet, en Paco Botet que no només es 
va dedicar a dirigir Creu Roja Anoia, sinó que 
sempre trobava un moment per a parlar una 
estona o fer-te il·lusionar amb un projecte. Un 
projecte de Creu Roja i un projecte d’Igualada.

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Agent rural de la Generalitat de Catalunya

Existeix una tradició ornamental a 
Catalunya que es dóna a l’època de 
Nadal i que  inclou la recol·lecció 
i/o venda d’algunes espècies de 

planta i flora com la molsa, el vesc, el gal-
zeran, l’avet i el boix grèvol. A aquest grup 
de plantes se l’anomena popularment, el 
verd nadalenc.
La molsa és el producte forestal més utilit-
zat i extret del medi natural per aquestes 
dates. Hi ha però, la creença generalitzada 
que les molses estan protegides i que no es 
poden recollir ni tan sols per a ús domès-
tic; en realitat no és així, sempre i quan es 
tinguin unes consideracions.
D’aquesta manera, Departament d’Agricul-
tura va fer unes recomanacions l’any 2012 a 
les què establia uns requisits per tal de po-
der fer la seva recol·lecció i que convé que 
tothom conegui per poder fer una correcta 
extracció o de quines proteccions específi-
ques es poden trobar.
Aleshores, trobem que l’època de recolli-
da estipulada és la compresa entre el 15 de 
setembre i el 15 de maig de l’any següent, 
però es concentra entre Tots Sants i Nadal.
Des del punt de vista de la recollida parti-
cular, el límit de recol·lecció de caire do-
mèstic es va estipular en 4 m2 i es poden 
recollir superfícies contínues inferiors a 1 
m2, de manera que quedi una superfície 
igual o superior a l’extreta en el terreny i 
repartida homogèniament; no s’ha de mal-
metre el substrat, amb un màxim de 3 cm 
de profunditat i s’han d’utilitzar eines ade-
quades que no causin danys a l’entorn.
Tampoc no es pot recollir en fonts i aigües 
epicontinentals on la molsa estigui i/o pu-
gui estar en contacte amb aigua en el perí-

ode d’avinguda ordinària (recollir la molsa 
en aquests espais afectaria els hàbitats de 
la fauna i la flora i podria facilitar l’erosió), 
als marges i talussos amb pendents marcats 
i exposats al solell, ni en terrenys forestals 
que hagin patit un incendi forestal en els 
darrers 10 anys.
Per a la població en general, tot és “molsa”, 
però de molses n’hi ha moltes i es considera 

que, fins a 66 espècies serien recol·lectades 
ocasionalment o accidentalment. Per tant, 
respecte la molsa s’ha de ser curós i no re-
collir-la en zones de protecció amb plans 
rectors vigents on figurin restriccions a 
aquest aprofitament, com per exemple els 
PEIN (Decret 328/1992), al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i 
totes les Reserves Naturals Integrals de Ca-
talunya; com també a les zones on són pre-
sents les espècies estrictament protegides 
del Catàleg de flora amenaçada de Catalu-
nya segons el Decret 172/2008 que tothom 

pot consultar.
A més a més de les molses i l’avet com a 
grans exponents de l’ornamentació na-
dalenca, a Catalunya, el vesc, el grèvol i el 
galzeran, són altres plantes  silvestres em-
prades durant les festes de Nadal per orna-
mentar el pessebre o la llar.
El vesc és una planta parasitària que viu en 
arbres de fulla caduca, i té unes baies ar-
rodonides de color blanc que són l’aliment 
d’algunes espècies d’ocells a l’hivern i és 
per això precisament que és una planta que 
cal conservar. 
Una altra planta que es pot trobar al medi 
és el grèvol, un dels ornaments que més 
s’associen al Nadal; de petits fruits vermells 
i fulles punxegudes d’un verd brillant n’ha 
esdevingut tot un símbol i apareix com a 
motiu recurrent en la iconografia d’aquests 
dies. Tradicionalment hi havia la creença 
que era una planta protectora dels mals es-
perits, això però, va suposar una davallada 
de les seves poblacions i finalment el grè-
vol va ser protegit per l’Ordre de 28 d’octu-
bre de 1986 que va estipular la  prohibició   
de   la seva recol·lecció en qualsevol forma.
Una de les imitacions que més es recullen 
i que es troben a la natura és el galzeran o 
boix marí, amb fulles no tan punxegudes 
i baies més grosses però amb uns colors 
molt semblants.
La utilització més coneguda és com a orna-
ment nadalenc a causa de l’espectacularitat 
dels fruits vermells i brillants sobre el verd 
fosc de la planta. A Catalunya és protegit a 
certes zones, especialment a les zones in-
closes dins del Pla d’Espais d’Interès Natu-
ral, i per tant en aquests indrets s’ha d’evi-
tar la seva recol·lecció.  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Més de 40 anys 
al servei de la construcció

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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ANTONI MAYORGA El verd nadalenc

Et beneficien o et perjudiquen els canvis de 
tarifes del transport públic de Barcelona?

 Beneficien 11%  Perjudiquen 89%

Cada setmana tenim 
una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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CAMPANYA SOLIDÀRIA DE RECOLLIDA DE JOGUINES

Avui divendres, tothom qui vulgui pot portar una joguina nova al 
vestíbul de l’Ajuntament, en la campanya de recollida que organitza 
Creu Roja Anoia perquè cap nen es quedi sense joguina per Reis.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

AGRAÏMENT
AFADA

L’Associació de Familiars d’Alzhei-
mer i altres Demències de l’Anoia 
(AFADA)  volem tornar a expres-
sar el més profund agraïment a la 
ciutadania en general i als diferents 
comerços, entitats i particulars, que 
amb la seva col·laboració van fer 
possible la V Cursa Caminada Al-
zheimer Race, de la qual vàrem obte-

nir uns beneficis nets de 4622 €. Per 
això, volem fer-os partícips de la do-
nació de 2500 € que AFADA entre-
garà a la Fundació Pascual Maragall 
destinats a la investigació.
És el nostre propòsit continuar amb 
les activitats que han estat consolida-
des com :
• Les xerrades mensuals informati-
ves i d’assessorament individualitzat 
al Centre Cívic Montserrat presen-
tant diferents temàtiques.

• El taller “Digues-li amb les mans”
• El projecte conte “ El tresor més 
gran del Mon” que ha estat portat a 
diferents escoles de la comarca.
• El projecte “SAD Relleu”.
• Així també com les col·laboracions 
permanents amb l’Hospital de dia 
Sant Jordi on es desenvolupen les ac-
tivitats per cuidadors com :“Taller de 
relaxació”.
A pocs dies d’iniciar un nou any, us 
encoratgem a tota la ciutadania, a se-

guir reunint esforços per tal de sen-
sibilitzar-nos sobre la malaltia i us 
convidem a seguir participant en els 
futurs projectes d’AFADA.
Aprofitem les Festes Nadalenques 
per fer-vos arribar les nostres salu-
tacions i desitjar-vos a tots un bon 
any 2020 ; convidant-vos a col·labo-
rar per fer possible una societat més 
sensible, més justa i més solidària .
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No m’ha interessat mai 
gaire el futbol, però 
em preocupa tot allò 
que afecta el país. Per 

això amb uns amics vàrem decidir 
anar a la concentració als voltants 
del Camp del Barça. El gran ressò 
mediàtic del Barça – Madrid ens 

va fer ser prudents. El Tsunami convocava per a les 
4, però hi arribàvem poc després de les 3. Temíem 
que la policia pogués tallar els accessos,  El lloc era 
desert; només hi havia les furgones dels Mossos, bui-
des. Aleshores vàrem decidir anar a fer un cafetó en 
un bar per fer temps. Va ser com ficar-se a la gola del 
llop. Allà hi eren tots, vaig calcular una cinquante-
na, amb armes, manilles, porres... tot a punt de sol-
fa. Tots eren Mossos d’esquadra, però es feia difícil 
sentir parlar català... Vaig  tenir un primer impuls de 
marxar d’aquell antre, però ja estava fet. Hi havia una 
taula buida i ens hi vàrem asseure.
El bar es va buidar just a les 4. Potser també als Mos-
sos els havien convocat per aquesta hora. Teníem 
temps i vàrem decidir matar l’estona a la rotonda que 
hi ha davant el Parc Científic amb arbres i gespa. Allí 
vàrem trobar alguns coneguts. Un d’ells em va dir 

que probablement l’acció seria cap a les 6. Ens vàrem 
armar de paciència pensant que esperaven que es 
fes fosc. Mentrestant, l’espai semblava més una zona 
de pic-nic que no pas una concentració de protesta. 
Arreu hi havia rotllanes de gent que menjava entre-
pans, cantava o xerrava. 
A quarts de 7, ja ben fosc, el lloc es va anar buidant. 
Tothom anava cap a les entrades de l’estadi, sota la 
vigilància de dos helicòpters que no paraven de so-
brevolar-nos. Però tampoc no passava res. L’esperada 
acció no s’intuïa per enlloc i si ho preguntaves, ningú 
en sabia res. Cap a les set a través dels mòbils es va 
donar la consigna d’anar a Travessera de les Corts on 
es faria una projecció del partit en una gran pantalla. 
L’aglomeració de gent era considerable, però ningú 
sabia dir on es feia la projecció. Ho vàrem preguntar 
a unes noies que duien els distintius de premsa i ens 
varen dir que suposaven  que seria a la porta  18. Allà 
ens adreçàrem.
Poc abans d’arribar-hi, vàrem sentir crits i algun pe-
tard. Immediatament es va formar un  cordó de po-
licies que començaren  a carregar. La gent corria en 
direcció a nosaltres. Un senyor gran em va explicar 
que un grup de nazis els havia agredit i ells havien 
cridat els Mossos. Però aquests, en comptes de dis-

persar els ultres, van carregar contra ells que eren les 
víctimes. Aleshores va començar una pluja d’insults 
i crits contra els Mossos per aquella actitud provo-
cadora. No els tiraven floretes precisament, però no 
es va passar d’aquí. Cap objecte que justifiqués una 
càrrega; en canvi, era evident el nerviosisme dels po-
licies.
Com que la situació es complicava, vàrem decidir 
allunyar-nos i refugiar-nos en un bar on vàrem seure 
i menjar un entrepà. No deixàvem de sentir les si-
renes mentre per les grans vidrieres del local vèiem 
passar la corrua de furgonetes. Els nostres veïns de 
taula ens ensenyaven els aldarulls en els seus mò-
bils. Tothom deia que havien sigut els policies els 
que havien començat a agredir a cops de porra uns 
manifestants que fins aquell moment havien sigut 
pacífics. 
De tornada, per la ràdio del cotxe sentíem que 
s’havien cremat contenidors i que les portes de la 
Travessera de les Corts estaven bloquejades. Per 
megafonia deien que s’utilitzessin altres sortides. 
Nosaltres comentàvem que no sempre la culpa és 
de quatre incontrolats –que hi són- sinó dels que 
en comptes de protegir els ciutadans els apallissen 
sense motiu. 

JOSEP MARIA CARRERAS

Esteban González Pons, MEP
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Recordo que fa molts 
anys vaig veure una 
pel·lícula que es deia 
L’home que volia ser 

rei. Basada en un llibre homònim 
de Rudyard Kipling, el genial es-
criptor anglo-indi tan crític com 

profeta de les virtuts de l’imperialisme anglès, era 
una història delirant. Com que era petit no la vaig 
entendre. Buscant per internet he trobat que la pri-
mera emissió al català va ser el 1992. Per tant, era 
quan jo feia segon de B.U.P., actualment 4t d’ESO. 
Jo era aleshores un adolescent acomplexat i tímid, 
refugiat en els jocs de rol on encarnàvem guerrers 
invencibles, mags poderosos i caçadors de tresors. 
Vam salvar regnes i mons, i vam cortejar algu-
na dama casada a la cort de Camelot, en els vells 
temps en els quals el romanç encara era una cosa 
respectada i Merlí era un mag i no una sèrie. 
Els reis tenien per a un adolescent una càrrega 
simbòlica, no ideològica encara. Només coneixia 
un professor independentista i republicà i era de 
llengua catalana. Jung diu que el rei és una projec-
ció simbòlica de la figura paterna associada al Sol, 
és a dir a la consciència, en oposició a la Lluna, la 
mare, la nit i les forces inconscients. El rei era una 
figura d’autoritat i de saviesa, que en el mite s’age-
nolla davant l’infant en una mostra de respecte dels 
vells cap els més joves, de submissió del paganisme 
davant del cristianisme. El constructe cristià disse-
nyat per substituir la religió pagana antiga, vaja. En 
un país que vol ser una república és molt xocant i 
divertida la polèmica pel color de pell dels reis de 
la ciutat. Allò de la reunió dels oposats que Jung  
explica als seus llibres de psicologia col·lectiva, com 
la mare verge o el Déu mortal crucificat. 
És evident que Igualada tindrà, un dia o un al-
tre, un rei de pell negra. Per tant, podem decidir 
estar a l’avantguarda d’un futur que vindrà o es-
perar que aquest fet es produeixi de forma més o 
menys natural o forçada. No crec que ningú argu-
menti que això no pot passar o no passarà, perquè 
seria una oposició radical als valors de la Il·lustra-
ció, que Catalunya s’entesta a voler representar amb 
la seva característica superioritat moral. Tanma-
teix, que no ho sigui ara o no ho hagi estat en el 
passat no té a veure amb el racisme sinó amb una 
qüestió d’organització de la festa i de disponibilitat 
de personal. S’equivoquen aquells qui vulguin veu-
re aquí un cas de racisme en la ciutat d’Igualada. 
Simplement no hi havia la possibilitat que això fos 
així. Ser rei era el premi o un privilegi per aquells 
qui havien treballat durant anys per una festa se-
nyera de la ciutat. Ras i curt, té un cost elevat i no 
està a l’abast de tots els igualadins, siguin d’on si-
guin i tinguin el color de pell que tinguin. No hi 
ha conspiracions maçòniques ni secretes en aquest 
assumpte. Però es pot donar un pas endavant i ser 
revolucionari en aquest aspecte i marcar la pauta, 
racionalment i sense rancors ni enfrontaments. 
Jo tinc des de petit la il·lusió de fer de patge o de ser 
rei. I si no es posen d’acord per a l’any vinent, des 
d’aquí m’ofereixo personalment a l’associació que 
porta la cavalcada de Ses Majestats (no satàniques) 
a ser el proper rei negre de la ciutat. I si és el blanc 
o el ros també m’està bé, però aleshores m’hauré de 
tenyir el cabell a banda de la pell. Però cap proble-
ma ja que el més important són els somriures dels 
nens. Faré el que calgui per la mainada. 

JAUME FERRE I PIÑOL
Escriptor

Jo vull ser rei El Nacional (Ateneu), tres records

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

BERNAT ROCA
@crossroads1815

Tres records... del temps 
de postguerra en què 
l’Ateneu havia estat con-
fiscat per les autoritats 

franquistes, essent rebatejat com a 
Centro Nacional. O sigui, entre el 
1939 i el 1977. Era, i ho és enca-

ra,  el local de més possibilitats per a fer-hi teatre o 
actes culturals i de ciutat destacats. Cert que com a 
espai de gran cabuda hi havia també el Cine Mun-
dial, però era de propietat particular i el destinaven 
bàsicament a cinema.  El que sí oferia caliu com a 
teatre era el Centre Catòlic, i allí l’Elenc Artístic 
Montserrat, el grup igualadí més actiu del perío-
de, hi oferí –per bé que l’aforament era limitat– un 
centenar llarg d’obres de diverses temàtiques i més 
d’una vintena de sarsueles. Els esdeveniments  ex-
traordinaris requerien les condicions del Centro 
Nacional (Ateneu). En el marc d’aquest darrer es-
cenari retinc a la memòria tres conjunts de records 
dels que no s’obliden. N’hi ha d’altres, però aquests 
són els primers que em sembla destacar i que un 
bon nombre d’espectadors “d’edat” servaran gravats 
a la memòria. També jo els hi tinc, reforçats pel fet 
d’haver tingut el privilegi de participar-hi personal-
ment. Els exposo, ara i aquí.
Igualada surt al carrer. Any 1950. Por la fama y por 
las mil. Concurs amb tres especialitats. Cançó mo-
derna (guanyà Antoni Castelltort, cantant tangos), 
cançó lírica (Jaume Parés, que és a punt de complir 
90 anys el febrer que ve), i Jaume Ferrer (ara amb 85 
anys), en el grup dels rapsodes. Hi hagué una fase 
final entre els tres guanyadors per decidir qui s’em-
portaria les 1.000 pessetes. Va ser en Castelltort. 
Parés i un servidor ens vam quedar només amb la 
fama (!). Una fama  igualadina i comarcal, perquè el 
teatre s’omplí cada vegada  i Radio Igualada s’encar-
regà d’oferir-ho en directe tots aquells diumenges al 
matí des del Nacional (Ateneu). (Vegeu Arrels igua-
ladines, article 182 - Volum 2 - Any 1992).
Expectació entorn de mossèn Borràs. Any 1950. 
Estrena d’un quadre afegit a l’”Estel”, ofert en dues 
sessions. El sacerdot poeta igualadí va escriure un 

text que es va incloure a L’Estel de Natzaret, l’excel-
lent obra nadalenca de Ramon Pàmies. Al nostre 
compatrici li semblava que hi encaixaria una re-
creació de la vida dissoluta del jove fill pròdig, el 
qual malgastaria temps i fortuna –segons la narra-
ció evangèlica– per terres i palaus orientals. El re-
partiment era amb els intèrprets clàssics, però amb 
l’especial col·laboració de dansaires i altres partici-
pants. De sempre, els poemes escrits per mossèn 
Borràs –i aquest text teatral també rimava– eren 
esperats per un bon nombre de seguidors. S’omplí 
el NacionaI (Ateneu) i la novetat va agradar. Però 
no es va escenificar més, segurament per respecte 
al text original de Pàmies.
Millor muntatge de teatre amateur. Any 1966. 
El diario de Ana Frank, amb la Peña de Teatro del 
Centro Nacional. En Màrius Tomàs, un “home de 
teatre”, havia propiciat la creació d’aquesta penya, 
que es va decantar per convertir-se en companyia 
teatral amateur amb aquest nom. Tant d’en Màrius, 
persona, com de la Peña, es pot trobar àmplia in-
formació a la premsa local, i també, i molt, en els 
meus llibres Arrels igualadines. Va passar a ser, 
durant uns anys, el més prolífic quadre igualadí. 
S’escenificaren diverses obres al Nacional (Ateneu), 
entre elles aquest “diario de Ana Frank”, potser el 
millor muntatge d’un grup local a la postguerra, 
abans que el possibilisme d’un estatus professional 
o semi-professional, s’imposés en grups i intèrprets 
nostrats. (Vegeu Arrels igualadines, article 81 - Vo-
lum 1 - 1990  i  article 175 - Volum 3 - 1995). 
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Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es

VEHICLES
D’OCASIÓ

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY BENZINA 
OPORTUNITAT ANY: 2019 PREU: 7.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 122€/MES 

TOYOTA YARIS 70 BUSINESS BENZINA 
ANY: 2019   PREU: 7.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES 

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA 
ANY: 2019   PREU: 9.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 161€/MES

TOYOTA CHR 125H ADVANCE HIBRID 
ANY: 2019  
PREU: 19.900€ 

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY BENZINA 
ANY: 2019   PREU: 7.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 122€/MES

TOYOTA YARIS 70 BUSINESS BENZINA 
OPORTUNITAT   ANY: 2019   PREU: 7.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES  

TOYOTA YARIS 100H FEEL HIBRID 
ANY: 2019   PREU: 13.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 226€/MES

TOYOTA RAV4 220H ADVANCE HIBRID 
OPORTUNITAT ANY: 2019  
PREU: 25.900€ 

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY BENZINA 
ANY: 2019   PREU: 7.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 122€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA 
ANY: 2019   PREU: 9.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 161€/MES

TOYOTA COROLLA 125H HIBRID (KM0) 
OPORTUNITAT  ANY: 2019  
PREU: 17.900€ 

TOYOTA RAV4 220H ADVANCE HIBRID 
ANY: 2019  
PREU: 25.900€  
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La consellera de Salut, Alba Vergés.

“Quan Salut i Secreta-
ria d’Universitats tirin 
endavant l’acreditació, 
l’hospital d’Igualada 
farà la formació dels 
futurs professionals”, 

diu Alba Vergés

L’Hospital serà Universitari en el proper trimestre
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a Generalitat de Cata-
lunya està ja en la recta 
final per a que l’Hospital 

d’Igualada esdevingui Universi-
tari de forma oficial. Tot i que ja 
era sabut, la decisió final queda 
pendent de les darreres passes 
de caire administratiu per a que 
sigui una realitat. En una entre-
vista amb La Veu, la consellera 
de Salut, la igualadina Alba Ver-
gés, parla d’aquest assumpte i 
de les possibilitats que el centre 
sanitari igualadí millori amb la 
incorporació de més professio-
nals especialistes.

Aquests dies s’ultima l’ender-
roc de l’antic Hospital. Tot i 
que sentimentalment és una 
pèrdua per a molts igualadins, 
el cert és que representarà un 
pas endavant. La ciutat va pel 
camí de ser un referent en 
l’àmbit sanitari.
No només hi estic d’acord sinó 
que estic orgullosa que sigui així 
i com a consellera de Salut, que 
la meva ciutat aposti per un sec-
tor  tan important, per a mi és 
cabdal. De fet, explico en moltes 
ocasions el cas d’Igualada. Fa 40 
anys, quan vam aixecar la mà 
abans que ningú per tenir les 
competències de Salut, l’Estat 
havia construït molt poc a Ca-
talunya. 
De tots els llits disponibles que 
hi havia al país construïts pel 
“régimen” eren més o menys 
un 20%,  la resta era tota aque-
lla iniciativa social de la societat 
catalana que de moltes formes 
estava present als nostres mu-
nicipis, en el cas d’Igualada amb 
la Mútua Igualadina, que estava 
separada molt pocs metres de 
l’Hospital Comarcal. Les noves 
planificacions tarden anys a ar-
ribar, i així va passar amb el nou 
Hospital que ara tenim.
El sector de Salut és clau, d’alt 
coneixement, ocupa gent, amb 
llocs de treball de qualitat, i te-
nir tot allò que es pugui vincu-
lar amb el fet de tenir hospital és 
cabdal.

Al nou hospital hi ha una 
manca de determinats especi-
alistes, i això provoca proble-
mes. Quina solució hi ha?
Depèn de vàries coses. Crec 
que un dels factors principals 
és augmentar el potencial dels 
hospitals comarcals, i això vol 
dir més reconeixement. Una de 

Igualada

les característiques principals 
del sistema és la seva equitat, 
amb tres adjectius: social, de 
gènere i territorial. Per tenir-ho, 
necessites també augmentar el 
coneixement. Per això estem 
treballant perquè el primer 
trimestre del 2020 ja tinguem 
l’acreditació, entre Salut i Secre-
taria d’Universitats, per a què 
l’Hospital d’Igualada sigui uni-
versitari. Això ens permetrà que 
l’hospital també sigui de forma-
ció d’aquests futurs professio-
nals. Comencem per Infermeria 
i Fisioteràpia, però això només  
és l’inici.

De quina manera pràctica ho 
notarà, el ciutadà?
De moment, s’aconsegueix fi-
delitzar els professionals aquí, 
a Igualada. El primer és que 
coneguin com es treballa en un 
hospital comarcal, i la millor 
manera és que s’hi hagin pogut 
formar. A més, el d’Igualada 
no és dels hospitals petits, i té 
serveis que funcionen molt bé. 
Hem encetat un fòrum de dià-
leg professional, que hem treba-
llat conjuntament amb tots els 
actors del sector i per primera 
vegada amb les universitats, 
que no havíem tingut un lligam 
com a sistema. L’objectiu és fer 
un full de ruta de planificació de 
professionals del futur. Fins ara 
es comptava molt amb les jubi-
lacions que hi havia, i les reposi-
cions de personal que calia fer. I 
no és això.

Vol dir que els canvis seran 

més profunds?
Hem de saber quins professi-
onals necessitem en el futur. 
Els metges d’avui són diferents 
dels de fa 20 anys, i els del futur 
continuaran sent metges, però 
la professió serà molt diferent. 
Volen anar a un lloc que se sen-
tin que es poden desenvolupar 
professionalment, aquesta és 
la clau. Per tant això ho hem 
de poder oferir, per exemple 
a Igualada. No tot ha de ser a 
Barcelona, nosaltres tenim una 
gran potència perquè estem a 
prop, però prou lluny com per 
tenir la nostra entitat en el nos-
tre hospital.

Això suposarà més injecció 
econòmica a Igualada?
Sempre necessitarem recursos 
per fer front a les necessitats. 
El que estem intentant és que la 
majoria de coses que necessita 
la població d’aquí es puguin fer 
des d’aquí. A ningú li importa 
que per alguna cosa molt com-
plexa l’hagin de derivar a un 
altre lloc perquè s’hi juguen la 
salut i nosaltres evidentment 
hem de garantir la màxima 
qualitat. Hem estat treballant 
perquè el màxim de proves es 
puguin quedar a l’Anoia i no 
haguem de desplaçar la gent. 
Amb la població més envellida 
això genera uns inconvenients 
familiars que crec que els hem 
de poder estalviar. Però comp-
te, perquè els serveis també es-
tan canviant, el domicili agafa 
una importància que abans no 
tenia a l’hora de fer atenció a la 
comunitat.

L’atenció primària cada vega-
da té més importància.
La Generalitat ha invertit 
263.000 euros en millores en 
equipaments en centres d’aten-
ció primària. D’aquests, 187.000 
en renovació d’equipament, 
51.000 per adquirir-ne de nou, 

6.000 en renovacions de caire 
tecnològic, i 18.000 en petites 
reformes en els edificis. Les mi-
llores han tingut lloc als CAP’s 
Anoia d’Igualada, Capellades, 
Vilanova del Camí, Igualada 
Nord, Masquefa, Piera i Mont-
bui. A això cal incorporar 307 
nous professionals, dels quals 24 
corresponen als centres de pri-
mària de la Catalunya Central.

Les llistes d’espera preocupen, 
i molt.
Aquest és un debat complex, 
certament. És cert que en els ca-
sos urgents, quan hi ha una pri-
oritat, estem molt millor que al-
tres països que nosaltres veiem 
com molt avançats. Tenim codis 
per casos d’ictus, infarts, trau-
matologia... i amb uns temps de 
resposta espectaculars a tot el 
territori.
L’èxit del sistema d’aquests úl-
tims anys també és que tenim 
més esperança de vida, i tam-
bé de poder cronificar moltes 
malalties, de donar oportuni-
tats de tractament on abans 
n’hi havia, de poder  derivar a 
fer proves a persones que abans 
era impossible... S’estan fent in-
tervencions quirúrgiques a per-
sones de més de 90 anys. Això 
abans era impensable. Vull dir 
que la demanda és creixent i la 
volem assumir, i hem de fer po-
lítiques que ens ajudin a regular 
bé tot això.

I ja té diners per fer-ho?
Nosaltres no tenim les compe-
tències en Salut, el que tenim 
és tota la responsabilitat en Sa-
lut. Si passa alguna cosa, em 
vindran a buscar a mi, no a la 
ministra. Però si tinguéssim to-
tes les competències, tindríem 
unes eines que no tenim. Entre 
elles, la clau de la caixa.
Quan Madrid diu que Sanitat 
finançarà un medicament, com 
ha passat fa poc, la gent té la 
percepció que el pagarà l’Estat. 
I no.  Qui el paga és la Genera-
litat. L’Estat no finança res. No 
rebem un duro de més de l’Es-
tat, per aquest medicament. I 
això passa des de fa anys, cons-
tantment.
Tenim les competències d’allò 
que afecta directament a la vida 
de gent, sanitat, educació, ser-
veis socials, seguretat...  L’Estat 
no en té cap, però es queda la 
clau de la caixa. Per això jo dic 
que aquest és veritable “atado y 
bien atado” de l’Estat espanyol. 

Fa un temps es va aprovar la 
constitució del Grup de Treball 
per a la Millora en la Formació 
dels Estudis de Grau en Infer-
meria amb l’objectiu de debatre 
i reflexionar sobre els aspectes 
relacionats amb aquests estu-
dis. La Secretaria d’Universi-
tats i Recerca del Departament 
de d’Empresa i Coneixement i 
el Departament de Salut treba-
llen conjuntament, en el marc 
del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, amb la col·labora-
ció de les universitats que im-
parteixen el grau.
La constitució del Grup de Tre-
ball per a la Millora en la For-
mació dels Estudis de Grau en 
Medicina, té com a l’objectiu 
de debatre, reflexionar i do-
nar resposta a les necessitats i 
reptes emergents en l’àmbit de 
la salut. Aquest grup neix en el 
marc del Fòrum de Diàleg Pro-
fessional, en el qual participa 
el sistema universitari, que va 
identificar 17 reptes a tenir en 
compte, a curt i a mig termini, 
en la configuració i el desenvo-
lupament de les diferents pro-
fessions sanitàries a Catalunya.
Concretament, quatre dels 
reptes tenen a veure amb la 
formació universitària de grau 
i requereixen el treball de les 
universitats i la coordinació 
entre els vessants acadèmics i 
assistencials per tal de propo-
sar millores. En aquest sentit, 
el grup de treball és interde-
partamental i estarà integrat 
per representats de les uni-
versitats que imparteixen el 
grau en Medicina, la Direcció 
General d’Universitats del De-
partament d’Empresa i Conei-
xement, i la Direcció General 
de Professionals de la Salut, del 
Departament de Salut.
El Govern és plenament cons-
cient que el futur hospital 
universitari d’Igualada és un 
projecte estratègic, com s’ha 
manifestat des de l’Ajuntament, 
exemple de la societat del co-
neixement que s’impulsa des 
del Departament d’Empresa, 
on el talent és la peça clau per 
continuar sent competitius.

Un grup de treball 
creat expressament 
per a la millora de la 
formació dels estudis 
d’Infermeria
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Premsa Comarcal

10 idees  
 Des de  

l’eficiència  
energètica  
al transport

Redacció II VALLS
Aconseguir que 

pobles i ciutats si-
guin més sostenibles 
és una tasca de tots. 
Tot i els esforços de 
les Nacions Unides, 
de països, empreses, 
indústries o ONG per 
lluitar contra el canvi 
climàtic, és necessari 
el compromís ciuta-
dà, ja que mitjançant 
la conscienciació i les 
accions individuals es 
pot contribuir conside-
rablement a avançar 
cap a un model ener-
gètic més net i eficient.

Hi ha moltes acci-
ons que es poden por-
tar a terme, tant a curt 
com a llarg termini, 
però aquí en tens 10 
que poden aplicar-se 
fàcilment a casa o en 
la manera de despla-
çar-se.

Contribuir a canviar el model energètic per aconseguir una economia sostenible és més fàcil del que sembla

per preservar el  
planeta des de casa

CANVI A TRANSPORT 
 NO MOTORITZAT

ELECTRODOMÈSTICS 
DE BAIX CONSUM

EQUIPS TÈRMICS 
MÉS EFICIENTS

APARELLS ELÈCTRICS 
APAGATS: MILLOR 
SENSE ENDOLLAR

NO A L’STANDBY

AUTOCONSUM?
SÍ!

CANVI A MOBILITAT 
ELÈCTRICA

AÏLLAMENT  
EFICIENT DE PORTES  

I FINESTRES
REDUCCIÓ DEL  

CONSUM D’ENERGIA 
EN IL·LUMINACIÓ

PER UNA  
CALEFACCIÓ  

SOTA CONTROL

  Article d’opinió

Cal actuar ja i de manera immediata

L a Cimera del Clima o 
COP25, dita així per 

simplificar, ha centrat bona 
part de l’actualitat informativa 
de les darreres dues setmanes. 
I cal que vagi més enllà, 
perquè malgrat que la lluita 
contra el canvi climàtic és 
inevitablement un objectiu a 
llarg termini, correm el risc de 
pensar que aquest desafiament 
es pot conjugar en futur. I no 
és així: exigeix actuar ja i de 
manera immediata. Així doncs, 
caldrà continuar trobant 
respostes i actuar, de manera 

individual, col·lectiva i a escala 
internacional. Només així 
aconseguirem que les generaci-
ons futures disposin d’un planeta 
sostenible. Una oportunitat única 
i formidable. 

Quan parlem de lluita contra 
el canvi climàtic, no parlem 
estrictament només de protecció 
mediambiental. Parlem també de 
desenvolupar de manera definiti-
va les energies renovables com a 
alternativa real a les tecnologies 
contaminants; d’electrificar a 
gran escala el consum energè-
tic; de donar un fort impuls a la 
mobilitat elèctrica; d’aprofitar les 
possibilitats que ofereixen les 
solucions digitals per facilitar la 
descarbonització, o de desen-
volupar ciutats intel·ligents i 
sostenibles, per posar només 
alguns exemples.  

Una frase molt instal·lada en el 
món empresarial és que hi ha 
coses que no han de ser enteses 
com un problema, sinó com a una 
oportunitat. Un tòpic, però ben 
cert. Els exemples que acabo d’ex-
posar són, de fet, grans oportuni-
tats per fer que la nostra economia 
creixi exponencialment i de forma 
competitiva i, alhora, ofereixen 
la possibilitat de promoure la 
innovació i el desenvolupament 
tecnològic, generar llocs de treball 
a gran escala i, en definitiva, apor-
tar major benestar econòmic i una 
vida més saludable als ciutadans.

De tota manera, hem de ser molt 
conscients que estem accelerant 
un canvi social i econòmic de 
proporcions extraordinàries on és 
necessari no deixar ningú enrere. 
Per això, és important fomentar 
la transició justa, tal i com s’ha 

debatut en el marc de la COP25. 
És un tema controvertit i amb 
unes expectatives molt altes, però 
també una qüestió, segons la meva 
opinió, ineludible. Les empreses i 
les indústries hi juguen un paper 
fonamental, i com a prova d’aques-
ta convicció, Endesa ha presentat 
els seus plans de futur destinats 
a promoure el desenvolupament 
d’activitats econòmiques, així com 

de generació de llocs de treball, a 
les zones afectades pel tancament 
de centrals tèrmiques. L’objectiu 
és aconseguir una generació lliure 
d’emissions, on l’energia que 
arribi a la societat sigui neta, però 
tenint en compte també la dimen-
sió social i les comunitats locals, 
perquè només així crearem valor, 
amb noves oportunitats socials i 
econòmiques. 

José  
Bogas
Conseller 
delegat  
d’Endesa
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Horaris de Misses 
del Gall i de Nadal a 
Igualada i comarca
IGUALADA
Misses del Gall
Basílica de Santa Maria, A les 
10 del vespre, amb els cants 
del grup “Laude”. Acabarem 
amb tast de coca, torró i cava.
Parròquia de Mare de Déu de 
la Soledat, missa de vigília a 
les 7 de la tarda.
Parròquia de la Sagrada Fa-
mília. Missa del Gall, a les 
12 de la nit, amb els cants de 
L’Agrupació Coral La Llàntia. 
A la sortida, coca i torrons.
Pares Caputxins. A les 10 del 
vespre. Vetlla de preparació 
al Nadal. A 2/4 d’11 de la nit, 
Missa del Gall. A l’acabar res-
sopò al refectori.
Nostra Senyora de Montser-
rat. Missa del Gall, a les 8 del 
vespre. Acabarem joiosament 
fent la torronada.
Monestir de les Carmelites. 
Missa del Gall, a les 12.
Santuari Mare de Déu de la 
Pietat (Escola Pia). Missa de 
vigília a les 6 de la tarda i Mis-
sa del Gall, a les 12 de la nit.
Asil del Sant Crist. Missa del 
Gall a 2/4 de 9 del vespre.
Col·legi Germans Maristes. 
Missa de vigília, a les 6 de la 
tarda.
El dia de Nadal, dimecres 25, 
les misses seran a Igualada 
com els diumenges, a ex-
cepció dels PP. Caputxins, 
on no es dirà la missa de 
2/4 de 9 del matí; i la Missa 
de les Carmelites serà a les 
10 del matí. A Santa Maria 
només hi haurà missa a 2/4 
d’1 del migdia.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Iguala-
da ha organitzat, com 
cada any, la tradicional 

cantada de nadales, que tin-
drà lloc avui divendres, 20 de 
desembre, a les 8 del vespre, 
a la plaça de l’Ajuntament, 
amb la participació d’un gran 
nombre de corals de la ciu-
tat: Coral Cors Units de l’As-
soc. de gent gran d’Igualada, 
Cor de Cambra de l’ECMMI, 
Coral Exaudio, Cor Gospel de 
Fàtima, Coral Gatzara, Agru-
pació Coral La LLàntia, Coral 
Merlet, Coral Mig To, Coral 
Mixta, coral Montclar Mes-
tral, Coral de Santa Maria, 
Schola Cantorum, Capella de 
Música de la Tossa, Coral els 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Ple municipal va 
aprovar dimarts passat 
atorgar el nom de Llu-

ís Basas i Teixidó a la piscina 
municipal de les Comes. La 
proposta, que compta amb el 
suport del Club Natació Igua-
lada, va tenir el vot favorable 
de tots els grups municipals, 
tret de Poble Actiu-CUP, que 
es va abstenir.
La sessió plenària també va 
aprovar les bases específiques 
de les subvencions a projectes 
i activitats d’interès social du-
tes a terme per entitats sense 
ànim de lucre. La proposta de-
finitiva, que inclou les esme-
nes presentades per Igualada 
Som-hi i Esquerra, va tirar en-
davant amb el vot favorable de 
republicans i Junts per Igua-
lada, l’abstenció d’Igualada 
Som-hi i Ciutadans i el vot en 
contra de Poble Actiu.
En la mateixa sessió plenària 
també es va donar llum verda 
a la modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació per 
a la parcel·la de l’antic cine-
ma Kursal, amb el suport de 
l’equip de govern i Igualada 
Som-hi i l’abstenció de la resta 
de grups.
En la part resolutiva, el ple 
també va aprovar les bases es-
pecífiques que regulen les sub-
vencions per a la restauració 
de façanes i diversos acords re-
lacionats amb el servei públic 
d’aparcaments i zones blaves, 
que inclouen el canvi d’ubica-
ció d’algunes places, motivat 
per la reordenació que s’ha fet 

COMARCA
Misses del Gall
Vilanova. A les 12 de la nit.
Montbui (poble). A les 11.
Òdena. A les 12 de la nit.
L’Espelt. A les 8 del vespre.
Jorba. A les 10 del vespre.
Copons. A les 11 de la nit.
Rubió. A les 12 de la nit.
Veciana. A les 10 del vespre.
Castellolí. A 2/4 d’11 de la nit.
St. M. Tous. A les 11 de la nit.
Pobla Claramunt. A les 8.
Prats de Rei. A les 12 de la nit.
Sant Pere de Sallavinera. A les 
10 del vespre.
Aguilar de Segarra. A les 8.
Calaf. A les 12 de la nit.
Capellades. A les 11 de la nit.
Carme. A les 12 de la nit.
Torre Claramunt. A les 8.
Residencia Sant Bonifaci (Pie-
ra). A les 7 de la tarda.
Piera. A 2/4 d’11 de la nit.
Ca n’Aguilera (Piera). A les 9 
del vespre.
Hostalets de Pierola. A les 9 
del vespre.
Vallbona d’Anoia. A les 9 del 
vespre.
La Llacuna. A les 12 de la nit.
Maians. A les 8 del vespre.
Masquefa. A les 11 de la nit.
Jorba. A les 10 del vespre.
Copons. A les 11 de la nit.
Rubió. A les 12 de la nit.

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

Avui al vespre, Cantada de Nadales a la plaça de l’Ajuntament
Verdums, Coral Xalest, Cor 
Gospel de Xauxa i Igualada 
Gospel Choir.
La direcció de les cantades 
anirà a càrrec enguany de Fre-
deric Prat Giner, amb l’acom-
panyament al teclat de Josep 
Xaubet i Faura, ambdós de la 
Capella de Música de la Tossa. 
S’obsequiarà amb coca, mos-
catell i batuts de xocolata a 
tothom. El Gremi de Flequers 
de la Comarca de l’Anoia hi 
col·labora. També cal agrair el 
servei de voluntariat de perso-
nes del teixit associatiu de la 
ciutat.
Les cançons que s’interpreta-
ran seran “El noi de la mare!, 
“Santa Nit”, “El Rabadà”, “Joia 
en el món”, Himne del Patge 
Faruk” i “Fum, fum, fum”.

La piscina de les Comes portarà 
el nom de Lluís Basas i Teixidó

a la plaça dels Porcs. L’Ajun-
tament també ha prorrogat el 
contracte programa per a la 
coordinació i col·laboració en 
matèria de serveis socials amb 
el departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies.
A més de donar compte de 
diversos decrets, el Ple ha 
aprovat operacions de treso-
reria i ha avalat el contracte 
de compte de crèdit concedit 
a CaixaBank a favor del Con-
sorci Sociosanitari d’Igualada, 
d’un import de 400.000€.

Cinc mocions
En la part final de la sessió, el 
Ple ha debatut cinc mocions. 
La primera, promoguda per 
ERC, que proposava declarar 
Igualada municipi feminista, 
ha estat aprovada per unani-
mitat.
La segona moció, promoguda 
per Junts per Igualada i pre-
sentada per Esquerra Repu-
blicana, era contra el Decret 

Digital i ha tirat endavant amb 
el suport de Poble Actiu, l’abs-
tenció d’Igualada Som-hi i el 
vot en contra de Ciutadans.
La tercera moció, presentada 
per Junts per Igualada era de 
denúncia del judici al Molt 
Honorable President Quim 
Torra i ha tingut el suport 
d’ERC i de Poble Actiu. Igua-
lada Som-hi s’ha abstingut i 
C’s ha votat en contra.
La quarta moció, presentada 
per Poble Actiu contra el De-
cret Digital i exigint la retirada
immediata de la ‘Llei mordas-
sa’, ha tirat endavant amb els 
vots favorables d’Esquerra, 
l’abstenció de Junts per Igua-
lada i Igualada Som-hi i l’opo-
sició de Ciutadans.
Finalment, la moció per a la 
defensa de la igualtat de trac-
te entre les parelles de fet i els 
matrimonis en l’accés a la pen-
sió de viudetat que ha presen-
tat C’s ha estat aprovada per 
unanimitat.



El pantà de la Llosa del Cavall servirà aigua a Igualada. / ARXIU

L’arribada a Igualada 
de l’aigua de la Llosa 
del Cavall, i propera-
ment a les altres po-
blacions de la Conca 

d’Òdena,  permet 
garantir el servei i re-

duir la sobreexplotació 
de l’aqüífer 

Carme-Capellades

A partir de l’1 de gener, els igualadins beuran de l’aixeta 
aigua del Pirineu, de la Llosa del Cavall
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A partir de l’1 de gener, 
els igualadins nota-
ran un canvi subs-

tancial en l’aigua de l’aixeta. 
Ja no serà la provinent, com 
ha succeït sempre, de l’aqüífer 
Carme-Capellades, sinó aigua 
procedent de la Serra del Cadí, 
del Pirineu. Això serà possible 
gràcies al pantà de la Llosa del 
Cavall, prop de Sant Llorenç 
de Morunys, que, des de ja fa 
temps, arriba des del Solsonès 
a un dipòsit de les Comes grà-
cies a una canalització de 70 
kms de longitud. 
Es posa així punt i final a una 
llarguíssima batalla entre ad-
ministracions, perquè, de fet, 
l’aigua del Ter-Llobregat ja ar-
ribava procedent d’Abrera (via 
Masquefa, Piera i la Pobla) des 
de principis de segle, i, més 
recentment, la de la Llosa del 
Cavall, convertint el dipòsit de 
les Comes en un “hub” d’aigua 
únic a Catalunya. El problema 
era el preu que l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, organisme 

públic depenent de la Gene-
ralitat, demanava per “obrir 
l’aixeta”, que hagués suposat 
prop d’un 30% d’augment de 
les factures. Amb l’aigua de la 
Llosa del Cavall, els igualadins 
hi guanyaran notablement 
amb la qualitat, però aconse-
guir-ho ha suposat tres anys 
de negociacions.

Menys calç
El Ple municipal va aprovar 
aquest dimarts -per unanimi-
tat- el conveni a través del qual 
Igualada quedarà connectada 

a la xarxa d’abastament de les 
Aigües Ter-Llobregat i rebrà 
l’aigua provinent de la Llo-
sa del Cavall. L’alcalde, Marc 
Castells, ha destacat que “el fet 
que una ciutat de més de qua-
ranta mil habitants es connec-
ti a la xarxa de l’ATL provoca-
rà un impacte molt positiu en 
aquest aqüífer. El que estarem 
fent és omplir un banc d’ai-
gua que en el futur serà molt 
estratègic, no només per a la 
comarca de l’Anoia, sinó tam-
bé pel país”. L’alcalde també 
ha destacat que “l’aigua de la 
Llosa del Cavall és d’una gran 
qualitat organolèptica. La seva 
duresa és molt inferior a la de 
l’aqüífer i això farà mitigar la 
presència de la calç que molts 
ciutadans detecten a les cano-
nades i als filtres de casa”.
Castells també ha posat en 
valor el fet que Igualada doni 
exemple. “En el debat sobre 
l’aigua sempre se’ns ha dit 
que, com ha capital, hauríem 
de donar exemple i avui fem 
aquest primer pas, que és un 
pas molt important i penso 

que n’hem d’estar orgullosos”.
El fet que ara deixi de connec-
tar-se a l’aqüífer Carme-Cape-
llades suposarà un estalvi d’un 
milió de metres cúbics anuals 
d’aigua. 

4 anys sense 
augment de preu
En el conveni signat i aprovat 
pel ple, hi ha el compromís 
de no augmentar el preu del 
rebut durant 4 anys, va dir 
l’alcalde. “Em consta que d’al-

tres ajuntaments de la Conca, 
com Castellolí que ja està con-
nectat, també s’estan movent, 
com és el cas almenys de Vi-
lanova i la Pobla”, va dir Cas-
tells. “Podem dir amb orgull 
que tindrem l’aigua garantida 
per tres vies diferents, i això 
és molt important. Qui no 
s’apunti a aquest acord, a la 
llarga podria patir sèries res-
triccions, com ja ens havia 
avisat la Generalitat. No serà 
el cas d’Igualada”.
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Seu del Consell Comarcal, a la plaça Sant Miquel. / ARXIU

JuntsxCat i el PSC, 
que governen el 

Consell, gestionaran 
14,5 milions d’euros 

durant el 2020

L’església de la Soledat 
reobre per Nadal

El Consell Comarcal presenta un pressupost amb un 10% més 
de diners per a polítiques socials

Les misses de Nadal ja es tor-
nar a celebrar de nou a l’esglé-
sia parroquial de la Soledat, 
després d’uns mesos intensos 
de restauració que han obligat 
a traslladar el culte a l’església 
del Roser.
A més s’han programat unes 
visites guiades i gratuïtes al 
temple restaurat:  per explicar 
el sentit d’un temple neogò-
tic, dels vitralls, del baldaquí 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l govern del Consell 
Comarcal de l’Anoia 
ha presentat un pres-

supost de 14’5 milions d’euros 
per l’any 2020, fet que suposa 
un increment del 4,7% respec-
te el present exercici 2019. 
D’aquest creixement, destaca 
una ferma aposta per reforçar i 
consolidar les mesures socials 
destinades a recolzar les perso-
nes i famílies que més suport 
necessiten a la comarca. 
Així, la partida que més aug-
menta és la destinada a serveis 
socials, que puja prop d’un 
10%, concretament un 9,9%, 
ja que  la política social és 
una de les prioritats de l’acció 
del govern del Consell format 
per JxCat i PSC. En total, se-
ran pràcticament 3’8 milions 
d’euros destinats a accions i 
programes que contribueixen 
a la prevenció de les problemà-
tiques socials i a la reinserció 

i integració de les persones en 
situació de risc o exclusió so-
cial.
Del total del pressupost, altres 
àrees amb un pes destacat són 
Ensenyament, que rebrà gai-
rebé 3’5 milions d’euros per la 
gestió dels menjadors escolars 
i per les beques de transport i 
menjador escolar; Medi Am-
bient, amb una partida 3’1 mi-
lions d’euros que consolidarà 
la implementació del servei 
de recollida selectiva porta a 
porta; i Promoció Econòmica, 
amb 1’8 milions d’euros per a 
seguir gestionant programes i 
estratègies de foment de l’ocu-
pació com Anoia Activa, En-
feina’t, Singulars o Catalunya 

Emprén, entre altres. La resta 
de departaments, com Turis-
me, Consum, Joventut, Noves 
Tecnologies o Serveis Tècnics, 
mantindran una dotació pres-
supostària similar a l’exercici 
anterior, al voltant d’1 milió 
d’euros en conjunt.
El vicepresident d’Hisenda del 
Consell, Josep Llopart, destaca 
que “el Pressupost reflecteix 
l’esforç que fa el Consell Co-
marcal per a donar servei als 
municipis, el que vol dir donar 
servei al conjunt dels ciutadans 
i ciutadanes de l’Anoia. L’in-
crement de la partida d’Acció 
Social va en aquesta línia, així 
com les partides d’Ensenya-
ment, Medi Ambient i Promo-
ció Econòmica, que represen-
ten el gruix de l’acció política 
del Consell. I tot això ho fem 
pensant en el conjunt dels mu-
nicipis, els grans i, sobretot, els 
més petits que acompanyem 
amb diferents programes de 
suport per a tenir una comarca 

equilibrada i on hi hagi igual-
tat d’oportunitats. Volem que 
viure en una zona o en una 
altra de la comarca no vulgui 
dir accedir a més o menys po-
lítiques públiques”.
En el Pressupost també es 
contemplen canvis en el fun-
cionament i finançament de 
determinats serveis. És el cas 
de l’Escola de Dansa, que es 
traslladarà al centre cultural 
Mont-Àgora de Santa Mar-

garida de Montbui mentre el 
Consell Comarcal estudia una 
profunda millora de la Casa de 
Cultura, o el del Campus Mo-
tor, que veurà actualitzat el seu 
model de gestió per a impul-
sar la indústria del motor a la 
comarca. L’objectiu, en tots els 
casos, és millorar l’eficiència, 
garantir la sostenibilitat eco-
nòmica i assegurar la quantitat 
i qualitat dels serveis que es 
presten.

Noemí Trucharte i Jordi Aymamí, en els òrgans de direcció 
del PSC amb Miquel Iceta al capdavant
REDACCIÓ / LA VEU 

E l PSC ha celebrat, 
aquest passat cap de 
setmana, el seu 14è 

Congrés Nacional, el moment 
més important del partit, on 
es tria la Primera Secretaria, la 
Comissió Executiva i el Con-
sell Nacional. També es deci-
deixen les línies estratègiques 
pels següents anys. Miquel 
Iceta ha estat nomenat Primer 
Secretari del PSC sota tres 
grans eixos polítics: justícia 
social, feminisme i ecologia.
Amb aquest Congrés, els Soci-
alistes de l’Anoia augmenten la 
seva representació als òrgans 
de decisió del PSC. Per una 
banda, l’alcaldessa de Vilano-
va del Camí, Noemí Truchar-
te,  formarà part de la direcció 
que encapçala Miquel Iceta en 
la nova Comissió Executiva 
Nacional, el màxim òrgan de 
decisió del partit entre con-
gressos. Trucharte esdevé la 
Secretària Nacional de Políti-
ca Municipal i ha estat avala-
da per Iceta i per l’Executiva 
de Federació del PSC-Anoia 
amb l’objectiu de fer-hi sentir 
les demandes dels municipis 
i destacar la importància del 
municipalisme com a política 
vertebradora del país al servei 

de la gent.

Aymamí, al Consell 
Nacional
D’altra banda, l’exalcalde 
d’Igualada Jordi Aymamí serà 
membre del Consell Nacional 
del PSC. Es tracta d’un òrgan 
format per 50 personalitats 
del partit entre les quals hi 
ha l’exsecretària adjunta de 
la ONU, Cristina Gallach; els 
exaclaldes de Barcelona Jordi 
Hereu i Joan Clos; les exdipu-
tades Anna Balletbó i Manue-
la de Madre; o els exconsellers 
de la Generalitat Jordi Willi-
am Carnes, Antoni Ciurana i 
Caterina Mieras. 
L’alcalde d’Igualada durant 
quatre mandats, ha rebut 
el suport dels Socialistes de 
l’Anoia i de la direcció del par-
tit. Es reconeix la important 
trajectòria política d’Aymamí 
com un clar exemple del mu-
nicipalisme transformador 
que sempre ha defensat i de-
fensa el PSC.
Amb l’eslògan “Som”, el PSC 
ha tancat el 14è Congrés Naci-
onal celebrat al Palau de Con-
gressos de Catalunya, amb el 
clar objectiu d’esdevenir el pri-
mer partit de Catalunya i amb 
la mirada posada en la inves-
tidura de Pedro Sánchez com 

a president del govern d’Espa-
nya i en les properes eleccions 
al Parlament que el partit està 
en condicions de guanyar per 
a esdevenir l’alternativa de go-
vern al país. 
El projecte socialista ofereix 
un programa per la unitat civil 
de Catalunya a través del pacte 
i el diàleg.

Trucharte, darrere Iceta, durant el Congrés dels socialistes catalans. / PSC

L’alcaldessa de Vilano-
va del Camí ja formava 
part de l’executiva del 
Partit dels Socialistes 

de Catalunya i de tots els símbols vinculats 
a la Mare de Déu de la Sole-
dat, reflectits especialment en 
les dues llànties solemnes del 
transepte. La durada de la vi-
sita és d’uns 45 minuts. I es fa-
ran els dissabtes, 28 de desem-
bre i 4 de gener, després de la 
missa anticipada de les 7 de la 
tarda (19’45) i els diumenges, 
12 i 19 de gener, després de la 
missa d’11 del matí (11’45).



La UEA celebra la Recepció de Nadal amb optimisme
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REDACCIÓ / LA VEU 

M és d’una vuitantena 
de representats po-
lítics, agents socio-

econòmics, empresaris i socis 
de la UEA van assistir dijous 
passat, a la seu de l’entitat, a la 
Recepció de Nadal. 
El president de la Unió Em-
presarial, Joan Domènech, va 
realitzar el seu discurs de Na-
dal, posant de manifest que la 
UEA “és una entitat forta” i on 
la participació i dedicació de 
les persones a l’entitat és la clau 
del resultat: “Aquest 2019 ha 
estat un any intens, i he pogut 
comprovar de primera mà tota 
la feinada que s’hi fa, gràcies a 
la col·laboració de tots els que 
hi participen d’una manera o 
altra, ja sigui a través dels més 
de 20 grups i taules de treball, i 
en els diversos projectes enge-
gats, entre molts altres. La par-
ticipació és el millor valor de 
l’entitat. Volem que així sigui: la 
UEA obre les portes a tothom 
que vulgui participar-hi. Estic 
content de formar-ne part i 
poder representar-la”, ha afir-
mat Domènech.

El president de la patronal ano-
ienca també ha exposat que les 
línies d’aquest any 2020 segui-
ran amb “aquesta metodologia 
exitosa de participació” i que 
“Hem de continuar motivats 
per seguir treballant com fins 
ara, consolidant i fidelitzant els 
projectes que tenim en dansa, 
així com també, obrir noves lí-
nies de treball com el turisme, 
la gastronomia, els enginyers i 
els autònoms, entre altres pro-
jectes que es generin”, ha reblat.
A més, Domènech destacava 
que l’objectiu d’aquest mandat 
i d’aquest any 2020 és “seguir 
pensant amb les empreses, les 
persones i el territori” i que 
gràcies als “14 empresaris i 
empresàries de la comarca que 
formen part de la Junta Di-
rectiva, seguirem el bon camí 
iniciat. Estic convençut que 
mantindrem el posicionament 
de l’entitat com a referent entre 
les patronals catalanes”. Tan-
mateix, també ha manifestat 
el desig de seguir col·laborant 
amb l’administració perquè “el 
temps ens ha demostrat que la 
fórmula público-privada fun-
ciona. Sabem que per assolir 

grans reptes, sobretot a nivell 
de territori, cal anar a l una, i 
buscar consens. I això és el que 
farem”, ha afirmat.
Domènech va exposar també 
els tres propers grans esdeve-
niments que l’entitat realitzarà 
durant l’any 2020. En primer 
lloc, és el cas de la celebració 
del IV Fòrum Empresarial de 
l’Anoia, el proper 19 de març; 
la XX Nit Empresarial, a finals 
de juny; i,  en el tercer trimes-
tre del 2020, el V Meeting UEA 

Inquieta.

Can Morera
Per la seva part, l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells donava 
l’enhorabona a l’equip i junta 
de l’entitat, i ha explicat que la 
UEA “s’està convertint en im-
prescindible per al territori”. A 
més, a les portes de conèixer el 
Pla Director Urbanístic (PDU) 
per l’activitat econòmica de la 
Conca d’Òdena, l’alcalde ha 
destacat que “ens trobem en un 

repte esperançador pel futur 
industrial del territori. Hem 
d’aconseguir sòl industrial dis-
ponible per a grans empreses. 
El sòl industrial és la riquesa 
i el futur, tenim l’obligació de 
posar en valor aquest esforç, i 
així combatre l’atur que hi ha a 
la comarca”, ha reblat.
La UEA tanca el 2019 espe-
rant que el proper any, segueixi 
comptant amb la complicitat de 
les empreses, entitats i agents 
per seguir creixent junts.

La Nit de Reis,  
il·lusió a mans plenes.
El primer regal, un caçacaramels!

La nit de Reis és la més esperada pels més 
petits de la casa. Així doncs, hem creat un 
caçacaramels per a la cavalcada i una original 
carta de Reis perquè no es deixin cap desig. 
 
Recull el caçacaramels i la carta a 
partir del 17 de desembre a qualsevol 
oficina de Banc Sabadell d’Igualada o als 
comerços adherits.

Promoció vàlida fins a esgotar-ne 
existències totals: 60.000 unitats.

Igualada_anunciBS_250x183,37.indd   1 29/11/19   12:03



Neix la ràdio a Igualada
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Inicis de la ràdio a Igualada, els anys quaranta.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1944, per primera 
vegada van sonar les 
ones de la ràdio local. 

La ràdio va arribar a la ciu-
tat -i a la comarca- el Nadal 
del 1944 quan Josep M. Prat, 
tècnic radiofònic, lampista i 
electricista, crea, al seu mateix 
domicili, la primera emissora 
de la ciutat.

I primer missatge 
del patge Faruk!
Era una modesta emissora que 
emetia a 50 watts i que abasta-
va tota la comarca de l’Anoia. 
Es posa en marxa emetent 
música i discos dedicats. Prat 
cobrava tres pessetes per cada 
dedicatòria. Al cap d’uns dies, 
i en ser festes de Nadal, Josep 
M. Prat obre els micròfons de 
la seva emissora a la Comissió 
de Reis d’Igualada perquè el 
Patge Faruk, emissari del Reis 
Mags d’Orient, pogués fer ar-
ribar els seus consells als més 
petits.
En aquella època per a posar 
una emissora en funciona-
ment es necessitava el permís 
oficial del Ministeri de Tele-
comunicacions, però era molt 
difícil d’aconseguir, ja que el 
país estava sota la dictadura 
franquista. 

Dues hores al dia
El llavors alcalde d’Igualada, 
Francesc Matosas, autoritza 
que l’emissora de Josep M. 
Prat funcioni dues hores cada 
dia, concretament d’una 
a tres de la tarda. A més, a 
aquest permís municipal s’hi 
va afegir el de la Delegación 
Provincial de Sindicatos, i el 
de la Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS, 
perquè no pogués ser acusa-
da de clandestina.

Radio Perdón
Un fet curiós és que com que 
els locutors havien de parlar 
en llengua castellana, molts 
cops s’equivocaven i deien 
“perdón”, d’aquí que algú ba-
tegés l’emissora com “Radio 
perdón”. 
Després que l’emissora tin-
gués un estat més ofici-
al es traslladà al segon pis 
de l’edifici de l’Ajuntament 
d’Igualada.
Josep M. Prat, però, encara 
volia el permís del Ministeri, 

1944 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 IgualadaRecull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

així que viatjà a Madrid per 
reunir-se amb el ministre de 
Telecomunicacions. 
Tot i no aconseguir el per-
mís, el ministre li va prome-
tre que tots els papers que 
li arribessin en contra de 
l’emissora igualadina anirien 
directament a la paperera. 
El Ministeri, en veure que hi 
ha interès a tot Espanya per 
a crear ràdios locals, fa una 
reglamentació legal, fent 
sorgir les estacions escola 
sota la direcció del Frente 
de Juventudes.
No va ser el dissabte dia 22 de 
gener de 1950 quan a la una 
en punt del migdia comen-
ça a emetre Radio Igualada, 
Estación escuela número 4 
del Frente de Juventudes, 
situada a l’avinguda Balmes, 
a l’edifici de l’institut Garcia 
Fossas, actualment seu de 
l’Escola Àuria. 
Les paraules inicials 
d’aquesta primera emissió 
oficial van ser “Aquí, Ràdio 

Diari d’Igualada, Nadal de 1944. 
Una poesia recorda la Segona Guerra Mundial.

Igualada”, pronunciades per 
Joan Armengol i Costa. Ar-
mengol faria posteriorment 
carrera a les emissores de 
ràdio de Barcelona i, més 
tard, a Televisió Espanyola.



P #latevaveu

Joan Pinyol  @joanpinyolcolom

Oriol Solà i Solà  @OriolSola

Daniel Macia Marti  @Macia_daniel

Jordi López  @LopezCasanovas

Sergio Pérez   @SergiPerez_93

Jennifer Roca   @Jennifer_Roca

Laia Vicens  @laiavicens

Ajuntament Igualada  @ajigualada

UnióEmpresarialAnoia  @UEAnoia

Esc Font del Roure  @fontdelroure

#Més324 Un acord apressat per acabar l’any amb 
un govern espanyol seria tan artificial com el 
90% del Nadal. Investim pels Sants Innocents?

Els de dretes fa temps que diuen que dretes i es-
querres no existeixen, unitat i tot això... Fins que 
parlem d’impostos, llavors ells defensen propos-
tes diferents de les dels partits d’esquerres...vés 
no sigui que la política econòmica defineixi un 
partit de dretes o d’esquerres.

Un dels objectius que tenia era detectar la pre-
sencia de tres espècies d’ocells, el Reietó, el Dur-
bec i el Lluer, dons ja ús ho puc confirmar-vos, a 
l’Anoia també en arribat. @VeuAnoia @RadioI-
gualada @ICOcells
#Naturanoia

Un dia penso esbrinar quina diferència hi ha, 
a banda del gruix i del preu, entre un torró de 
xocolata amb ametlles i una tauleta de xocolata 
amb ametlles.

La república que vol Pilar Rahola sembla una 
banda tributo al règim del 78.

Per Nadal tot són mancances, començant per la 
llibertat

El Ple aprova per unanimitat el conveni entre 
l’Ajuntament i ATL, de subministrament del 
servei d’abastament d’aigua en alta a Igualada a 
través de la connexió amb la Llosa del Cavall.

Participem a la presentació de les conclusions de 
les diferents jornades realitzades a les associa-
cions territorials sobre la implantació dels plans 
d’igualtat a les empreses organitzat per FTN. En 
representació del Fòrum de RR.HH de la UEA 
hi intervé Elena Carballo d’Intesis

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#108 Stephanie Marko

Donem menjar cada dia al tió, i el tapem amb 
una manta perquè no passi fred. Al tió li agra-
den les mateixes coses que als animals de peu 
rodó (excepte la palla), fruita, verdura, serradu-
res i ous, i tot se li ofrena cru. També se li dona 
aigua. I li cantem cançons...

FOTO: Cesc Sales

Doncs a mi Txarango m’agrada.

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Detenció d’un pressumpte traficant 
de drogues després d’un intent 
d’atropellament a un policia local 
d’Igualada

La Primitiva reparteix 33.000 
euros a Vilanova del Camí

Creen un robot que separa el plàstic 
d’altres deixalles a les plantes de 
reciclatge

Instants de La Veu            @veuanoia

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

Els meus valors són: Family (família), Learning (aprenentatge) i Think Big (pensament en 
gran). Aquests són els 3 GPS de la meva vida i són la meva guia en tot el que faig. 

Tinc diversos títols: soc “mare” de 3: el Pau, l’Emma i la Nora. També soc “estrangera” perquè 
vaig néixer als Estats Units. Després de 23 anys vivint aquí, encara em diuen “guiri” i quan vaig 
allà soc “catalana”. Estic casada amb un català que, alguns dies em diu “dona” i d’altres “sòcia”. A 
més, sóc “CEO-Chief Executive Mom and founder” a Stikets i “membre de la Junta” a TIC Anoia. 
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xarxes Espai patrocinat per

Bon Preu obrirà dijous l’hipermercat Esclat a 
les antigues Vivesa i Colom Bisbal, oferint 80 

llocs de treball directes

#premsa #premsacomarcal #premsacatalana 
#Igualada #Anoia #veuanoia #empresa 

#economia #economiacatalana

“Igualada es classifica entre les ciutats amb les millors escoles d’Europa” i explicaria que “En 
vistes del fracàs del sistema educatiu espanyol, Igualada ha decidit innovar i adaptar-se a les 
necessitats educatives de l’alumnat, per preparar-lo pel món en què hauran de viure i poder ser 
líders en una societat que creix gràcies a una tecnologia basada en la igualtat i la sostenibilitat”.



L’artesania és un dels sectors amb més paritat del país, una activitat 
econòmica que compta amb 8.000 empreses artesanes i que ocupa a més 
de 10.000 persones; rica, singular, de proximitat i de gran valor afegit. 
Enhorabona a tots els premiats! #PremisNacionals #artesaniaCAT

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Les ciutats amb més equilibri entre la feina i la vida per-
sonal. Segons KISI, Barcelona es planta a la 8a posició del 
rànquing i destaca per temes com els dies de vacances que 
tenen els treballadors.

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

Cal seguir millorant i contribuir a crear 
valor per a l’empresa que s’està dirigint.

economia i empresa Espai patrocinat per
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Cesc Alcaraz
Economista Soci-Director FeedBackGround
@cescalcal

Prioritats pels CEOs l’any 2020

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat

Dir que Espanya és un dels països més descentralit-
zats del món i que els catalans són egoistes en recla-
mar els seus drets, és amagar que ací es suporta la 

pressió fiscal més elevada de l’estat espanyol 

Pere Prat
Empresari
@pere_prat

La formació bruta de capital (inversió) és el component que més 
s’accelera, el que és molt positiu, fins a un 3,9%: augment que 
s’explica per l’evolució favorable dels béns d’equipament (6,4%).

BALANCES FISCALS

No hi ha manera de posar-se 
d’acord en la magnitud del de-
calatge entre el que Catalunya  
recapta en impostos i el que 

l’estat retorna en serveis i inversions. Men-
tre ací es veu un diferencial entre 18 i 20.000 
milions, l’estat diu que tenim el que ens per-
toca i ho justifica dient que és més gran el 
dèficit de la Comunitat de Madrid. La de-
legació d’Hisenda de Madrid recull gairebé 
la meitat del total estatal (el 46%) - més del 
doble del seu PIB - i Catalunya té ambdues 
xifres anivellades en el 21%.  

El 96% de la recaptació tributària es fa amb 
quatre impostos, l’IRPF, Societats, IVA i Im-
postos Especials. Pel que fa a l’IRPF, Madrid 
s’emporta el 39% de la recaptació, mentre 
que Catalunya el 19%. Una de les raons és 
el dumping social, ja que la ‘Comunidad’ 
té els trams autonòmics més baixos i no 
es paga ni patrimoni, ni successions. L’al-
tra raó és que a la capital hi ha les seus de 
les grans corporacions amb activitat a tot 
l’estat i les remuneracions dels seus conse-
llers, directius i tècnics d’alt nivell. L’impost 
de Societats el recapta directament l’estat. 
De les 100 empreses de més facturació 65 
són a Madrid i només 9 a Catalunya, però 
el 37% de la recaptació va a la capital i el 
24% al principat. Pel que fa a l’IVA, el 49% 
es recapta a Madrid i un 24% a Catalunya, 
bàsicament pel pes de les empreses de dis-
tribució que centralitzen els pagaments a la 
seu. El mateix que es dona en els imposts 
especials on Madrid recapta el 81% del total 
estatal i Catalunya, un 7%, fonamentalment 
alcohol, tabac i hidrocarburs (Repsol, Cep-
sa i Altadis - l’antiga Tabacalera - tenen la 
seu fiscal a la capital).

Aquesta concentració en la recaptació d’im-
posts no hauria d’afectar el finançament de 
les autonomies, perquè són dues coses di-
ferents. La llei diu que els diners els recapta 
l’estat i els distribueix mitjançant el fons de 
garantia de serveis públics fonamentals, el 
fons de suficiència global i el fons de con-
vergència autonòmica, de manera que el 
50% de l’IVA i IRPF i el 58% dels especials 
es reparteixen entre les comunitats. Però 
els càlculs són poc transparents i sovint no 
responen a un criteri clar de repartiment i 
anivellament. El mateix GESTHA (sindi-
cat de tècnics d’Hisenda) posa en dubte el 
desequilibri de la balança fiscal de Madrid. 
Diuen que té superàvit fiscal i avantatges 
per les elits extractives conxorxades que s’hi 
han establert.

Dir que Espanya és un dels països més des-
centralitzats del món i que els catalans són 
egoistes en reclamar els seus drets, és ama-
gar que ací es suporta la pressió fiscal més 
elevada de l’estat espanyol -en part també 
per decisió del Parlament català– i els ser-
veis i les inversions sufragats per l’estat es-
tan clarament per davall del que pertoca. 
Un dels fets diferencials del català és que 
paga gairebé per tot. Només cal mirar els 
peatges d’autopistes o els preus dels tiquets 
de la Renfe. I d’això es queixa. Aspira a ser 
un bon veí europeu - com els danesos o els 
holandesos - i no el sac dels cops i el boc ex-
piatori d’un estat que gasta el que no té. S’ha 
de pagar el que calgui i a qui correspongui, 
però també poder ser com s’és i viure en 
pau. I poder seguir sent els principals con-
tribuents d’organitzacions solidàries i filan-
tròpiques com Càritas, Intermón-Oxfam, 
Amnistia Internacional, Òmnium Cultural 
o la Marató...   

M’agradaria compartir 
amb vosaltres aquest 
resum de l’article publi-
cat fa uns dies per part 

d’en Lars Faeste de BCG en el que enu-
mera, de forma clara i simple, alguns 
dels grans aspectes a tenir en compte 
per part de qualsevol CEO l’objectiu 
del qual sigui el de seguir millorant i 
contribuir a crear valor per l’empresa 
que està dirigint.

Tot i el procés imparable de digita-
lització de tota l’economia, així com 
de las tensions polítiques globals que 
conjuntament amb la desacceleració 
de la que parlen els indicadors macro-
econòmics, sembla clar que es plan-
tegen noves oportunitats de negocio 
que cal aprofitar. Per tot això, en Lars 
proposa els següents punts a tenir en 
compte:

1. L’any 2020 no serà un any de man-
teniment. La velocitat a la que es pro-
dueixen els canvis obliga a prendre 
decisions arriscades buscant la ma-
ximització dels cash flow. Aconseguir 
nous negocis requereix ser el primer i 
executar millor.

2. A la cerca de noves oportunitats 
que permetin canviar el terreny de 
joc. És necessari buscar nous negocis 
a partir de les tendències del mercat. 

Tenir en compte l’opció d’adquirir ne-
gocis amb baix rendiment, però que 
poden encaixar molt bé amb el nostre 
portafolis. 

3. Tu ets una empresa digital, in-
dependentment del sector. Per ser 
competitius en velocitat, innovació, 
retenció i gestió del talent, serà ne-
cessari incorporar les dades com un 
element core conjuntament amb una 
arquitectura tecnològica en back-end 
combinada amb uns processos àgils i 
escalables a nivell de front-end.

4. Qualsevol negoci,  serà un negoci 
de persones. La tecnologia serà molt 
important, però el factor diferencial 
seran les persones. Necessites asse-
gurar que crees el lloc de treball ideal 
per retenir i atraure el millor talent.

5. Sigues flexible en l’organització del 
treball. Les companyies més exitoses 
estan constantment fent petites adap-
tacions i no esperant grans canvis. És 
el concepte Agile. 

6. Converteix-te en “multi-local” i de-
senvolupa algun propòsit per a la socie-
tat. Tingues en compte aquells aspectes 
locals que et poden aproximar a la soci-
etat i col·labora amb les institucions per 
ajudar a avançar la societat alineat amb 
els teus objectius empresarials.  



La Casa de Cultura, al carrer de Sant Carles. / ARXIU

El Consell vol impulsar 
la millora integral de 

l’actual Casa de Cultu-
ra en base als requeri-

ments tècnics 
que ha rebut 

El Consell trasllada la seva Escola de Dansa al Mont-Àgora de 
Montbui mentre durin les obres a la Casa de Cultura
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia i l’Ajuntament 
de Santa Margarida de 

Montbui han acordat que l’Es-
cola de Dansa, que propera-
ment haurà de deixar la Casa 
de Cultura d’Igualada, pugui 
desenvolupar les seves activi-
tats, ja des del proper mes de 
gener, a les instal·lacions del 
Centre Cultural Mont-Àgora. 
Aquesta col·laboració es con-
cretarà en un conveni entre les 
dues institucions que es for-
malitzarà properament.
Diferents entitats culturals 
de la comarca fan ús regular 
de la Casa de Cultura, situ-
ada al carrer de Sant Carles, 
propietat de la Generalitat de 
Catalunya i gestionada pel 
Consell. Els informes tècnics 
requereixen, des de fa anys, 
una actualització de l’edifici 
per a cenyir-se al que marca 
la normativa vigent, cosa que 
era impossible amb l’estat ac-
tual de la instal·lació. El nou 

govern del Consell ha ento-
mat aquesta responsabilitat i 
ha pres la determinació de po-
sar al dia aquesta instal·lació 
perquè s’adeqüi a la normativa 
vigent i es compleixi allò que 
fa anys que requereixen els in-
formes tècnics.
Després de setmanes de con-
verses en diferents àmbits, pi-
votades pel Consell Comarcal 
de la mà de les entitats impli-
cades, totes han pogut concre-
tar ja nous espais on ubicar-se 
i ara, amb el trasllat de l’Escola 
de Dansa, es completa aquest 
procés.
Carme Zaragoza, vicepresi-
denta de Serveis a les Perso-
nes del Consell Comarcal de 
l’Anoia, afirma que “per tro-

bar una solució hem primat 
en tot moment el diàleg amb 
les entitats, perquè la priori-
tat era alterar el mínim pos-
sible la seva activitat i trobar 
una sortida realment efectiva. 
Hem buscat les garanties per-
què totes puguin continuar la 
seva activitat de manera segu-
ra i sense dificultats. Agraïm a 
l’Escola de Dansa i a les enti-
tats el gran esforç que han fet 
per poder cercar nous espais i 
adequar-hi la seva activitat”.
Rafael Galván, conseller de 
Cultura del Consell, recorda 
també que “des del govern del 
Consell Comarcal hem pres 
una decisió necessària que no 
es podia ajornar més temps 
amb els informes tècnics que 
teníem sobre de la taula i as-
sumim el deure i la respon-
sabilitat de posar al dia un 
equipament absolutament ne-
cessari com és la Casa de Cul-
tura. Com a administració pú-
blica hem de donar exemple i 
no mirar cap a una altra ban-
da quan se’ns demana complir 

amb la normativa i això és el 
que hem fet”.
Ara, un cop solucionada la 
continuïtat de les activitats 
de l’Escola de Dansa i de les 
entitats, el Consell Comarcal 

iniciarà la recerca de recursos, 
buscant també la implicació 
d’altres administracions, per 
a poder dur a terme aquesta 
adequació de la Casa de Cul-
tura del carrer de Sant Carles.
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Mossèn Còdol, tot un referent social i històric d’Igualada. / ARXIU

Missa recordant els 25 anys de la mort de Mossèn Còdol

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Policia Local d’Igua-
lada va protagonitzar 
dissabte a primera hora 

del matí una eficaç actuació 
que va finalitzar amb un de-
tingut per atemptat contra 
agents de l’autoritat, tràfic de 
drogues i delicte contra la se-
guretat viària. 
L’home, que va ser detingut 
després d’una perillosa per-
secució en la qual va intentar 
atropellar els agents, portava 
a sobre diverses quantitats de 
haixix i speed, a més de jo-
ies i una elevada quantitat de 
diners, en bitllets d’euros i de 
dòlars americans. 

J.E.F. / LA VEU 

D iumenge passat, a 
2/4 d’una del migdia, 
a la Basílica de Santa 

Maria, va  tenir lloc una Mis-
sa, solemne recordant a Mn. 
Josep Còdol Margarit, en oca-
sió als 25 anys del seu traspàs 
(1994), encomanada per la 
Fundació Sant Crist d’Iguala-
da, que creà el difunt sacerdot 
igualadí.
La cerimònia fou presidida pel 
monjo benedictí de Montser-
rat, P. Bernabé Dalmau (Mn. 
Josep era amic íntim de la 
seva família). Fou acompanyat 
a l’altar per: Mn. Xavier Bis-
bal, rector de Santa Maria i de 

la Sagrada Família i Mn. Josep 
Massana, rector de la Soledat, 
i dels diaques Mn. Pere Roig, 
que encengué el tercer ciri 
d’Advent i Mn. Antoni Mont-
clús, que llegí l’Evangeli i, al fi-
nal, feu el comiat, amb el relat 
d’una vivència personal amb 
Mn. Còdol. Els acompanyà al 
presbiteri, Mn. Josep Aribau, 
el sacerdot igualadí de més 
edat, del bisbat de Vic.
El celebrat pronuncià una ho-
milia amb recordances de la 
vida d’aquell sacerdot, que fou 
més que un capellà.
Els cants anaren a cura de la 
Schola Cantorum, dirigida per 
Oriol Carceller, acompanyada 
a l’orgue per Josep Xaubet. A 

l’acabar es cantaren els Goigs 
del Sant Crist d’Igualada, a qui 
tanta devoció tenia Mn. Josep.
Membres de la Fundació i 
Priors del Sant Crist van fer 
la presentació, lectures, pre-
gàries i direcció de cants del 
públic. Ocuparen llocs pre-
ferents, l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells i el regidor 
de Promoció Cultural Pere 
Camps, i també els membres 
de la Fundació Sant Crist. 
Foren acompanyats per una 
nodrida assistència de fidels, 
que volgueren demostrar l’es-
tima per aquell Fill Predilecte 
d’Igualada.
Es repartí un artístic recor-
datori amb fotografia de Mn. 

Còdol, amb un fons al·legòric 
a la seva vida: Creu de Sant 
Jordi, esglésies de Santa Ma-

ria i de la Soledat, escut d FJC, 
Sant Crist d’Igualada... i el lo-
gotip de la Fundació.

Dos estudis de l’Anoia sobre la 
consulta online i la teràpia 
ocupacional, premiats 
REDACCIÓ / LA VEU 

U n total de 120 profes-
sionals han participat 
en la tercera edició 

de la Jornada de Recerca de 
l’ICS Catalunya Central. Amb 
el lema “Junts amb la recerca”, 
s’ha volgut projectar la impor-
tància d’impulsar els estudis 
de recerca, d’innovació i de 
transferència en el coneixe-
ment de la salut i remarcar 
que els estudis no han de ser 
individuals sinó en col·labora-
ció amb altres centres i grups 
de recerca. 
En aquest sentit, durant la jor-
nada, diversos investigadors 
de l’ICS han pogut explicar 
experiències d’estudis en què 
col·laboren amb altres institu-
cions.
En total, s’han presentat set 
experiències de col·labora-
ció a més de 27 estudis, 20 
en format pòster i set com a 
comunicacions orals. A més 
a més, s’ha atorgat la II Beca 
Predoctoral, per alliberar un 
professional durant el temps 
que realitza la seva tesi i s’han 
concedit dos premis a les Mi-
llors Comunicacions.

Els dos treballs premiats 
són de l’Anoia
El Primer Premi ha estat per 
a l’estudi “Avaluació qualitati-
va del contingut dels missatges 
com a aproximació a l’estalvi 
de visites presencials de l’eCon-
sulta a la Catalunya Central”, 
de l’Equip d’Atenció Primària 
Capellades, que conclou que 
l’ús de l’eConsulta s’associa a 
l’estalvi de visites presencials 
i es mostra com una eina útil 
per reduir visites que no són 
necessàries.
El Segon Premi ha estat per al 
projecte “Teràpia ocupacional 
en atenció primària: Programa 
d’atenció domiciliària”, del CAP 
Vilanova del Camí. El princi-
pal objectiu és demostrar que 

la intervenció d’un terapeuta 
ocupacional pot augmentar la 
seguretat a les llars de persones 
amb mancances per a les acti-
vitats de la vida diària i millo-
rar la seva qualitat de vida.
Altres projectes seleccionats 
han abordat temes tan diversos 
com l’adequació de la prescrip-
ció farmacèutica dels professi-
onals, els factors de risc associ-
ats als parts extrahospitalaris, 
la percepció de la intimitat i 
confidencialitat per part dels 
pacients o el seguiment del risc 
de fractura osteoporòtica en 
homes. Una de les idees cen-
trals de la Jornada ha estat la 
importància de la col·laboració 
amb altres institucions per dur 
a terme els treballs de recerca.  

La Policia Local deté un 
traficant que volia 
atropellar els agents

A més, en l’escorcoll del ve-
hicle en què viatjava també 
es van localitzar diversos ob-
jectes, entre els quals hi havia 
nombroses armes prohibides i 
telèfons mòbils. 
Es dóna la circumstància que 
el detingut tenia el permís de 
conduir retirat per ordre judi-
cial. Durant la intervenció, els 
agents, per tal de protegir les 
seves vides i les d’altres perso-
nes, van haver de fer ús de les 
seves armes reglamentàries.
El Cos de Mossos d’Esquadra 
segueix les investigacions per 
poder determinar l’origen dels 
diners i altres objectes i joies 
que duia el detingut, que pas-
sarà a disposició judicial.
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Diumenge es commemoren 25 anys 
de les campanes de la Sgda. Família
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REDACCIÓ / LA VEU 

D es de fa molts anys, 
una de les primeres 
visites que fa el Patge 

Faruk el dia 5 de gener és al con-
vent de les Germanes Carmeli-
tes Descalces, abans al carrer de 
Santa Teresa, i ara, des del 1983 
al terme de Jorba, on en el trans-
curs de la seva visita els llegeix 
un versicle de la Bíblia i els fa 
lliurament d’un pergamí adient 
a la diada de la Epifania.
Com a mostra d’agraïment, les 
Germanes Carmelites han vol-
gut també adherir-se a la cele-
bració dels 125 aniversari de la 
Festa dels Reis d’Igualada i ho 
han fet amb un obsequi a la Co-
missió de la Cavalcada dels Reis 
d’Igualada d’un quadre, fet tot a 
mà, amb els símbols de la festa.
Des de la Comissió de Reis 
volen agrair de tot cor aquest 
meravellós detall i fer-lo visible 
a tota la ciutat. En el quadre hi 
surt un dibuix al·legòric d’uns 
patges pujant per una escala 
portant els regals a una família, 

REDACCIÓ / LA VEU 

D iumenge vinent, dia 
22, la parròquia de la 
Sagrada Família ce-

lebrarà el 25è aniversari de les 
seves campanes.
La ciutat d’Igualada compta 
amb dos conjunts harmònics 
de campanes de gran qualitat 
i sonoritat fabricats a la ciutat 
alemanya de Heilbronn per 
Albert Bachert. El 1990, amb 
motiu del quart centenari del 
Sant Crist d’Igualada, es van 
fondre i instal·lar el gran con-
junt de la Basílica de Santa 
Maria, format per sis campa-
nes amb disposició pentatòni-
ca major en tonalitat de Si.
El 24 de juny del 1994 es van 
fabricar als mateixos tallers sis 
campaners per la parròquia de 
la Sagrada Família més petites 
que les de Santa Maria i amb 
una disposició acústica sem-
blant. El 30 de setembre foren 
beneïdes solemnement per el 
Dr. Josep Mª Guix, Bisbe de 
Vic. 
El dia 17 de desembre del ma-
teix any es va aconseguir co-
brir de monedes de 5 pessetes 
281,225 m2 de sòl de la Plaça 
de l’Ajuntament, obtenint un 
total de 3.438.370 pessetes per 

finançar la nova nau del tem-
ple. Diumenge, després de la 
missa dominical de 12, es farà 
un recordatori del 25è aniver-
sari del gran recapte i de l’es-
trena de les campanes.
L’acte serà conduït per Blai 
Ciurana, Secretari de la Con-
fraria de Campaners i Carillo-
nistes de Catalunya (CCCC).
Després de la presentació i 
recordatori de les campanes 
es procedirà a un fer bon re-
pic per gaudir del magnífic 
so d’unes campanes perfecta-
ment afinades.
Cada campana està dedicada 
a un sant, de petita a gros-
sa: Reina de la Pau (Si’), Sant 
Jaume (Sol#), Santa Teresa 
d’Àvila (Fa#), Sant Lluís Gon-
çaga (Re#), Sant Pere (Do#) i 
Sagrada Família (Si).

El dia 29, festa patronal
El diumenge després de Na-
dal se celebra la festa de la 
Sagrada Família, titular de la 
parròquia, organitzada per 
l’Associació de la Visita Do-
miciliària. El diumenge 29 de 
desembre, en totes les misses 
(també la de la vigília i a l’es-
glésia de Montserrat), hi hau-
rà adoració de l’Infant Jesús i 
repartiment de l’estampa de la 
festivitat. 
A la parròquia, a les 12 del 
migdia, Solemne Ofici con-
celebrat amb els cants de la 
Schola Cantorum d’Igualada. 
Acabada la celebració de la 
Missa hi haurà unes portes 
obertes de les obres de la pri-
mera fase dels locals parro-
quials, recentment finalitzada.

Obsequi de les Carmelites Descalces 
a la Festa dels Reis d’Igualada

el símbol del Patge Faruk, cara-
mels de la festa, els Tres Reis i 
l’estrella que guia la cavalcada, 
tot brodat a mà i amb incrus-
tacions de cristalls nobles, amb 

un fragment del text de  la Litúr-
gia de les Hores “Hem vist com 
s’aixecava la seva estrella i hem 
vingut amb presents per adorar 
al Senyor”.
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Encarna Vendrell i Dolors Martí, 
igualadines centenàries

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Associació Catalana 
de la Premsa Comarcal 
(ACPC) ha celebrat la 

6a edició del Dia de la Premsa 
Comarcal al Movistar Centre 
de Plaça Catalunya, a Barcelo-
na. Una jornada a la qual han 
assistit una norantena de per-
sones, entre elles la directora 
general de La Veu, Pia Prat, i 
durant la qual s’ha presentat 
en públic el site catalunya-
news.cat, un nou i ambiciós 
projecte de l’ACPC per con-
vertir la premsa comarcal en 
referent a Catalunya. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell de la Gent 
Gran va fer l’última re-
unió de l’any, on es va 

exposar el resultat anual de to-
tes les activitats realitzades du-
rant l’any 2019, el qual ha estat 
molt profitós, recordant que 
hem participat activament en 
el 8è Congrés de la Gent Gran 
de Catalunya, a més a més 
d’unes 30 activitats: Comissió 
Permanent, xerrades escoles 
(Aules amb Tracte), trobades 
intercomarcals, més difusió 
del “Tracte’m bé”, Dia Interna-
cional de la Gent Gran, asses-
sorament i trobades en altres 
comarques, trobades amb po-
lítics, etc. per tant considerem 
l’any molt positiu. 
En la reunió assistiren pràcti-
cament tots els membres Co-
missió permanent, així com 
les Tècniques del Consell Co-
marcal i la Consellera actual 
del mateix, senyora Sandra 
Fernández. Vàrem aprofitar 
per fer un piscolabis i brindar 

REDACCIÓ / LA VEU 

D illuns, 16 de desem-
bre, ha estat una 
data molt especial 

per a dues igualadines, ja que 
han celebrat el seu centenari. 
Encarna Vendrell ha viscut la 
celebració a la Residència P. 
Vilaseca, envoltada de la seva 
família i del personal del cen-
tre i de la resta de residents, 
mentre que Dolors Martí Cor-
tés ha commemorat els cent 
anys al seu domicili, acompa-
nyada dels seus familiars.
Ambdues centenàries han re-
but la visita de l’alcalde, Marc 
Castells, i de regidora i tinenta 
d’alcalde d’Acció Social i Ha-
bitatge, Carme Riera, que les 
han obsequiat amb flors i un 
llibre de fotografies de les fes-
tes tradicionals d’Igualada.

Darrera trobada de 
l’any del Consell de la 
Gent Gran de l’Anoia

Dolors Martí.

Encarna Vendrell.

en cava, pel 10è Aniversa-
ri del Consell i per desitjar 
unes Bones Festes i un Any 
Nou encara millor per tot-
hom.
També es va parlar dels pro-
jectes per l’any 2020, com 
mantenir la participació 
en les comissions, xerrades 
informatives, fer reunions 
amb diversos ajuntaments, 
crear un espai on es trobin 
polítics i CGGA, intercanvi 
de Consells, fer comunicats 
explicant el que fem, fer xer-
rades amb el nou objectiu de 
“Tracta’t bé” per oferir a en-
titats i municipis, etc.
Lògicament seguint partici-
pant en el Consell de la Gent 
Gran de Catalunya, a la Co-
missió d’envelliment actiu 
i saludable de la Catalunya 
Central, Comissió de treball 
Preventiu Intergeneracional, 
Comissió del Dia Mundial de 
la presa de consciència sobre 
l’abús a les persones grans i el 
Dia Internacional de la Gent 
Gran en el nou format.

Catalunyanews.cat, nova aposta de 
l’ACPC per les notícies en català

La jornada es va completar 
amb conferències del fun-
dador d’Open Arms, Òscar 
Camps, i la periodista i advo-
cada Bea Talegón.
Catalunyanews.cat és una 
pàgina web de notícies que 
a banda de generar notíci-

es pròpies per tractar temes 
d’interès general, destaca per 
ser un repositori que aglutina 
en temps real (RSS) les noti-
cies més rellevants que publi-
quen els 43 mitjans digitals 
associats a l’entitat, entre ells 
Veuanoia.cat.
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ANOIA / LA VEU 

L’escola Castell d’Òdena 
i l’escola Renaixença 
dels Hostalets de Pi-

erola passaran a ser un ins-
titut-escola a partir del curs 
2020-2021. Seran dos dels 
26 nous centres que desple-
garan estudis de secundària, 
segons es va anunciar aquest 
dilluns dia 16 de desembre el 
Departament d’Educació. El 
conseller Josep Bargalló va 
destacar que “aquesta darrera 
onada d’instituts escola tenen 
en comú el consens de la co-
munitat educativa i la plani-
ficació s’ha fet de la mà dels 
ajuntaments”.
De la seva banda, l’Ajunta-
ment d’Òdena ha mostrat la 
seva satisfacció per la decisió 
del Departament. L’alcaldessa 
Maria Sayavera també ha des-
tacat que “ha estat una feina 
conjunta entre el Departa-
ment, l’escola i l’Ajuntament”: 
“És un gran repte però també 
un reconeixement de la feina 
ben feta i el projecte educatiu 
de l’escola”. Per a Sayavera, 
el nou institut escola és “un 
gran pas pel municipi, po-
der oferir una continuïtat a 
l’alumnat del poble”.
Des dels Hostalets de Pie-
rola, l’AMPA, la direcció del 
centre i l’Ajuntament han fet 
un comunicat conjunt en què 
destaquen que “sabem que 
aquest canvi és un gran rep-
te i que hi ha molta feina al 

darrere, però a la vegada ens 
empodera d’il·lusió, compro-
mís i avantatges: continuïtat 
del projecte educatiu de l’Es-
cola Renaixença, seguiment 
dels infants fins a 4t d’ESO en 
un nucli conegut i familiar, 
claustre unificat i cohesionat, 
escolarització al mateix poble 
fins als 16 anys i horari unifi-
cat a tota l’escolarització”.
El canvi de centre de primà-
ria a institut escola serà pro-
gressiu. Així, a partir del curs 
vinent, els alumnes de sisè 
estrenaran primer d’ESO i 
aniran obrint el camí de la se-
cundària cada any fins al curs 
2023-2024, quan acabarà la 
primera promoció i s’hauran 

Òdena i els Hostalets de Pierola tindran 
un institut-escola a partir del proper curs

implantat els quatre nivells 
d’educació secundària obliga-
tòria (ESO).
Per altra banda a Piera hi 
haurà la fusió de dos centres 
en un per també convertir-se 
en un institut-escola. es tracta 
de l’escola Les Flandes i l’INS 
Salvador Claramunt.

Assolir l’èxit educatiu i com-
batre la segregació escolar
El Departament d’Educa-
ció, en la planificació dels 
instituts escola, ha tingut en 
compte diferents circumstàn-
cies que aconsellaven la seva 
creació. Per exemple, la ne-
cessitat de dissenyar un pro-
jecte pedagògic per la zona, 

i que suposi una millora dels 
resultats educatius o una mi-
llora de la convivència als 
centres. També la necessitat 
d’ampliar l’oferta d’ESO en 
zones on els instituts tenen 
una escolarització molt alta; 
el fet de donar solució a zo-
nes allunyades que obliguen a 
llargs desplaçaments; i ser un 
element de millora en zones 
d’absentisme i abandonament 
prematur.
Els instituts escola són un 
nou paradigma organitzatiu 
en l’escola pública a través del 
qual es vol impulsar la trans-
formació educativa a Catalu-
nya. El model dóna resposta 
a un dels punts rellevants del 

sistema educatiu: la necessi-
tat de continuïtat i coherèn-
cia educativa entre l’educació 
infantil i primària i l’educació 
secundària obligatòria amb 
l’objectiu d’assolir l’èxit edu-
catiu de tot l’alumnat i com-
batre la segregació escolar.
Aquest model permet, en pri-
mer lloc, graduar l’estructura 
dels equips docents en fun-
ció del nivell d’autonomia de 
l’alumnat, atès que el canvi de 
primària a secundària podria 
implicar una dispersió dels 
seus referents educatius, fet 
que dificultaria l’orientació i 
l’educació personalitzada. En 
segon lloc, facilita treballar el 
currículum per àmbits i su-
perar així el model curricu-
lar atomitzat per matèries. A 
més, s’afavoreix una atenció 
personalitzada i integral, tot 
reduint el nombre de profes-
sors referents dels alumnes. 
I finalment, permet comptar 
amb un únic claustre de pro-
fessors del cos de mestres i 
del cos de professorat d’ense-
nyament secundari.

Els centres que es des-
plegaran són majori-
tàriament l’ampliació 

d’escoles per la implan-
tació de la secundària. 
En cap cas, són centres 
nous que no existien el 

curs actual

I a Piera hi haurà la fusió de l’escola Les Flandes i l’institut Salvador Claramunt

L’escola Castell d’Òdena es convertirà en un institut-escola el curs vinent
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Creu Roja Anoia torna 
a coordinar la cam-
panya “Cap nen sense 

joguina” amb els Ajuntaments 
de la comarca perquè cap in-
fant es quedi sense joguines 
la Nit de Reis. A Vilanova del 
Camí el dia central de la reco-
llida serà el diumenge 22 de 
desembre, a la plaça del Mer-
cat, d’11 a 15h.
La regidoria de Solidaritat 
vilanovina, de la mà de Creu 
Roja Anoia, organitza per 
aquest diumenge  una jor-
nada de recollida davant del 
Mercat de Sant Hilari. Durant 
la matinal, explica la regidora 
de Solidaritat, Laura Pavón, 
les professionals del Centre 
Obert i Espai de Joc el Cireret 
dinamitzaran l’espai amb di-
ferents tallers de manualitats 
i la construcció de l’arbre dels 
desitjos. Durant el matí tam-
bé s’espera la participació dels 
col·laboradors de Creu Roja .

Diferents empreses de la co-
marca, cada vegada més cons-
cienciades amb la Respon-
sabilitat Social Corporativa, 
també s’han volgut sumar a 
aquesta iniciativa solidària de 
formes diverses. A Vilanova 
del Camí, ho ha fet l’empresa 
Felip Verdés, que fins aquest 
dijous  han fet recollida de jo-
guines a la seva factoria. Com 
cada any, explica Sílvia Gra-
dos, de Creu Roja, ABACUS 
Cooperativa també ha fet una 
donació important de mate-
rial escolar i joguines, uns sis 
palets, que es repartiran per 
la comarca. 

Es poden portar joguines 
noves, educatives, no bèl·li-
ques i no sexistes com jocs 
de taula, jocs educatius, lli-
bres, motxilles i material es-
colar
La campanya “Cap nen sen-
se joguina” pretén cobrir les 
necessitats de les famílies 
que estan passant dificultats 

econòmiques. Un any més, 
l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí i Creu Roja Anoia, 
fan una crida a la ciutadania 
perquè facin donacions de 
joguines per infants de 0 a 
12 anys. Tornen a demanar  
joguines noves, perquè com 
destaca Silvia Grados, de 
Creu Roja Anoia, tots els in-
fants mereixen jugar amb la 
mateixa qualitat i assenyalen 
que “les joguines de segona 
mà poden trobar-se en mal 
estat, incomplir la normativa 
de seguretat i no respondre a 
les expectatives”.
Les joguines que es portin a 
la recollida han de ser edu-
catives, no bèl·liques i no 
sexistes: jocs de sobretaula, 
jocs educatius, llibres, mot-
xilles i material escolar, per 
exemple, serien bones op-
cions. Així mateix, des de 
Creu Roja Anoia assenyalen 
que és preferible portar una 
joguina de qualitat que mol-
tes de petites.

Ajuntament i Creu Roja fan una crida 
perquè cap nen es quedi sense joguines 
la Nit de Reis 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La presidenta de la Di-
putació de Barcelona, 
Núria Marín, i els di-

rectors del Banc Institucional 
BBVA, Miguel Ángel Sánchez 
i Juan Manuel Mas, han sig-
nat amb l’alcalde de la Torre 
de Claramunt, Jaume Riba, i 
amb l’alcaldessa de Vilanova 
del Camí, Noemí Trucharte, 
crèdits que, conjuntament, 
superen el milió d’euros.
En concret, l’Ajuntament de 
la Torre de Claramunt ha sig-
nat un crèdit de 255.000 €, i 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, un de 808.042,65 €.
Cal recordar que aquest ma-

teix any s’ha firmat l’acord en-
tre la Diputació de Barcelona i 
BBVA que permet impulsar el 
Programa de Crèdit Local en 
el període 2019-2020, fruit del 
procés de selecció d’entitats 
realitzat. El Programa per-
met als ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades 
reduir els costos financers 
dels préstecs dels municipis 
destinats a noves inversions. 
Així, les entitats locals també 
poden acollir-se a operacions 
de préstecs a llarg termini, a 
actuacions relacionades amb 
millores a la tresoreria i a lí-
nies de préstecs pont per a in-
versions finançades amb sub-
vencions.

Signatura de crèdits amb 
la Diputació
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El pròxim cap de set-
mana serà novament 
de festa, de la mà de 

l’Ajuntament vilanoví i tam-
bé de diferents entitats, amb 
l’agenda d’actes nadalencs. 
Un dels més esperats per la 
quitxalla i que té com a pro-
tagonista una figura popular i  
emblemàtica és el cagatió. Els 
infants faran cagar el Tió de 
Can Titó el pròxim dissabte, a 
la tarda, a la plaça del Mercat.
Des que els infants el van 
anar a buscar al bosc de Can 
Titó, el gran Tió està ubicat a 
la plaça del Mercat. Des del 
servei de Cultura de la mà de 
l’Associació Cultural Camp 
del Rei i la Comissió de Fes-
tes han organitzat per aquest 
dissabte una festa infantil 
amb animació i alguns tallers 
per a la quitxalla, dels quals 
podran gaudir abans de fer 
cagar el tió. 
L’activitat començarà cap a les 
5 de la tarda.

La UCE Anoia també cele-
bra el Nadal amb un berenar 
i el cagatió 
D’altra banda, però encara 
parlant del Tió, també des de 
la Unión Cultural Extremeña 
Anoia han preparat una ac-
tivitat per als més petits de 
l’entitat. Serà el diumenge, al 
matí, a la seu social del carrer 
del Roser. A més dissabte a la 
tarda, a partir de les 7, l’entitat 
també té prevista la celebra-
ció del Nadal amb cantada de 

nadales i degustació de pro-
ductes extremenys.

Bingo Solidari per continu-
ar fent créixer el Club Hand-
bol Vilanova del Camí
Com cada any per Nadal, el 
Club Handbol Vilanova del 
Camí organitza un Bingo 
Popular amb la col·laboració 
dels comerços vilanovins. La 
cita és aquest dissabte 21 de 
desembre a les 21:30h al gim-
nàs de l’Escola Marta Mata. 

Tots els beneficis de les juga-
des seran perquè l’entitat pu-
gui créixer i continuar sent 
un dels pocs clubs femenins 
de Catalunya, amb una àm-
plia base de nenes i noies, i 
també amb un equip sènior 
femení a Lliga Catalana.

Ball de Cap d’any, aquest 
dissabte, amb l’Associació 
de Pensionistes i Jubilats
Una altra de les activitats pre-
vistes per aquest cap de set-
mana és el Ball de Cap d’Any 
que organitza l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats. Seran 
els primers a avançar-se al 
comiat de l’any 2019 i faran 
el primer ball de cap d’any 
aquest dissabte, en l’horari 
habitual de la seva activitat: a 
les 18 h, a Can Papasseit.

Revetlla de Cap d’any a Can 
Papasseit amb Karaokes 
Band
Per la seva banda, des de la 
regidoria de Festes, també 
han organitzat la revetlla de 

La quitxalla està convidada a fer cagar el gran Tió de Can Titó, 
dissabte a la plaça del Mercat de Vilanova del Camí

cap d’any pel dia 31 de desem-
bre. La festa començarà a dos 
quarts d’una de la matina-
da, mitja hora després de les 
campanades, a Can Papasseit. 
El ball serà amenitzat amb 
l’actuació de Karaokes Band 
i també comptarà, més avan-
çada la nit, amb el tancament 
a càrrec de DJ Pol. L’entrada 
serà gratuïta i hi haurà servei 
de bar a càrrec de la Peña Bé-
tica de Vilanova del Camí.

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, modi�car o 
suspendre les condicions dels sorteig si causes imprevistes 
l'obliguessin a fer-ho.

La Direcció
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MONTBUI / LA VEU 

Avui divendres 20 de de-
sembre s’organitzaran 
nombroses propostes. 

D’entrada, a l’escola Montbou 
es faran dues activitats: es farà 
cagar el Tió (alumnes de cicle 
infantil i inicial) i d’altra banda 
els alumnes més grans de l’esco-
la realitzaran l’”Amic invisible”. 
El divendres 20 de desembre  a 
partir de les 10 del matí tindrà 
lloc a Mont-Àgora un “Tió” 
d’”Artesanas de Corazón” pels 
alumnes de l’escola Antoni 
Gaudí.
Tambés es durà a terme la 
tradicional “Cantada de Na-
dales” de l’escola García Lorca 
a Mont-Àgora. Serà en primer 
torn a un quart de 12 del matí i 
en un segon torn a partir les 12 
del migdia. Les cantades es faran 
a la Sala Auditori Mont-Àgora, 
en una activitat oberta a la par-
ticipació dels pares i mares.
Aquest mateix divendres, però 
entre les tres i les cinc de la tar-
da, s’organitzarà la Festa d’Hi-
vern de l’AMPA García Lorca, 
amb diferents activitats pels 
nens i nenes de l’AMPA. També 
divendres a la tarda, s’organitza-
rà la tradicional festa nadalenca 
de les llars d’infants, una acti-
vitat oberta a la participació de 
pares i mares.
A l’espai Mont-Jove, a partir de 
les 17 hores, tindrà lloc una ac-
tivitat de creació infantil i juve-
nil “Fem un Tió”.

I finalitzarà la jornada amb 
l’inici del Torneig Nadalenc 
d’Hoquei Patins que organit-
zarà l’Hoquei Club Montbui a 
Can Passanals aprofitant les fes-
tes nadalenques i l’aturada de les 
competicions federades. 

Dissabte, mercat d’artesania 
nadalenc i arribada del Patge 
a Montbui
El dissabte 21 de desembre el 
Boulevard montbuienc acolli-
rà un “Mercat d’artesania na-
dalenc”. Paradetes d’artesans 
s’ubicaran a la principal artèria 
comercial de Montbui entre les 
10 del matí i les dues de la tarda. 
També aprofitant aquest mercat 
comercial, tindrà lloc durant tot 
el matí la tradicional “Tómbola 
solidària” que organitza l’enti-
tat montbuienca “Artesanas de 
Corazón”. No hi faltarà tampoc 

el tradicional “Tió” de la Unió 
d’Establiments de Montbui 
(UEM), que estarà ubicat a Car-
retera de Valls, 37 (al costat de la 
botiga “Grup 2”).
Durant la matinal també hi 
haurà una xocolatada orga-
nitzada pel grup “Viu la festa”, 
també es podran realitzar dife-
rents tallers infantils, els quals 
comptaran amb la col·labora-
ció de les entitats “Trenca l’ou”, 
“Inama” i “Ampa escola Antoni 
Gaudí”. No hi faltaran inflables 
per a la mainada, ubicats a la 
Plaça de l’Ajuntament.
Cal recordar que l’Associació 
Inama muntarà una paradeta 
per vendre manualitats fetes per 
les famílies del Casal, i també 
dolços casolans. Inama també 
impartirà dos tallers (un de taps 
de suro, i un altre de ninots de 
neu amb feltre).

A dos quarts de 2 de la tarda es 
coneixerà el nom del comerç 
guanyador del 8è Concurs 
d’Aparadors Nadalencs (cal des-
tacar que durant tota la matinal 
les persones que ho desitgin po-
dran votar presencialment a la 
carpa de la UEM) ubicada a la 
carretera de Valls, 37, al costat 
del Grup 2. 
Ja a la tarda s’organitzarà un es-
pectacle d’animació musical in-
fantil al Centre Cívici i Cultural 
La Vinícola, amb l’actuació del 
grup “Rovell de l’Ou” a partir de 
les sis de la tarda. 
I a les 7 de la tarda arribarà a 
Montbui el Patge Hammend. 
La comitiva reial anirà fins al 
Centre Cívic i Cultural La Vi-
nícola, on el patge realitzarà el 
discurs de benvinguda amb el 
Llibre Blanc i el Llibre Negre. 
El diumenge dia 22 de desem-
bre durant el matí La Tossa de 
Montbui serà el punt de cloen-
da de la Pujada Atlètica que or-
ganitza el Club Atlètic Igualada, 
i que es durà a terme tant en la 
modalitat de cursa (47a edició) 
i la de Caminada (tercera edi-
ció). La sortida dels participants 
es donarà des de l’Estadi Atlètic 
d’Igualada i l’arribada serà dalt 
del cim de La Tossa (s’hi arri-
barà per camins). En acabar, hi 
haurà una botifarrada per a tots 
els inscrits i també es durà a ter-
me el corresponent lliurament 
de trofeus.  
També diumenge, però a partir 
de les sis de la tarda, l’Associació 
de la Gent Gran organitzarà ball 
a La Vinícola, amenitzat per la 
música de Bartomeu i la veu de 
Sheila Grados.

Dilluns començarà el “Nadal 
al Carrer”
El dilluns 23 de desembre co-
mençarà el “Nadal al Carrer”, 

conjunt d’activitats adreçades 
als infants montbuiencs d’entre 
3 i 12 anys i que s’organitzen des 
de l’Àrea d’Infància de l’ajunta-
ment. Es realitzarà enguany el 
dilluns 23, el dimarts 24 i el di-
vendres 27 de desembre.
Dilluns entre les 10 del matí i la 
una de la tarda es farà una ses-
sió de cinema a Mont-Àgora. 
Aquest mateix dia, però entre 
les tres i les cinc de la tarda s’or-
ganitzarà un taller de capsetes 
de Nadal.
El dimarts 24 de desembre s’or-
ganitzarà una excursió al Fira 
Park de Barcelona. I el diven-
dres 27 al matí els infants rea-
litzaran un taller de postals de 
Nadal i a la tarda una activitat 
de fer cagar el Tió.tindrà lloc 
l’activitat de reflexió solidària i 
humana “El silenci del Nadal”. 
El dimarts 24 de desembre, a 
partir de les 8 del vespre, es farà 
a la Plaça de l’Ajuntament de 
Montbui l’activitat “El silenci 
del Nadal”, cinc minuts de silen-
ci i de reflexió solidària i huma-
na organitzada per ACO/JOC.
El mateix dimarts 24 a partir 
de les 11 de la nit tindrà lloc a 
la Parròquia de Santa Marga-
rida la tradicional celebració 
religiosa de la Missa del Gall, 
mentre que el dimecres 25, dia 
de Nadal, a partir de les 11 ho-
res s’oficiarà la Missa de Nadal 
a la parròquia de Sant Maure i 
a les 12 tindrà lloc la cerimònia 
solemne a la parròquia de Santa 
Margarida del Nucli Antic.
El dijous 26 de desembre con-
tinuaran les activitats, en aquest 
cas a partir de les sis de la tar-
da, amb el Ball de Sant Esteve, 
que organitza l’Associació de 
la Gent Gran a La Vinícola. Hi 
haurà torrons i moscatell per a 
tothom. La música anirà a càr-
rec de “Cotton Club Duet”.

Montbui celebra les festes de Nadal amb una munió d’actes

Concert  a la Tossa de l’aula de música

Taller de polseres
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

Des del passat mes de 
juliol el municipi de 
Castellolí està con-

nectat a la xarxa d’abastament 
de les Aigües Ter-Llobregat i 
consumeix l’aigua de l’embas-
sament de la Llosa del Cavall, 
al Solsonès. Es tracta del pri-
mer municipi de l’Anoia a po-
der disposar d’aquesta aigua; 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
el va prioritzar abans de l’estiu 
ja que no estava connectat a 
cap gran xarxa supramunicipal 
sinó que depenia de les capta-
cions dels seus propis pous.
Passats els primers sis mesos 
de període de proves, l’Ajunta-
ment de Castellolí ho fa públic 
fent un balanç excel·lent del 
contracte d’abastament d’aigua 
signat amb la concessionària 
Aigües Ter-Llobregat. L’alcal-
de, Joan Serra, recorda que 
“fins ara Castellolí funcionava 
amb dos pous que eren insufi-
cients en diverses temporades 
de l’any i s’havia de reforçar el 
servei amb cubes d’aigua su-

plementàries per abastar als 
veïns”. El problema de manca 
d’aigua hauria anat a més ja 
que la població del munici-
pi de Castellolí s’incrementa, 
l’activitat del Circuit Pacmo-
tor cada vegada és més gran i 
s’instal·len d’aquí a pocs mesos 
noves empreses al polígon de 
Can Parera, com l’enginyeria 
Engind Grup, l’empresa d’auto-
moció Doga i l’agroalimentària 
FRIME, que tindrà un consum 
d’aigua elevat ja que es dedica 
al sector del congelat. De fet, 

l’Ajuntament ha posat en marxa 
un dipòsit específic per al Polí-
gon Industrial de Can Parera, 
instal·lat de feia anys però que 
fins ara no estava en funciona-
ment.
Pel que fa a les tarifes de l’aigua, 
els veïns no han de suportar cap 
increment, i fins i tot en aquests 
moments l’Ajuntament de Cas-
tellolí treballa perquè les taxes 
es puguin reduir. “Abans con-
sumíem molta energia per treu-
re l’aigua dels pous i per fer el 
tractament de potabilització, en 

Castellolí, primer municipi de l’Anoia que rep aigua 
de l’embassament de la Llosa del Cavall

canvi ara l’aigua ja ve tractada i 
això fa reduir una despesa que 
esperem que es pugui traduir 
aviat en una reducció del cost 
per als veïns” ha explicat l’alcal-
de Joan Serra.
L’Ajuntament de Castellolí vol 
remarcar que tota la gestió de 
l’aigua segueix sent pública: l’ai-
gua de la Llosa del Cavall arriba 
i es diposita en un dipòsit mu-
nicipal, tota la distribució es fa a 
través de la pròpia infraestruc-
tura de canonades de l’Ajunta-
ment de Castellolí, de la gestió 
del control d’alta en el servei, 
incidències, etc se n’ocupa la 
Brigada municipal i els tràmits 
administratius (rebuts, factures, 
etc) es fa través del servei de 
gestió tributària de la Diputació 
de Barcelona, tal i com ja es feia 
fins ara.
Finalment, l’Ajuntament de 
Castellolí també ha explicat que 
els pous actuals no cauran en 
desús. Perquè no quedin inuti-
litzats i siguin sempre una alter-
nativa per si mai hi hagués cap 
incidència, els pous es bombe-
gen quinze minuts cada dia.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

El dissabte 14 de desembre es 
va inaugurar el pessebre de la 
Família Josefina a la Parròquia 
de La Pobla de Claramunt, amb 
l’assistència de l’Alcalde Toni 
Mabres i de molts visitants que 
van gaudir de tanta bellesa i 
d’una de xocolata calenta, ofer-
ta pel grup de pregària. Des-
prés d’unes paraules de Pepita 
Soteras, membre del Consell 
parroquial, i del p. Alejandro 
Mj, el mateix creador Carlos 
Cardozo, va tallar la cinta que 
obria la visita. Cal destacar que 
els materials que ha emprat en 
la realització d’aquest pessebre 
són totalment reciclats.  
El Pessebre restarà en exposi-
ció fins el diumenge 2 de fe-
brer, festa de la Candelera, Fira 
de La Pobla. Podreu realitzar 
la visita els dissabtes i diumen-
ges després de les celebracions 
Eucarístiques de les 7 de la tar-
da i les 12 del migdia. També 
concertant hora qualsevol dia  
mitjançant els telèfons: 693 80 
62 19 – 606 77 34 58.

Inauguració del 
Pessebre de la pa-
rròquia de la Pobla

amb els millors desitjos de 
l’Ajuntament de Capellades
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

A la Sala Municipal 
d’Exposicions de la 
Pobla de Claramunt 

es poden veure, des del diu-
menge 15 de desembre, una 
sèrie de maquetes, plànols i 
explicacions sobre com po-
dria ser un centre d’esports 
a la zona esportiva del mu-
nicipi. Els treballs els han 
dissenyat dotze estudiants 
de quart i cinquè de l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitec-
tura del Vallès de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya.
La inauguració va anar a càr-

rec del regidor d’Urbanisme, 
Frederic Marí, i del professor 
coordinador de la iniciativa, 

Joan Curós. Marí va destacar 
la bona idea de la iniciativa 
i va ressaltar la col·laboració 
entre l’ajuntament i la uni-
versitat per fer-la possible. El 
regidor també va dir que la 
mostra és una pluja d’idees 
del que podria ser un centre 
d’esports al municipi i que 
poden ser la base per si es 
volgués tirar endavant en un 
futur.
Curós es va referir a la bona 
feina dels i les alumnes i va 
explicar que en tots els pro-
jectes s’havia intentat inte-
grar el nou equipament amb 
l’entorn natural. Per això, va 

Com seria un futur centre d’esports a la Pobla de Claramunt?

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
ha demostrat, un any 
més, la seva solidaritat. 

El diumenge 15 de desembre 
a la tarda a l’Ateneu Gumer-
sind Bisbal en el transcurs 
d’un bingo solidari es van 
aconseguir recaptar 3.189,10 
€ per a La Marató de TV3, 
que enguany es va dedicar a 
la malalties minoritàries.
L’activitat, organitzada per 
l’Ajuntament, va arribar a la 
setzena edició. El local es va 
omplir de poblatans i poblata-
nes per col·laborar en aquesta 
iniciativa solidària. Des d’1/4 
de 7 de la tarda i fins a 3/4 
de 9 del vespre es van cantar 
vuit bingos. Els guanyadors i 
les guanyadores van ser: Aina 
Alegria; Maribel Gallardo; 
Miquel Robert; Bruna Duran; 
Lucía Ferrer, Quim Miquel i 
Marisol Molina; David Gar-
cía, Estel Rodríguez i Manel 
López. 

dir, el títol de la mostra és 
“Urbanitat i natura”. A més 
del parlament del regidor i 
del professor, es va comptar 
amb la intervenció d’un dels 
alumnes, Pau Vilanova, que 
va explicar la seva proposta. 
Els i les estudiants que hi han 
participat són: Agustí Amor, 
Víctor Barba, Andrea Bar-
rera, Raúl Cernuda, Isabella 
Costa, Anna Freixas, Alber-
to Hernández, Álex López, 
Albert Pou, Marta Navas, 
Pau Vilanova i Miriam Witt-
busch. A més de la coordina-
ció de Joan Curós, s’ha comp-
tat amb la col·laboració dels 

professors 
Marta Adroer i Carles Jaén, 
del departament de Tecnolo-
gia de la universitat, la prime-
ra en l’àmbit de la tecnologia 
i el segon en l’àmbit d’estruc-
tures.
La mostra es podrà visitar fins 
al 28 de desembre. L’horari de 
visites serà de dimarts a dis-
sabte, de 2/4 de 6 de la tarda 
a 2/4 de 8 del vespre. L’exposi-
ció l’organitzen l’Ajuntament i 
el Taller d’Arquitectura i Pro-
jecte TAP PTE-E de l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitec-
tura del Vallès de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya.

Els obsequis que es van sor-
tejar, tant per a les línies com 
per als bingos, els van cedir 
l’Ajuntament i diversos esta-
bliments i empreses del mu-
nicipi i de la comarca. Del 
total de la recaptació obtin-
guda, 200 € van ser un dona-
tiu de l’Associació per a l’Oci 
de la Gent Gran. 
A més d’aquesta activitat, el 
dijous 12 de desembre al ves-
pre, el Teatre Jardí va acollir 
una xerrada sobre les malal-
ties minoritàries. La pre-
sentació va anar a càrrec de 
l’alcalde, Antoni Mabras, i va 
comptar amb les interven-
cions del metge del CAP del 
municipi, David Zumel, i de 
Jordi Cruz, director de l’as-
sociació MPS i membre de la 
junta directiva de la Federa-
ción Española de Enfermeda-
des Raras (FEDER).
David Zumel primer va fer 
una introducció, tot i que no 
era el tema de la xerrada, de 
l’ús abusiu dels antibiòtics i 

després va fer una exposició 
sobre diversos aspectes re-
lacionats amb les malalties 
minoritàries. La interven-
ció de Jordi Cruz va ser més 

La Pobla col·labora amb més de 3.000 € amb La Marató

personal i emotiva, ja que ell 
tenia una filla que patia una 
d’aquestes malalties, la Sín-
drome de Sanfilippo. De fet 
va ser la seva família la que 

el 2003 va crear l’associació 
MPS Espanya, que ara té un 
gran abast.

Itinerari de descoberta de la 
natura per La Marató
I la Pobla de Claramunt tan-
carà els actes organitzats per 
recollir fons per La Marató 
el diumenge 22 de desembre 
amb un itinerari de descober-
ta 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 hau-
rà 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 par-
ticipar-hi serà de 7 €, que es 
pagaran 15 minuts abans de 
l’inici de la sortida. Aques-
ta activitat anirà a càrrec del 
Grup d’Estudi i Difusió de 
l’Entorn Natural (Geden).

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

NOVETAT 
GRAVEL 2020

Alumini  a partir de 899€
Carboni a partir de 1999€
E-Bike    a partir de 2899€

�nançament 24 
mesos gratuït
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Pessebre de la parròquia de Santa Maria
Dies: dissabtes i diumenges fins al 2 de febrer de 
2020
Horari: abans o després de les celebracions eucarísti-
ques o concertar visita als telèfons 693806219- 
606773458
Lloc: Jardí de la casa rectoral
Organitza: Parròquia de Santa Maria

Campionat de Fifa 20 al Cau Jove
Dia: fins al dissabte 21 de desembre de 2019 
Hora: tarda
Lloc: Cau Jove
Organitza: Cau Jove 

Exposició Urbanitat i Natura. El Centre 
d'Esports de la Pobla de Claramunt
Dies: fins al dissabte 28 de desembre de 2019
Horari: de dimarts a dissabte, de 2/4 de 6 de la tarda a 
2/4 de 8 del vespre
Lloc: Sala Municipal d'Exposicions
Organitza: Ajuntament

Caga tió i arribada del patge Faruk a la Llar 
d'Infants Municipal Sol Solet 
Dia: divendres 20 de desembre de 2019
Hora: Matí 
Lloc: Llar d'Infants Municipal Sol Solet 
Organitza: Llar d'Infants Municipal Sol Solet

Festa de Nadal a l'escola Maria Borés 
Dia: divendres 20 de desembre de 2019
Hora: Matí 
Lloc: Escola Maria Borés 
Organitza: Escola Maria Borés 

Campanya de recollida de joguines noves 
per a Creu Roja 
Dia: divendres 20 de desembre de 2019
Llocs i horaris: escola Maria Borés, de les 9 del matí a 
les 12 del migdia; Cau Jove, de les 3 de la tarda a 2/4 
de 9 del vespre i Local Social de l'Ateneu, de les 4 a les 
7 de la tarda
Organitza: Ajuntament 

Itinerari de descoberta de la natura a la 
Pobla de Claramunt a càrrec de GEDEN per 
recollir fons per La Marató de TV3
Dia: diumenge 22 de desembre de 2019
Horari: de les 9 del matí a la 1 del migdia
Lloc de sortida: plaça de l'Ajuntament 
Organitzen: Ajuntament i GEDEN

XLVIII Copa Nadal de Natació 
Dia: dimecres 25 de desembre de 2019
Hora: 12 del migdia
Lloc: Piscina Municipal
Organitza: Ajuntament

XXXV Pessebre Vivent 
Dia: dijous 26 de desembre de 2019
Hora: 6 de la tarda i 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Nucli antic
Organitza: Comissió del Pessebre Vivent

La Pobla de 
Claramunt

AGENDA D'ACTIVITATS 

NADALENQUES

Concert de Nadal a càrrec de la Coral La Lira 
Dia: dissabte 28 de desembre de 2019
Hora: 3/4 de 8 del vespre
Lloc: església de Santa Maria
Organitza: Coral la Lira

Espectacle infantil i arribada 
del patge Faruk 
Dia: diumenge 29 de desembre de 2019
Hora:  5 de la tarda
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitzen: Comissió de Reis i Ajuntament

Juga al Nadal i Casalet de Nadal
Dies: dilluns 30 i dimarts 31 de desembre de 2019 i 
dijous 2 i divendres 3 de gener de 2020
Horari: de les 9 del matí a la 1 del migdia
Lloc: Escola Maria Borés i Llar d'Infants Sol Solet
Organitza: Ajuntament

Sopar i festa de Cap d'Any
Dia: dimarts 31 de desembre de 2019
Hora: a partir de les 9 del vespre
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitza: Ajuntament

Cavalcada de Reis 
Dia: diumenge 5 de gener de 2020
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Estació de Tren
Organitzen: Comissió de Reis i Ajuntament

BON NADAL I 
FELIÇ ANY 2020!
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquests dies s’està tre-
ballant per ultimar 
tots els detalls per al 

Saló de la Infància de Cape-
llades que es farà del 27 al 31 
de desembre. El Saló està or-
ganitzat per l’Ajuntament i per 
Xarxa Capellades, que és qui 
coordinarà els voluntaris. Per 
tant, tots els joves – a partir de 
16 anys- que vulguin col·labo-
rar amb el Saló de la Infància 
de Capellades només cal que 
es posin en contacte amb Xar-
xa, l’Àrea de Joventut o l’Àrea 
d’Educació de l’Ajuntament de 
Capellades.
El Saló obrirà portes el dia 27 a 
les 4 de la tarda, al Pavelló Po-
liesportiu- Sota la temàtica “Els 
viatges del Saló”, els assistents 

es trobaran amb un munt de 
propostes diferents, al llarg de 
les 5 sessions. S’obrirà per les 
tardes dels dies 27, 28, 29 i 30 
–de 4 a 8- i el dia 31 –de 10 a 
13:30-.
El Saló de la Infància comp-
tarà amb la col·laboració de 
moltes entitats de la vila que 
hi actuaran o hi faran tallers 
diferents.
En aquest sentit el regidor de 
Joventut, Miquel Sabaté, des-
taca com “el Saló és una cita 
ineludible cada any per a tots 
els nens i nenes de Capellades, 
amb propostes esperades i un 
munt de sorpreses. Esperem po-
der comptar també amb la col·la-
boració de molts joves. Aquesta 
edició hem fet un salt qualitatiu 
que ben segur agradarà tant a la 
mainada com als pares”.

Voluntaris per al Saló de 
la Infància 2019

CAPELLADES / LA VEU 

Just fa dos anys, 18 i 19 
de novembre de 2017, el 
Grup teatral de Capella-

des estrenava “El Petit Prín-
cep” sota la direcció d’en Pep 
Vallès. Aquell dia va ser molt 
especial sobretot  per alguns 
dels actors i actrius que puja-
ren a l’escenari, ja que presen-
taven el seu primer treball, el 
seu primer personatge. 
El nostre “petit príncep” l’hem 
portat arreu: des de Capella-
des cap a Girona, Caldes de 
Montbui, Pineda de Mar, Vi-
lanova del Camí, Castellbell i 
el Vilar... i a forces poblacions 
més. Hem anat cercant i tro-
bant amics a conèixer i junts 
hem compartit moments de 
felicitat. 
Ara, ha arribat el moment 
d’endreçar el muntatge. De 
guardar els decorats i els ob-
jectes, de tornar a l’armari la 
capa de la reina, el barret de 
la vanitosa, de l’astrònom i 
del cap d’estació... De trobar 

un raconet pels titelles i l’avió. 
Per aquest motiu, El Petit 
Príncep torna a La Lliga de 
Capellades per aquestes festes 
de Nadal. Serà present al Saló 
de la Infància i el diumenge 
29 de desembre, a les 12,30h, 
en una matinal diferent , tor-
narà a pujar a l’escenari per 
retrobar-se amb tots els seus 
amics i amigues. Recordarem 
els seus viatges per l’univers, 
compartirem la seva il·lusió, i 

la seva tendresa, i tornarem a 
mirar i picar l’ullet als estels. 
Els dies 27 i 28 de desembre, 
al Saló de la Infància se sorte-
jaran 25 vals dobles cada dia 
que es podran bescanviar per 
dues entrades, una d’adult i 
una altra d’infantil, el dia 29 a 
la taquilla del teatre. A veure 
si teniu sort!
 Ens agradaria molt que ens 
hi acompanyéssiu!!!! Serà un 
matí especial!!!

Última representació del “Petit 
Príncep” a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Divendres 20 de de-
sembre del  2019, a 
les 18:00h i al teatre 

la Lliga de Capellades, concert 
de Nadal a càrrec dels grups 
instrumentals i de llenguatge 
musical de l’Escola de Música.
Diumenge 22 a les 18:30 al te-
atre la Lliga concert de la ban-
da, big-band de l’Escola amb 
temes nadalencs, de pel.lícula 
i de big-band, un concert molt 
recomanable per gaudir-lo en 
família.
Diumenge 22 la Capella de 

Música de la Tossa participa-
rà en els cants de la missa a 
l’Església de Santa Maria de 
Capellades a les 11:15 i poste-
riorment oferiran un petit 
concert amb temes diversos i 

Concerts de Nadal de l’Escola de Música

nadalencs; aquest concert és or-
ganitzat conjuntament amb els 
amics de l’orgue Freixes Vivó. 
La coral està conduïda pels Ca-
pelladins Josep Xaubet a l’orgue 
i Frederic Prat a la direcció

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest any han apare-
gut més tions a Ca-
pellades. Fa ja uns 

anys es va començar amb la 
instal·lació d’un gran Tió a la 
plaça Verdaguer, que després 
els nens fan cagar el dia 24 
al matí, gràcies a la col·labo-
ració de Capellades Comerç. 
Després el Gran Tió marxa 
cap el Saló de la Infància on 
els nens i nens de Capellades 
l’acomiaden fins l’any vinent.
L’any passat aquest gran Tió 
va aparèixer acompanyat de 
tions més petits. Enguany, 
s’ha ampliat el nombre de ti-
ons –i una tiona- a diferents 
parcs i espais de la vila. N’hi 

ha 4: el gran de la plaça Ver-
daguer, la tiona de la plaça 
d’Espanya, un nou tió a la 
plaça Sant Miquel i un quart 
als jardinets de Sarrià de Ter.
De cara a l’any vinent, caldrà 
estar amatents per veure si ar-
riben més tions a la vila.

Els tions protagonistes a  
Capellades
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DE PART DE TOT L’EQUIP 

BON
NADAL!
BONBONBONBONBON
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PIERA / LA VEU 

Els alumnes de cinquè de 
l’escola Les Flandes han 
formalitzat la constitu-

ció de tres cooperatives crea-
des en el marc del programa 
Cultura Emprenedora a l’Es-
cola (CuEmE). Aquesta inici-
ativa vincula els ajuntaments 
i les escoles per fomentar la 
cultura emprenedora en el 
cicle superior d’educació pri-
mària, desenvolupant els va-
lors, els hàbits i les capacitats 
de l’emprenedoria.
Durant el curs lectiu, els 
alumnes aprenen a posar en 
marxa un projecte d’empre-
nedoria, gestionen un pressu-
post i produeixen petits arti-
cles que després vendran. Una 
part dels beneficis obtinguts 
la destinaran a una activitat 
grupal i la resta es donarà a 
un projecte social.
El passat 11 de desembre, els 
alumnes van rebre a l’escola la 

visita de les coordinadores del 
projecte al municipi, una tèc-
nica del Consell Comarcal de 
l’Anoia i una tècnica de l’Ajun-
tament, per tal d’ajudar-los a 
emplenar els documents que 
havien de formalitzar per a 
la   creació de les cooperati-
ves. Tot seguit els membres 
de la junta directiva de cada 
cooperativa van acostar-se a 
l’Ajuntament per a tramitar la 

Es constitueixen tres cooperatives 
escolars

seva gestió i rebre el CIF cor-
responent.
El Projecte de Cultura Em-
prenedora (CUEME) està 
impulsat per la Diputació de 
Barcelona de forma conjunta 
amb el Consell Comarcal de 
l’Anoia i l’Ajuntament de Pi-
era. Enguany, hi participen 
236 escoles, 103 municipis i 
9.500 alumnes organitzats en 
401 cooperatives.

PIERA / LA VEU 

Amb crits d’emoció, Ca 
n’Aguilera, ho hem 
tornat a fer! Es po-

sava punt i final a la II  Ma-
rató per la Marató. Amb un 
3547,20€ a la Guardiola, un 
recapte que es va aconseguir 
en una jornada festiva que 
va començar amb intensitat, 
a les 10h del matí, amb el so 
dels tambors, i va continuar 
sense parar amb un seguit 
d’activitats fin passades les 11 
de la nit. 
Alguns dels moments més 
emotius del dia va ser quan es 
va fer la lectura del testimo-
niatge anònim d’una persona 
afectada per una malaltia mi-
noritària, la xerrada més clí-
nica que va oferir el Dr. Jordi 
Almirall i el Sr. Jordi Cruz 
com a president de la FEDER 
a Catalunya, qui també  va 
compartir la seva experièn-
cia personal com a pare d’una 

criatura diagnosticada amb 
una malaltia minoritària.  
Abans de començar la xerrada 
es va retre homantge amb un 
minut de silenci a en Ricard 
Picart Sanfeliu, a qui vàrem 
comiadar el mateix matí. En 
Ricard, ha estat durant molts 
anys director del Grup de Te-
atre de Ca N’Aguilera i capda-
vanter i perseverant en la llui-
ta per aconseguir la pista del 

Èxit de la II Marató per la Marató

teatre coberta. Sense aquesta 
actuació, de cobriment de la 
pista, actes com el dia d’avui 
no es podrien realitzar. 
L’organització vol agraïr des 
d’aquí a totes les persones, 
establiments, grups i entitats 
que d’una manera o altra, han 
participat i col·laborat desin-
teressadament i han fet posi-
ble que aquesta marató hagi 
estat un èxit. 

LA TORRE DE C. / LA VEU 

Agents de la Policia de 
la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra de la 

comissaria d’Igualada van de-
tenir el passat 12 de desembre, 
un home de 45 anys, de naci-
onalitat montenegrina i veí de 
la Torre de Claramunt, com a 
presumpte autor d’un delic-
te contra la salut pública i un 
delicte de defraudació de fluid 
elèctric.
La detenció és el resultat d’una 
investigació oberta al mes de 
juny, després de tenir coneixe-
ment de la possible existència 
d’una plantació de marihua-
na en una nau de la Torre de 
Claramunt.
Després de diverses indagaci-
ons, el passat 12 de desembre 
els investigadors van fer una 

entrada i perquisició a la nau. 
A l’interior van observar qua-
tre estances amb un total de 
2.524 plantes de marihuana i 
una complexa instal·lació amb 
focus, extractors, filtres i altres 
objectes destinats al cultiu in-
door. També es van localitzar 
4kg de cabdells amb un valor 
de 6.800 euros.
Davant d’aquests fets els agents 
van detenir una persona per la 
seva presumpta relació amb un 
delicte contra la salut pública i 
un delicte de defraudació de fluid 
elèctric, ja que havia manipulat 
el subministrament elèctric. La 
investigació continua oberta i 
no es descarten més detencions. 
El detingut va passar el dia 14 de 
desembre a disposició del jutjat 
d’instrucció en funcions de guàr-
dia d’Igualada, el qual va decretar 
el seu ingrés a presó.

Detenen un veí de la 
Torre per cultivar una 
plantació de marihuana

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

L’Associació Amics de 
Tous amb la col·labo-
ració del Teatre Nu, 

presenteran la lectura del 
“POEMA DE NADAL” de 
Josep Maria de Sagarra. Serà 
una lectura amb acompa-
nyament musical d’acordió 
i que comptarà amb les veus 
de veïns i veïnes del poble. 

Una vetllada poètica per ce-
lebrar el Nadal, i que el poe-
ta va descriure l’any 1930 en 
aquest poema de Nadal. Al 
text li acompanyarà diferents 
nadales arranjades per Pepita 
Perelló. Serà el dissabte 21 de-
sembre a les 19h i 20:30h a la 
Casa del Teatre Nu.
Taquilla Inversa. Els donatius 
aniran destinats per a la Ma-
rató de TV3.

Lectura del “Poema de 
Nadal” de Sagarra a Tous

Administradors de finques

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

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

* Mediació

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

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07
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PIERA / CARLES MUNTANER 

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

43 Concurs de teatre de Pie-
ra. Detalls a destacar al llarg 
de la vetllada, el bon ambient 
viscut entre les companyies 
assistents, el correcte sopar 
servit per un restaurant de Pi-
era, l’entrega d’una placa a la 
Sra. Margarita Soteras i al Sr. 
Toni Campos en agraïment 
pels seus 20 i 25 anys com a 
Secretària del jurat i com a 
membre del jurat, una errada 
imperdonable de protocol, i  
el descuit (diguem-ho... així) 
per part dels presentadors a 
l’hora dels agraïments de no 
fer menció d’aquest diari ni 

al seu humil cronista, aspec-
te que ja va sent habitual any 
rere any.
Després de sopar tot fent el 
cafè, es va llegir l’acta del jurat 
qualificador i tot seguit es va 
iniciar el repartiment de pre-
mis del Concurs d’enguany. 
De cada categoria es varen do-
nar tres premis, en alguns dels 
casos algun més per empat 
de punts entre els nominats i 
com sempre el premi de par-
ticipació que era de 500 euros, 
el primer, segon i tercer premi 
a la millor companyia s’enduia 
800, 700 i 600 euros més.
Quedant el resultat final de la 
següent manera (aquí només 
anomeno el finalista de cada 
categoria dels 3 premiats”.                   
- Votació popular

Premi Memorial Ramon 
Mora: Agrupació Teatral de 
Calaf amb la representació de 
El Credit.
-Presentació escènica    
Premi Memorial Paco Villa-
res: Filagarsa de Molins de 
Rei amb la representació El 
gran Somni.
- Actor de repartiment 
Elias Orri del grup Filagarsa 
de Molis de Rei.
- Actriu de repartiment
Mercè Alvarez del grup Fila-
garsa de Molins de Rei
- Primer actor
Albert Lafarré i Jordi Closa de 
l’Agrupació Teatral del Casal 
de Calaf
- Primera actriu 
Montse Sebastià, del grup Fa-
talitats de Viladecavalls

Lliurament de premis al Concurs de Teatre de Piera

- Premi de Direcció
Premi Memorial Joan Quin-
tana. A Xevi Rosell del grup 
Capsula Teatre d’Olot, amb 
la representació d’Animals de 

companyia
- Millor grup
Capsula Teatre d’Olot, amb 
la representació d’Animals de 
companyia.

PIERA / LA VEU 

El passat dissabte, el car-
rer Sant Cristòfol es va 
omplir de parades de 

productes nadalencs per les 
quals van passejar centenars de 
persones entre les quals hi ha-
via veïns i veïnes de Piera però 
també visitants d’altres poblaci-
ons properes. La Fira de Nadal, 
organitzada per l’Ajuntament 
amb la voluntat de dinamitzar 
el comerç local, va incloure tot 
un seguit de propostes lúdi-
ques i culturals entre les quals 
no van faltar les cantades de 
nadales del Cor de Gospel, i les 
actuacions de la Coral Xicoira i 
de la Banda-Orquestra de l’Au-
la Municipal de Música.  
Les propostes per als infants 
també eren diverses. Els nenes 
i les nenes van gaudir de l’es-

pectacle del tió i el van fer ca-
gar. Així mateix, van saltar als 
inflables i van participar en els 
tallers de pintacares, globoflè-
xia, màgia i tions. Les famílies 
assistents també van poder fer 
volar els seus desitjos a la bola 

de neu gegant.
La batucada que van oferir els 
Diables de Piera va servir de 
cloenda d’aquesta edició de la 
fira que, com cada any, dona 
el tret de sortida a la celebració 
de les festes de Nadal.

La Fira de Nadal dona el tret de 
sortida a les festes

PIERA / LA VEU 

El diumenge dia 15 de 
desembre, al voltant de 
160 inscrits van parti-

cipar en la quarta edició de la 
cursa solidària, que organitza 
l’entitat Exilio Motero amb la 
implicació del Club Ciclis-
ta Piera i la regidoria d’Es-
ports. L’objectiu era recaptar 
joguines per als nens i nenes 
de Piera amb menys recursos. 
Aquestes es faran arribar al 
centre de menors i el banc de 

Càritas.
La 5K va sortir i finalitzar a 
Can Bonastre i va comptar 
amb dues modalitats: cami-
nada i cursa. El recorregut va 
passar pel camí Romeu, les 
Flandes i el Castell de Fang 
de Piera. L’esdeveniment va 
incloure un esmorzar amb 
botifarrada.
Tant l’organització com les 
persones participants van va-
lorar la sortida de forma sa-
tisfactòria atès que van gaudir 
d’un dia assolellat i molt agra-

dable al mateix temps que 
van poder col·laborar en una 
iniciativa solidària que recau 
positivament sobre nens i 
nens de Piera.

Gran resposta a la 5K solidària Piera
Unes 160 persones van 
participar en aquesta 
iniciativa que s’orga-
nitza cada any amb 

la voluntat de recollir 
joguines per als infants 

de la vila

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

Tel. reserves: 633 015 858

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
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VECIANA / LA VEU 

Les festes de Nadal ja 
s’acosten i per aquest 
motiu l’Ajuntament de 

Veciana ha organitzat diver-
sos actes per viure-les de la 
forma més festiva, solidària i 
tradicional.
Així tenim que el dissabte 7 de 
desembre es va realitzar l’acti-
vitat “Anem a buscar el tió” als 
entorns del Casal de La Salle 
amb la qual els més petits s’ho 
van passar d’allò més bé.
Seguint l’agenda nadalenca 
demà dissabte 21 de desem-
bre tindrà lloc un espectacle 
de dansa a càrrec de l’escola 
Montserrat Andrés per tal de 
recaptar diners per la Marató 
de TV3 que enguany està de-
dicada a les malalties minori-
tàries. L’acte que començarà a 
les 18 hores tindrà lloc al lo-
cal social de Santa Maria del 
Camí.
L’endemà, diumenge 22 de de-
sembre, el magnífic Cor Trin-
vant oferirà un concert en el 
marc incomparable de l’esglé-
sia romànica de Sant Pere del 
Vim. L’acte, que començarà 

a les 11:45 hores, finalitzarà 
amb el repartiment del típic 
caldo de Nadal a la sortida del 
temple.
El dia 24 arribarà el torn de 
la tradicional Missa del Gall 
a l’església de Santa Maria de 
Veciana. La missa, que co-
mençarà a les 10 de la nit, serà 
oficiada per mossèn Antoni 
Monclús i comptarà amb la 
participació de la Coral de 
Veciana que la clourà amb 
una cantada de nadales d’ar-
reu del món.
El diumenge 29 de desembre 
arribarà un dels moments 

més esperats per la mainada 
amb la visita del Patge Faruk 
que vindrà a recollir les seves 
cartes per entregar-les als Reis 
Mags d’Orient. L’acte tindrà 
lloc a les 12 del migdia al lo-
cal social de Santa Maria del 
Camí.
Ja dins l’any nou, concreta-
ment el dia 5 de gener, ses ma-
jestats els Reis Mags d’Orient 
recorreran pobles i masies per 
visitar xics i grans i portar-los 
regals, màgia i il·lusió.
L’Ajuntament de Veciana apro-
fita aquestes línies per desitjar 
unes bones festes a tothom.

Actes de Nadal a Veciana

PRATS DE REI / LA VEU 

E l passat dissabte 7 de 
desembre, es van pre-
sentar dos llibres de 

poesia “Déu a prop”, de te-
màtica religiosa i “Història 
natural”, poemes sobre la 
flora i la fauna de les nostres 
contrades, ambdós de Mn. 
Carles Riera, rector de la 
Parròquia dels Prats de Rei, 
doctor en filologia catalana 
i llicenciat en farmàcia. A la 
sala polivalent del municipi, 

l’escriptor Jacint Torrents va 
fer una interessant explicació 
de la literatura poètica religi-
osa, repassant els poetes des 
de començament del segle 
XX fins avui dia. La Coral 
Mare de Déu del Portal dels 
Prats de Rei va interpretar 
algunes caramelles i goigs 
del llibre “Déu a prop” i Mn. 
Carles va agrair la presència 
de tots els assistents. L’alcal-
dessa del municipi va cloure 
l’acte i va acomiadar el nom-
brós públic assistent.

Presentacions literàries 
als Prats de Rei

CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte 21 de 
desembre el Casino 
acollirà dos espec-

tacles d’èxit, pensats per a 
un públic de totes les edats. 
A les 18h, coorganitzat amb 
l’associació calafina Bitxets 
14, tindrà lloc l’obra Grana-
dos i l’Espurna de la felicitat. 
Un espectacle familiar diri-
git a nens a partir de 5 anys, 
que ens transportarà al món 
de Granados, ple de música 
i poesia. El segon espectacle 
és el Concert Elogiant Charles 
Chaplin, que s’engloba dins el 
Racó de Clàssica del Casino. 
L’obra serà a les 21.30h. 
Les entrades anticipades es 
poden adquirir a Entrapolis.
com o a taquilla des d’una 

hora abans de l’espectacle. Les 
entrades per Granados i l’Es-
purna de la felicitat tenen un 
cost de 6 € pels adults i 5 € la 
infantil. Pel que fa al concert 
del vespre, el preu pel públic 
general és de 15 € (12 € anti-
cipada) i pels socis 13 € (10 
€ anticipada). Els assistents a 
l’espectacle infantil podran ac-
cedir gratuïtament al concert 
de la nit. A més a més, el Con-
cert Elogiant Charles Chaplin 
està inclòs en el projecte Calaf 
Cultura Jove, que ofereix des-
comptes del 50% a les propos-
tes culturals de la vila, als joves 
calafins d’entre 12 i 35 anys. El 
descompte es pot sol·licitar  a 
l’Ajuntament de Calaf o, si dis-
poseu del codi personalitzat 
de descompte, directament a 
través del portal Entrapolis.com.

S’amplia el cicle Tardor de 
Teatre

El cicle Tardor de Teatre se-
gueix en marxa amb dues 
obres a la cartellera. La pri-
mera és Tercerts de Joan Oli-
ver, que comptarà amb grans 
artistes, entre ells l’actor Qu-
eco Novell, conegut per apa-
rèixer en programes com Po-
lònia i Cràckovia. L’obra serà 
el diumenge 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 ce-
lebrar 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.

Un dissabte per a totes les edats al Casino de Calaf 

Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps

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

per estar sempre informat!
Premi al millor digital 2018



Un punt i bones sensacions del CF 
Igualada a Vilassar de Mar

Espai patrocinat perEspai patrocinat peresports A.M.ANOIA 
c/Alemanya 2 · 93 803 93 00

FUTBOL / LA VEU 

UE VILASSAR DE MAR 1
CF IGUALADA 1

Els blaus visitaven el 
camp del cinquè clas-
sificat sent conscients 

del rival que tenien davant i 
de les dimensions del terreny 
de joc. Un camp petit que 
dificultaria molt el joc dels 
igualadins.
Amb aquestes condicions, el 
partit va ser molt travat des 
de l’inici, amb moltes impre-
cisions, pilotes llargues i des-
plaçaments de llarga distàn-

cia, que provocaven que el 
joc fos molt físic. Calia adap-
tar-se i seguir competint.
Durant gran part de la pri-
mera meitat, hi va haver tí-
mides arribades per part dels 
dos conjunts, on es va poder 
veure un gol anul·lat a Santi. 
Tot i això, les més clares van 
ser pel Vilassar i al minut 
43, després d’un xut potent, 
s’avançarien en el marcador.
A la segona meitat, els juga-
dors de Moha van intentar 
refer-se de l’ensopegada. I ja 
al minut 49, Gulias feia l’em-
pat, amb un xut que entrava 
per l’escaire. A partir d’aquell 

moment, el duel es va obrir 
molt més, veient-se més ar-
ribades blaves. Amb l’equip 
bolcat, els locals es van que-
dar amb un jugador menys.
En aquesta situació, el Vilas-
sar es va tancar i els iguala-
dins van intentar-ho sense 
cessar, però el bon ordre de-
fensiu dels locals i la falta de 
precisió dels anoiencs, van 
fer que el resultat no es mo-
gués.
Els blaus jugaran demà dis-
sabte, davant la UE Figue-
res, el darrer partit abans de 
l’aturada nadalenca, a Les 
Comes, a les 18h.
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FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 1
VIC RIUPRIMER 4

L es blaves queien a 
casa, just abans de 
l’aturada de Nadal. 

L’equip de Cubí volia acabar 
l’any de la millor manera, 
però un intens Vic no ho va 
permetre. En una primera 
part molt igualada, les igua-
ladines no van ser capaces 
d’aprofitar les ocasions. En 
canvi, les osonenques van 
ser més efectives i van posar 

el zero a un, abans del des-
cans.
A la represa, el conjunt blau 
ho va intentar, però va ser in-
capaç d’empatar el partit i el 
Vic va aconseguir fer el segon 
gol. Amb el pas dels minuts, 
les blaves van aconseguir re-
tallar distàncies, gràcies a 
Ortiz. I a les acaballes de l’en-
frontament, amb l’Igualada 
bolcat, les vigatanes van fer 
els dos gols definitius per tan-
car el matx.
L’equip no tornarà a competir 
fins passat festes i desconnec-
tarà durant unes setmanes.

Les àrees són 
determinants

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

Temporada 
2019 - 2020Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

WEST SIDE STORY  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 coreogra�es 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 �tes 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 prejudi-
cis dóna forma a una de les històries més emocionants, esquinçadores, boniques i rellevants del teatre musical. Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

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 garanti-
des 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 �ores, 
El vals del emperador o Champagne. No faltarà el vals més cèlebre de tots, El Bello Danubio azul, ni la Marcha Radetzky, que compassada amb el picar de 
mans del públic, acostuma a tancar la vetllada.
El concert és un dels esdeveniments més esperats de la temporada musical, pel seu extraordinari clima festiu que l'envolta i per l'enorme participació d’un 
públic, que any rere any, omples les sales. Per això, cal afanyar-se a comprar les entrades, que cada any acostumen esgotar-se pels  que busquen el regal 
perfecte per Nadal.

GRAN CONCERT D’ANY NOU  Palau de la Música
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Nova victòria d’un Monbus Igualada 
que segueix liderant la classificació
BÀSQUET / LA VEU 

BOET MATARÓ 70
MONBUS CB IGUALADA 77

E l Monbus CB Iguala-
da venia de vèncer en 
l’última jornada de la 

lliga a casa contra l’Alfindén 
i aquesta setmana els tocava 
visitar la pista del Boet, a Ma-
taró. El partit començava de 
manera immillorable per als 
igualadins, que amb encert 
exterior i grans defenses, de 
seguida obrien escletxa en el 
marcador. S’arribava al final 

del primer període amb un 6 
a 19.
Al segon període, els visi-
tants no aconseguirien tan-
car el cèrcol de la manera que 
ho havien fet en el primer 
quart i els locals ho aprofi-
taven per anotar 25 punts en 
aquests deu minuts. Parcial 
de 25 a 15 per a un 31 a 34 al 
descans.
A la represa, els del Mares-
me sortien molt endollats i 
de seguida aconseguien cap-
girar el marcador. Els ano-
iencs, però, revertien la situ-
ació i per arribar a situar-se 

10 punts per davant. Parcial 
de 19 a 24 per a un 50 a 58 
al termini dels 30 minuts de 
joc.
L’últim període seria igualat 
20-19 i sense grans parcials. 
S’arribava al final del partit 
amb el definitiu 70-77. Nova 
victòria igualadina per a si-
tuar un balanç d’11 victòries 
i una derrota i mantenir el 
coliderat del grup juntament 
amb el Vic.
Aquest dissabte, l’Igualada 
rebrà al Martinenc (3r classi-
ficat) a les Comes en l’últim 
partit de la primera volta.

Derrota a la pista d’un 
rival directe

BÀSQUET / LA VEU 

CBF CERDANYOLA 60
CB IGUALADA 56

El passat divendres, 
l’Anytime Fitness CB 
Igualada va diputar 

un partit en una de les pistes 
més complicades de la cate-
goria, la del Cerdanyola, un 
dels seus rivals directes. Des 
del minut zero el conjunt 
rival va dominar l’enfronta-
ment, controlant els ritmes 
del partit i aconseguint així 
cert avantatge en el marcador. 
D’aquesta manera, el partit es 
va convertir en una successió 
de cistelles contínues per part 
dels dos equips. En el segon 
període, a
causa de la falta d’encert per 
part del conjunt igualadí, amb 
problemes sobretot en l’apar-
tat defensiu, van augmentar 
la diferència en el marcador.
En canvi, durant la segona 
part, el partit es va endu-
rir considerablement amb 

defenses per part dels dos 
equips de molta més qua-
litat, que provocaven poca 
anotació per part dels dos 
contrincants. Ja en l’últim 
període, les joves iguala-
dines van reaccionar amb 
una gran
defensa mostrant un partit 
molt més igualat. Però un se-
guit d’errors ofensius en els 
últims minuts de partit van 
provocar una nova derrota 
per l’Igualada. Finalment el 
marcador va ser 60-56.
Aquest proper cap de set-
mana l’Anytime Fitness CB 
Igualada visitarà un altre 
dels rivals directes de la 
competició, el Joviat.

Fitxa tècnica
Parcials: 20-21 18-15 11-8 
11-12
Anotadores: Compte (0), 
Carner (11), Enrich (6) , La-
molla (4), Jane (16) Amatlle 
(3), Aniento (5), Casamitja-
na (3), Ojide (0), Iglesias(0) 
Segues (8) .

VÒLEI / LA VEU 

Tornava el volei des-
prés del pont, amb 
una victòria del Jor-

ba Solà sènior masculí  a casa 
del Sant Pere i Sant Pau, que 
encara permet somiar amb la 
fase d’ascens, i derrota per 3-2 
del sènior femení a pista de la 
Palma que les consolida mate-
màticament  per jugar la fase 
d’ascens
També va ser cap de setmana 
de partit per les noies  del Sèni-
or Femení B,  que jugaven diu-
menge al camp del CV Reus. 
Tot i que només hi havia una 
jugadora que marcava la dife-

rència a l’equip rival, les iguala-
dines sabien que no podien re-
fiar-se’n de la resta, doncs amb 
un joc poc predictiu, no podi-
en abaixar la guàrdia. I és que 
una jugadora no pot guanyar 
un partit i, tot i haver-hi una 
manca d’ordre dins el camp de 
l’equip igualadí en moments 
claus del partit, les taronges 
van començar a treballar con-
juntament fent baixar la moral 
de l’equip rival. Un cop el bloc 
es va tornar sòlid, les jugadores 
reusenques no trobaven forat 
per on passar la pilota, i les 
igualadines guanyaven terreny. 
I així un cop més les iguala-
dines van sortir victorioses del 

camp, però encara queda lliga 
així que, estaran pendents per-
què, fins a la cua tot és toro i si 
no mantenen la tensió, la feina 
feta pot tornar-se en cendra de 
drac. 
El SMB va anar a jugar a 
Mundet (Barcelona), l’equip 
del Mundet va ser superior 
tot i jugant amb juvenils, els 
nois del SMB van jugar amb 
moltes ganes i il·lusió per po-
der gaudir del partit.
Finalment, també cal desta-
car la victòria dels veterans 
en un partit disputadíssim 
contra l’Ametlla del Vallès, 
que va acabar al tie amb vic-
tòria dels igualadins.

El sènior femení obté el bitllet per la fase d’ascens tot i la derrota

Torna la Lliga EBA a Les Comes!!  Diumenge 22, a les 17.45

Monbus CB Igualada - FC Martinenc Bàsquet
Continuem lluitant per mantenir el lideratge!!

Us esperem a Les Comes!
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Tocarà remuntar a Les Comes
HOQUEI PATINS / LA VEU 

SCANDIANO 4
IGUALADA RIGAT 3

L ’Igualada haurà de 
guanyar l’Scandiano a 
Les Comes per dos gols 

per passar a quarts de la WSE 
Cup. Els arlequinats van ar-
rencar un bon resultat (una 
derrota per la mínima, 4 a 3) 
del PalaRegnani. A Itàlia es 
va veure un part molt igualat, 
amb uns arlequinats que van 
marxar al descans amb avan-
tatge però que el desgast va 
perjudicar a la segona meitat. 
El 4 a 3 obliga a l’Igualada Ri-
gat a remuntar el matx a Les 
Comes el proper 18 de gener.
El partit va començar de for-
ma favorable per l’Igualada, 
que al minut i mig ja guanya-
va per 0 a 1, amb un gol de 
Méndez. Només 1 minut més 
tard Eladi Deitg va aturar 
un penal. Precisament des 
del punt de la pena màxima 
Ballestero va establir l’empat 
amb un tir exterior. Només 2 
minuts més tard Méndez va 
tornar a posar per davant als 
igualadins amb una FD. Que-
daven 17 minuts de primera 
meitat i el marcador ja no es 
va moure més, en part, grà-
cies a la intervenció d’Elagi 
Deitg en dues faltes directes.
A la represa, l’Igualada Ri-
gat va sortir amb un home 
menys per una targeta blava 
a Marimon a les acaballes de 
la primera meitat. Gelmà va 
aconseguir l’empat durant 

aquest tram del partit, quan 
faltaven dos segons per re-
cuperar el quart jugador de 
pista.
El gol va donar empenta als 
italians que en només 27 
segons en van marcar dos 
més. Una cullera de Coy i 
una contra de Tataranni. 
El partit (i l’eliminatòria es 
posaven molt costa amunt). 
Però l’equip no estava dispo-
sat a deixar el pas a quarts 
en mans d’un miracle i Pla 
amb un remat al primer pal 
des de la frontal de l’àrea va 
aconseguir el gol que dóna 
esperances. A partir d’aquí 
els reggiani es van abocar 
a l’atac, però es van trobar 
davant la un immens Ela-
gi Deitg, que va aconseguir 
deixar l’eliminatòria per de-
cidir a les Comes.

Bitllet de cap de sèrie per al 
Copa
L’Igualada RIGAT jugarà la 
copa com a cap de sèrie. 

Els arlequinats van superar 
amb solvència el despla-
çament a Palafrugell i han 
tancat la primera volta com 
a tercers classificats, darrere 
dels dos grans Barça i Liceo. 
El quart cap de sèrie serà el 
Noia. El Calafell li ha pres al 
Lleida l’últim passaport a la 
Copa de la Corunya.
Dimarts, els de Francesc Li-
nares van demostrat el canvi 
de dinàmica que ja van mos-
trar a Scandiano i van sortit 
com a motos al pavelló del 
carrer Ample. Van marcar 
molt ràpid (al minut 4) i no 
van afluixar. Al minut 12 ja 
guanyaven per 0 a 3 (tots 
3 de Méndez que va aca-
bar signant un pòquer). A 
la mitja part s’hi va arribar 
amb un 1 a 4 que els “rigats”.
Tres gols més a la segona 
part, van donar una nova 
victòria als igualadins, 
que segueixen sent un dels 
equips més golejadors de la 
competició.

L’Igualada Femení HCP 
tanca la primera fase 
com a líder imbatut
HOQUEI PATINS / LA VEU 

VILASSAR HC 2
IFHCP 5

Partit disputat el jugat 
per les igualadines, 
equip més golejador de 

la categoria i el Vilassar HC, 
el menys golejat del grup “A”. 
Així, la defensa local atura-
va com podia les escomeses 
igualadines de la primer mei-
tat. Però en una acció perso-
nal de la jugadora igualadi-
na Pati Miret, avançava a les 
blaves en el partit i s’arribava 
amb aquest resultat provisio-
nal al descans.
A la segona part, amb el partit 
més obert, arribarien el gruix 
de gols del partit. Tornaven 
a marcar les igualadines dos 
gols pràcticament seguits i 
materialitzats per Laia Cid. 
Reaccionaven les locals per 
posar el 1-3 al marcador. 
Però un minuts després Carla 
Claramunt marcava el quart 
en transformar un penal. 
Tornava a escurçar distànci-
es les locals que necessitaven 
guanyar per passar al grup 
“A”, i el marcador es posava en 
un interessant 2-4. Però Carla 
Claramunt sentenciava amb 
el cinquè gol a cinc minuts 
del final del matx.
Amb aquest resultat les locals 
passaven al grup 2 mentre 

que les igualadines passen al 
grup 1 ocupant la segona po-
sició, a quatre punts del CP 
Voltregà que, tot i haver ob-
tingut els mateixos punts que 
les igualadines, al computar 
els resultats de la primera 
fase, al grup 1 hi han accedit 
el CP Vilanova i el CH Ma-
taró, equips contra els que 
les igualadines van empatar 
un dels dos partits disputats, 
perdent un total de 4 punts. 
Mentre que per a les de Sant 
Hipòlit de Voltregà, no s’han 
classificat els dos equips amb 
els que va empatar, el CP 
Manlleu i el HC Alpicat, i no 
computen els dos únics par-
tits que no van guanyar.
Cap equip, però, té encara res 
assegurat de cara l’ascens a 
OKlliga, perquè a tots els hi 
quedarà jugar a doble volta 
contra els quatre equips del 
grup de la primera fase que 
no estaven al seu i per tan 
hi haurà 24 punts en joc que 
ho podrien canviat tot. Al fi-
nal d’aquesta segona fase, els 
quatre primers del grup A ju-
garan el play-off pel títol i l’as-
cens i els quatre últims del B 
per evitar el descens, mentre 
que ela quatre últims de l’A i 
els quatre primers del B s’en-
frontaran en una eliminatòria 
de repesca que els pot reen-
ganxar al play-off d’ascens o 
enviar-los al de descens.

L’Igualada HC obre el procés per 
escollir nova junta directiva
HOQUEI PATINS / LA VEU 

La Junta Directa de 
l’Igualada Hoquei Club 
ha fet oficial aquest 

passat cap de setmana la 
convocatòria d’eleccions pel 
proper 25 de gener de 2020. 
Amb aquest anunci comen-
ça un procés que es va inici-
ar el passat 11 de desembre 
i que permet, des d’aquest 
dimecres, que es presentin 
les candidatures de manera 
oficial. Aquestes, es podran 
formalitzar fins el proper 30 
de desembre, dia en què es 
proclamaran i s’iniciarà la 
campanya electoral. 
En cas que només es presen-
tés una candidatura, aquesta 
seria escollida guanyadora el 
mateix dia 30 de desembre. 
En cas que es presenti més 

d’una candidatura, les elec-
cions es celebrarien el proper 
25 de gener de 2020, coinci-
dint amb el partit d’OKLliga 
entre l’Igualada Rigat HC i el 

CH Lloret.
Els electors, per poder exer-
cir el seu dret a vot, s’hauran 
d’acreditar amb el carnet
de soci i el DNI/Passaport.
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HANDBOL / LA VEU 

HANDBOL IGUALADA 35 
B.M.BARBERÀ 29

Partit que enfrontava 
a l’Handbol Igualada 
amb el B.M. Barberà i 

que era important de guanyar 
pels dos equips. Per l’Igualada 
perquè si guanyava es conso-
lidava en els  llocs intermedis 
de la taula i pel Barberà per-
què li era necessari per sortir 
del “forat”
en el que es troba en la clas-
sificació. 
En la primera part, els de 
l’Anoia van sortir molt forts i 
amb un atac molt ràpid i con-
tundent es van col·locar, en 
els primers 20 minuts, amb 
un 14 a 8 al marcador. Però, 
incomprensiblement, a partir 
d’aquest minut van començar 
a baixar molt el seu joc, sobre-
tot en atac i amb errades tam-
bé en defensa, va donar peu 
a què l’equip vallesà, amb un 
parcial de 2 a 6, es posés al mi-

nut 30 de la primera part amb 
un marcador de 16 a 14 que 
donava incertesa als igualadins 
per la segona meitat. 
En la represa, però, l’Igualada 
va sortir amb la lliçó apresa i 
al minut 15 ja estaven una altra 
vegada amb un marcador favo-
rable de 6 gols (26 a 20), dife-
rència que ja no va deixar fins 
al final del partit.  Un resultat 
de 35 a 29 que era molt meres-
cut pels Igualadins. 
Bon partit el que es va veure el 
diumenge a Les Comes, amb 
les grades plenes d’espectadors 
ja que  el Club Handbol Igua-
lada feia la seva presentació 
d’equips als seus socis i simpa-
titzants.
L’equip d’Igualada ja porta 
3 partits seguits guanyant 
i es col·loca al setè lloc a la 
classificació que li dona una 
certa tranquil·litat de cara als 
propers partits. 
L’últim partit abans d’acabar 
l’any serà aquest dissabte, a 
Lleida, contra l’Handbol Par-
dinyes. 

L’Handbol Igualada 
enllaça la tercera victòria 
consecutiva

NATACIÓ / LA VEU 

Del 12 al 15 de de-
sembre s’ha disputat 
a les instal·lacions 

del Club Natació Barcelona 
el Campionat de Catalunya 
d’Hivern Júnior-Infantil. 
Aquesta és la primera cita 
important de la temporada 
que serveix com a test per 
veure com estan els nedadors 
en aquesta primera part del 
curs i amb l’objectiu princi-
pal de rebaixar cadascú les 
seves marques personals, 
aconseguir les mínimes esta-
tals per al campionat d’Espa-
nya d’hivern i aconseguir la 
millor posició per categoria, 
optant a entrar a les finals i 
medalles en cada una de les 
proves disputades.
El Club Natació Igualada ha 

classificat 11 nedadors per 
aquest campionat i els resul-
tats en general han sigut molt 
bons. Destaquem en primer 
lloc la 8a posició aconsegui-
da com a Club en la categoria 
Infantil dins del classificació 
general entre els més de 60 
clubs classificats.
A nivell individual desta-
quem les 5 medalles acon-
seguides per Mikel Pérez en 
les proves de 50, 100 i 200 
esquena, en 50 lliures i en 
el 4x100 lliures. També les 4 
mínimes estatals per partici-
par en el proper CE d’hivern. 
A continuació també la 
gran actuació i medalla de 
la nedadora Carla Perianes 
en aquest campionat, acon-
seguint entrar en totes les 
finals A de les proves que 
participava i unes destacades 

2a i 4a posició en les proves 
de 100 i 200 papallona. En la 
primera, amb un temps de 
1.06.86, aconsegueix també 
mínima per participar al CE 
d’hivern.
Tres medalles més per Diego 
Perdomo en les proves de 50 
i 100 esquena i el relleu de 
4x100 lliures, amb MMP en 
gairebé totes les proves que 
ha participat i tres mínimes 
estatals en les proves d’es-
quena.
Miquel Gil ha sigut l’últim 
nedador en aconseguir dues 
mínimes pel campionat 
d’Espanya en les proves de 
50m lliures amb un temps 
de 25.68 i 100m lliures amb 
55.84. També ha aconseguit 
entrar a tres finals amb una 
4a i una 6a posició. L’actua-
ció del Miquel va ser fona-
mental per aconseguir tam-
bé la medalla en el relleu del 
4x100m lliures.
L’última medalla va ser per 
Aitor Bustos, quart integrant 
del relleu masculí de 4x100 
lliures. Després d’una magní-
fica participació en la edició 
anterior del Campionat de 
Catalunya d’estiu, l’Aitor ar-
ribava lesionat a aquest cam-
pionat. El seu esforç i com-
promís amb l’equip l’han fet 
treballar molt dur aquestes 
dues últimes setmanes per 
recuperar mínimament la 
lesió i poder participar amb 
els seus companys en aquest 
relleu. Malauradament, en 
la participació individual, 
l’Aitor no ha pogut competir 
al seu nivell i ja es prepara 
pensant en la següent opor-
tunitat.
Gran actuació també de la 
Martina Oliva, aconseguint 
rebaixar les seves marques 
en les proves de 50 i 100 

lliures, 50 papallona i 50 es-
quena i una molt destacable 
12a posició en 50 papallona, 
aconseguint així acostar-se 
cada cop més a les posicions 
de dalt.  La Martina va par-
ticipar també en la prova de 
100 esquena i en els tres re-
lleus femenins de l’Igualada.
També la Júlia Monclús va 
aconseguir bons resultats 
en les proves de papallona. 
Destaca la 5a posició acon-
seguida en la prova de 200 
amb un temps de 2:40.56, a 
menys d’un segon de les po-
sicions del podi i molt aprop 
de la mínima estatal. També 
va participar en les proves de 
50 braça, 100m papallona i el 
relleu de 4x100 estils.
La Jéssica Rodríguez venia 
d’una gran actuació en el 
Campionat de Catalunya de 
fons celebrat a Mataró el dia 
1 de desembre. En aquest 
campionat la Jéssica va par-
ticipar en les proves de 800 
i 1500 lliures, on ella es es-
pecialista. Va aconseguir re-
baixar en varis segons la seva 
marca personal i va aconse-
guir una 9a i 7a posició de 
Catalunya. En aquest cam-
pionat va participar en les 
proves de 50 i 200 braça amb 
MMP en les dues, la prova 
de 200 i 400 lliures i en els 
400 estils. Per acabar va par-
ticipar en els tres relleus de 
l’equip femení.
En categoria Júnior tenim la 
participació de l’Aina Mén-
dez en les proves de 100 
lliures, 50 papallona i 50 
esquena. Tot i no arribar a 
aquests campionats en l’estat 
de forma d’anteriors edicions 
i amb menys sessions d’en-
trenament de preparació ha 
aconseguit MMP en la pro-
va de 50 papallona amb un 

temps de 35.37.
La Inés Fernandes ha saltat 
a l’aigua a les proves de 50, 
100, 200 i 400 lliures i les de 
50 esquena i papallona. La 
millor noticia per la Inés és 
que per fi ha pogut partici-
par sense molèsties en un 
Campionat de Catalunya, ja 
que venia d’un llarg període 
de recuperació després d’una 
operació de genoll. Aquest 
campionat a servit per veure 
que la Inés torna a competir, 
i a més a un nivell per sobre 
del que s’esperava. L’objectiu 
a partir d’ara és tornar a en-
trenar per recuperar el nivell 
i intentar millorar les seves 
marques a partir de la prope-
ra competició.
També en categoria Júnior ha 
nedat l’Igor Tobal en les pro-
ves de 50, 100 i 200 esquena, 
els 100 i 200 papallona, el 
200 i 400 lliures i el 400 es-
tils. En aquesta última és on 
l’Igor va aconseguir el millor 
registre amb una marca de 
4.47.68, aconseguint rebai-
xar la seva MMP en més de 
5 segons i aconseguint la mí-
nima per disputar el proper 
Campionat d’Espanya Júnior 
a Sabadell. 
Per acabar, citar la participa-
ció de la Noa Otero i la Mar-
ta Mateos en les proves de 
4x200 i 4x100 lliures respec-
tivament. Tot i que amb les 
seves marques no van poder 
optar a participar en les pro-
ves individuals, la seva actu-
ació va ser molt important 
per els resultats obtinguts en 
les proves de relleus.
Com a últim detall dir que en 
aquest campionat els nostres 
nedadors han aconseguir ba-
tre fins a 5 rècords històrics 
d’Igualada en les diferents 
proves i categories.

Gran actuació dels nedadors del CN Igualada al Campionat de 
Catalunya d’Hivern infantil i júnior
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NATACIÓ / LA VEU 

Aquest passat dime-
cres es va presentat 
la Copa Nadal que 

el Club Natació Igualada or-
ganitza, com cada any, el dia 
de Sant Esteve i que aquest 
cop arriba ja a la 81a edició. 
El president de l’entitat, Da-
vid Ramis, va posar en valor 
que és la prova més antiga 
d’aquesta modalitat a Catalu-
nya. La principal característi-
ca és que els participants, que 
acostumen a ser un centenar, 
han de nedar els 25 metres 
de la piscina descoberta, amb 
una aigua que estarà a una 
temperatura que, atesa l’èpo-
ca de l’any, rondarà els 7 graus 
de temperatura. A més, des 
de fa un any el CNI també ha 

afegit la modalitat de relleus 
de 4x25 metres. La prova es 
disputarà a les 12 del migdia, 
a la piscina del Molí Nou. 
Abans, a les 11, també es ju-
garà un partit de pilota basca 
entre el CN Igualada i el CN 
Barcelona.
Ramis, que també va destacar 
que es tracta d’una competi-
ció lúdica i molt participativa, 
va explicar que aquesta edició 
de Copa Nadal serà el tret de 
sortida de tot un seguit d’ac-
tivitats que el Club Natació té 
previst organitzar amb motiu 
de la commemoració dels 85 
anys de la fundació de l’enti-
tat.
Per la seva banda, l’alcalde, 
Marc Castells, va subrat-
llar el mèrit de la continu-
ïtat d’aquesta prova, que se 

celebra en unes dates molt 
assenyalades i en un dels 
equipaments esportius més 
emblemàtics de la ciutat. A 
més, també va anunciar que 
en l’edició d’enguany té pre-
vist participar a la Copa Na-
dal en companyia d’alguns 
regidors.
L’alcalde també va voler apro-
fitar aquesta presentació con-
junta amb la directiva del 
Club Natació Igualada per ce-
lebrar la moció que va apro-
vat aquest passat dimarts el 
Ple municipal, que comporta-
rà que la piscina de les Comes 
passi a denominar-se Piscina 
Municipal de Les Comes Llu-
ís Basas, en homenatge a la 
persona que va ser el princi-
pal promotor de la construc-
ció d’aquest equipament.

La 81a edició de la Copa Nadal serà el 
tret de sortida als actes de celebració 
del 85è aniversari del CN Igualada

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Una de les modalitats 
espectaculars del 
motociclisme és la de 

Mototerres que al llarg dels 
anys han servit de trampolí 
per tal que joves pilots, amb 
el temps hagin fet el salt a al-
tres modalitats com el moto-
cròs i especialment l’enduro.
El molt jove pilot igualadí 
Marc Alibau, del Moto Club 
Igualada, ha participat en el 
campionat de Mototerres de 
Tarragona que ha constat de 
quatre proves. Hi ha corregut 
amb la seva KTM a la catego-
ria dels 65 cc.
I la seva participació ha sigut 
extraordinària, aconseguint 
ser el campió en la seva cate-

goria, tot i que el pilot valen-
cià Raul Iniesta no li ha posat 
les coses fàcils. Però Alibau, 
al llarg de les quatre proves, 
l’ha aconseguit superar.
A la primera prova dispu-
tada al circuit de Mas Bar-
berans fou primer, tercer al 
Mototerra de Jesús, segon al 
de Tivenys i finalment en el 
quart i en el que es decidia el 
campionat disputat al circuit 
de Santa Bàrbara, fou el gua-
nyador
Dos primers llocs, un segon 
i un tercer que demostren la 
superioritat del pilot igualadí, 
que està en una formidable 
progressió de cara a assolir 
nous i prometedors objectius 
en properes temporades.  

Marc Alibau s’emporta 
el campionat de 
Mototerres de Tarragona
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ATLETISME / LA VEU 

L ’atleta Sub-23 del CAI 
Petromiralles, Ab-
dessamad Oukhelfen, 

va assolir una magnífica 2a 
posició absoluta i la victòria 
en la seva categoria Sub-23, 
en la seva participació al 37è 
Cros Nacional Fiestas de la 
Virgen, disputat diumenge a 
la localitat murciana de Ye-
cla, amb la participació de  
diverses primeres figures del 
Cros estatal, en formar part 
del calendari RFEA - ADOC 
d’aquesta temporada.
Abdessamad Oukhelfen 

era 1r Promesa i 2n absolut 
amb 30’12” en la prova èlit  
masculina sobre 10.000 m. 
de recorregut, dominada 
per l’aragonès Carlos Mayo 
(Adidas) amb 30’04”, im-
posant-se Abdessamad a 
atletes absoluts com Anto-
nio Abadia (Nike) 3r amb 
30’48”, al Sub-23  Mohamed 
Katir (Ucam Cartagena) 4t. 
amb 31’04”, i a Yago Rojo 
(Bikila) 5è amb 31’24”.
La guanyadora de la prova 
elit  femenina va ser Mª José 
Pérez (Cárnicas Serrano)
amb 28’09”, sobre 8.000 m. 
de cursa.

Abdessamad Oukhelfen 
(CAI), 2n al Cros de 
Yecla

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge al matí es 
va dur a terme el 18è 
Cros de Banyoles, 

disputat al Parc de la Draga 
amb organització del C.N. 
Banyoles i el Consell Espor-
tiu del Pla de l’Estany, essent 
la 5a prova puntuable per 
al G.P. Català de Cros de la 
FCA, en les categories Sub-
16, Sub-18 i Sub-20. 
Hi participaren 14 atletes del 
CAI Petromiralles  amb una 
brillant actuació global, so-
bresortint la victòria de Car-
la Bisbal en categoria Sub-
16, amb  8’15”  sobre 2.406 

m. de cursa.
Riduan Bolbayem era  3r  en 
Sub-18 amb  11’59”, entrant 
10è Roger Súria  amb 12’15”,  
17è Cesc Lacueva amb  
12’43”,  i 24è Gerard Farré, 
amb 13’37”, sobre 3.964 m. 
de cursa.
Oriol Alonso era 5è en Sub-
14, amb 7’21”, sobre 2.292 m. 
de cursa.
Marina Súria era 7a en Sub-
20, amb 18’58” sobre  4.860 
m. de cursa, mentre Sergi 
Santamaria era 12è en categ. 
masculina amb 15’55” per 
cobrir els 4.834 m. correspo-
nents.  
Anna Torras era 7a en Sub-18 

amb 12’13”,  entrant 9a Ber-
ta López, amb  12’30”, i  13a 
Carla Alemany  amb 13’12”, 
sobre 3.270 m. de cursa.
Aya Boulbayem era 21a en 
categoria Sub-14, amb 7’31”, 
sobre 1.914 m. de cursa.
José Antonio Fernández era 
22è  en Veterans B masculí, 
amb 18’21”, sobre 4.834 m. 
de cursa.
Els guanyadors absoluts 
van ser  Abderrahim Ougra 
(G.E. i E.G.) en masculí amb 
24’15”, sobre 8.040 m., men-
tre en femenines s’imposava 
Marina Guerrero (Avinent 
Manresa) amb 17’07” sobre 
4.860 m.

Carla Bisbal (CAI) s’imposa al Cros 
de Banyoles

ATLETISME / LA VEU 

El C.A. Igualada Petro-
miralles, amb la co-
laboració de l’Ajunta-

ment d’Igualada, organitza 
aquest diumenge, amb sorti-
da a les 10 h. del matí (Cursa 
atlètica) la 47a edició de la 
Pujada Igualada – La Tos-
sa de Montbui, 9è Memorial 
LLuís Torrescasana. Enguany 
es durà a terme també la 3ª 
Caminada Popular, no com-
petitiva, amb sortida a les 9 h. 
del matí.
La sortida d’ambdues moda-
litats es donarà des de l’Estadi 
Atlètic Municipal, enguany 
novament amb el recorregut 
per camins i corriols fores-
tals, amb l’arribada al cim de 
la muntanya de La Tossa, amb 
un recorregut aproximat de 
7.500 m.  La cursa atlètica és 
oberta  a atletes federats i no 
federats majors de 14 anys.
Hi haurà Trofeus per als  3 
classificats capdavanters de 

la general masculina i feme-
nina de la cursa, i també per 
al primer de cada categoria, 
que van de la 1m.-7f. fins a la 
Les inscripcions, al preu de 5 
€. poden efectuar-se anticipa-
dament fins avui divendres, 
a la web www.clubatletici-
gualada.com, i el mateix diu-
menge, 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 botifarra-
da. Hi haurà Bus per a la tor-
nada, després de la cursa.

Aquest diumenge, 47a Pujada a la 
Tossa i 3a Caminada Popular
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ATLETISME / LA VEU 

El proper 25 de desem-
bre, dimecres, dia de 
Nadal, es durà a terme 

a Capellades una de les pro-
ves clàssiques de l’atletisme 
anoienc, amb la celebració 
de la 40a edició de la Cursa 
del Gall Dindi, 30è Memorial 
Jaume Solé Quintana.
La cursa del Gall Dindi es 
disputarà a partir de les 10,30 
h. del matí, amb sortida da-
vant del Museu Molí Paperer, 
sobre el circuit urbà tradicio-
nal de 4.600 m.  Les inscrip-
cions, gratuïtes i obertes a 
tots els atletes que hi vulguin 
participar, cal fer-les per anti-
cipat, a la web www.aemdekp.
com fins al 24 de Desembre al 
migdia, limitades a 400 parti-
cipants. No es faran inscripci-
ons presencials, el mateix dia 
de la cursa.
Abans de la cursa gran, nova-
ment es durà a terme la cursa 
prèvia oberta a les categories 
Pre-Benjamins,  Benjamins i 

Alevins, (de 6 a 11 anys), so-
bre 1.000 m. de recorregut, 
amb sortida a les 10,15 h.
L’organització de la pro-
va l’efectua l’Ajuntament de 
Capellades, Àrea d’Esports, 
amb la col·laboració de l’AE-
MdeKP, del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles, de la 
Diputació de Barcelona i del 
Consell Esportiu d’Anoia.
Aquest any no es duran a ter-
me les proves de natació cor-
responents a la Travessa a la 
Bassa, per manca d’aigua su-
ficient a la bassa capelladina.
Enguany hi haurà premis en 
metàl·lic de 200€, 100€ i 50€ 
per als classificats 1r, 2n i 3r 
lloc.  També hi haurà els tra-
dicionals galls dindi, pollas-
tres de pagès i obsequis per a 
totes les categories. Hi haurà 
un regal per a tots els parti-
cipants. 
El repartiment de Premis de 
la cursa atlètica  es durà a 
terme davant de la bassa, des-
prés de la cursa.  

El dia de Nadal, 40a 
Cursa del Gall Dindi, a 
Capellades

ATLETISME / LA VEU 

Un grup de 9 joves atle-
tes del CAI Petromira-
lles/Jocnet, participa-

ren diumenge en la 20a edició 
del Cros Ciutat de Gavà, dispu-
tat al bosc de la Sentiu amb or-
ganització del C.A. Gavà amb 
el suport de l’Ajuntament. 
Va sobresortir l’actuació de 
Paula Cambero, 9a en cate-

goria Sub-14 amb 5’24” per 
cobrir els  1.470 m. de cursa 
d’aquesta categ.
Hamza Zeroual era 13è en 
Sub-14 masculí amb 6’30”, en-
trant 44è David Checa, sobre 
1.890 m. de cursa.
Arnau Callizo era 13è en Sub-
10 amb 3’16”, entrant 33è  Izan 
Arroyo  amb 3’35”,  46è  Sami 
Serra, i 47è Quim López, sobre 
950 m. de cursa.

Ona Guillén era 13a en Sub-10 
amb 3’31”, per cobrir els 950 m. 
de cursa.
Àlex Guillén era 16è en Sub-
12, amb 5’22” sobre 1.470 m. 
de cursa.
Es van imposar a nivell abso-
lut els atletes Sub-23 Naoufel 
Erraoui (Atl. Calafell) amb 
20’40” sobre 6.210 m. i Douae 
Ouboukir (C.A. Sant Just) amb 
17’44”, sobre 4.710 m. de cursa.  

Atletes del CAI al Cros de Gavà

PILOTA BASCA / LA VEU 

Aquest diumenge 15 de 
desembre, el Frontó 
del C.N.Terrassa va 

acollir les Finals del  Campio-
nat de Catalunya de Mà del 4 
i mig 2019.
En categoria sènior, es va dis-
putar una final molt especial 

entre dos membres del Club 
Natació Igualada, en Joan i en 
Joaquim Oliva, pare i fill res-
pectivament.
El partit va començar molt 
renyit, fins al 4-7, favorable 
al Joan, però a partir d’aquest 
punt, en Joaquim va fer val-
dre la seva força i joventut per 
anotar-se un parcial de 18-2, 

que va posar el resultat final 
a 22-9.  Felicitats al jove gua-
nyador Joaquim Oliva.
La final va comptar amb la 
presència del Delegat de mà 
de la Federació Catalana de 
Pilota, el senyor Joan  Moli-
nas, el president del C.N.Ter-
rassa i el seu delegat de pilota, 
el senyor José Félix Gómez.

El fill s’imposa al pare

ESPORT / LA VEU 

Un total de 70 partici-
pacions de la loteria 
de Nadal del Club 

Futbol Sala Montbui de Santa 
Margarida de Montbui, que-
den anul·lades per pèrdua 
des talonaris de les partici-
pacions. Els responsables han 

interposat denuncia dels fets 
a la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra d’Igualada.
Els talonaris perduts van de 
les participacions 876 a 910 i 
de les 2416 a 2459, ambdues 
incloses, i es juguen del nu-
mero 65.411 el dia 22 de de-
sembre de 2019. Aquesta pèr-
dua és va produir a la localitat 

d’Igualada.
El club Futbol Sala Montbui 
ha seguit tots els tràmits le-
gals recomanats en el cas de 
pèrdua o robament de les par-
ticipacions de loteria: presen-
tació de la denuncia davant el 
cos de seguretat competent i 
la notificació pública dels fets 
prèvia al sorteig de Nadal. 

Anul·lades per pèrdua 70 
participacions del Club Futbol Sala 
Montbui del Sorteig de Nadal

DESEMBRE

22
DESEMBRE

29
GENER

5
GENER

12
SESSIONS REDUÏDES (2h) 

A 3/4 de 12 del matí

DESEMBRE

26
DESEMBRE

29
SESSIONS COMPLETES (3h) 

A 2/4 de 6 de la tarda

TEATRE MUNICIPAL L’ATENEU

Dies 22 i 26 de desembre

2x1
Porta’ns aquest val a la taquilla

o  a l’agència de viatges FerFrans

PROMOCIÓ NO ACUMULABLE

cal acreditar-ho amb el carnet

10% de dte a tots els
socis de La Veu



CULTURA  |  41Divendres, 20 de desembre de 2019

cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

MÚSICA / LA VEU 

El 25 de desembre, dia 
de Nadal, la Jove Or-
questra Simfònica de 

l’Anoia, oferirà, com fa ha-
bitualment cada any, el Con-
cert de Nadal. Serà a 2/4 de 9 
del vespre al Teatre Munici-
pal l’Ateneu. 
Aquest any es podrà gaudir 
d’obres de Miserachs, Beet-
hoven i Dvorak, una selec-
ció de peces de l’espectacle 
d’enguany Ona i la muntanya 
màgica per part de la sec-
ció aleví, i les tradicionals 
Nadales. I es comptarà amb 
la col·laboració especial de 
la contralt Júlia Brescó. El 
concert serà dirigit per Jo-
sep Miquel Mindan i Albert 
Gumí. el preu de l’entrada 
serà de 6 euros.
La Jove Orquestra Simfònica 
de l’Anoia està formada per a 
dues agrupacions de músics. 
Una secció aleví amb setanta 
músics de 10 a 15 anys, i la 
orquestra adulta, amb qua-
ranta músics a partir de 16 
anys.
La orquestra es va estrenar 
justament al Nadal de l’any 
90, i des d’aquella data inin-
terrompudament ha anat ce-
lebrant el concert de Nadal. 
Per tant, a punt de celebrar 
els 30 anys, l’orquestra ofe-
reix un any més aquest tradi-
cional concert.
L’orquestra aleví tocarà una 
selecció de les peces de l’es-
pectacle que ha produït 
aquest any, L’Ona i la mun-

tanya màgica, escrit per Rita 
Bosser i amb música del ma-
teix director de l’orquestra, 

Albert Gumí. Marc Tarrida, 
Maria Berenguer i Raquel 
Dalmases s’han encarregat 

Concert de Nadal amb la Jove Orquestra 
Simfònica de l’Anoia

de la part teatral. L’espec-
tacle s’ha pogut veure en-
guant a Perpinyà, Portbou i 

també s’ha ofert als  escolars 
de segon cicle de les escoles 
d’Igualada i rodalies.
El conte CD d’aquest especta-
cle, il·lustrat per Judit Bañe-
ras de l’Escola d’Art d’Olot, 
es podrà comprar al mateix 
dia del concert de Nadal, o 
bé a la llibreria Llegim...? o 
a la llibreria del Passeig, al 
costat de l’escola de música.
La secció adulta, dirigits per 
Josep Miquel Mindan, inter-
pretarà el moment simfònic 
de V. Miserachs, peça de 
l’Oratori Mil anys que s’ha 
pogut sentir recentment a la 
ciutat, obertura Coriolà de L. 
V. Beethoven i la Dansa núm. 
8 de A. Dvorak.
A la tercera part del concert, 
per cloure l’acte, les dues or-
questres conjuntament inter-
pretaran Nadales, amb la col-
laboració de la Júlia Brescó, 
contralt.

MÚSICA / LA VEU 

Com cada any, el 26 de 
desembre la Coral 
Mixta d’Igualada 

oferirà el seu concert de 
Sant Esteve i aquesta vega-
da ho farà acompanyada de 
la pianista Marta Olivé. La 
proposta d’aquest any porta 
per nom “Retaules”, perquè 
les obres d’un concert són 

com els cossos que composen 
un retaule, un mosaic de peces 
que tenen coses en comú algu-
nes d’elles, però no necessària-
ment tot el conjunt. Madrigals 
anglesos i catalans, obres de 
Brahms, Bach, Haydn i una 
ensalada de Mateu Fletxa el 
Vell conformaran el concert 
de Sant Esteve aquest any. I 
alguna nadala, naturalment. 
Tots emmarcats per les imat-

ges dels retaules que van servir 
d’escenari als autors d’aquestes 
obres i de les paraules que els 
van inspirar. 
El concert se celebrarà a les 
12:30 al Teatre Municipal 
l’Ateneu i les entrades es com-
prar anticipadament al web 
https://teatremunicipalate-
neu.cat i també al Punt de 
Difusió Cultural i Turística 
d’Igualada.

I per Sant Esteve, concert de la 
Coral Mixta

A
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HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Ca n’Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604   aperitiuscatalans@hotmail.com
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MÚSICA / LA VEU 

El departament de Pro-
moció Cultural de 
l’Ajuntament d’Iguala-

da ha programat per al diu-
menge 22 de desembre, a les 
6 de la tarda, un concert de 
Nadal amb el Cor Exaudio i 
el Cor Omnes d’Igualada, a la 
basílica de Santa Maria.
Aquests dos cors proposen un 
concert amb un nou format, 
que compta amb la participa-
ció destacada de la reconeguda 
arpista Magdalena Barrera (so-
lista de l’OBC i professora de 
l’ESMUC), els flautistes Oriol 
Carceller i Ester Alonso i la vi-
oloncel·lista Ester Trilla, sota la 
direcció d’Esteve Costa.
La combinació del cor amb 
l’arpa permet alternar mo-
ments d’una gran força amb 
d’altres d’un lirisme i d’una 

delicadesa extrems. I en al-
gunes obres s’hi sumarà el so 
eteri de la flauta travessera i la 
profunditat i l’expressivitat del 
violoncel.
El repertori gira entorn de 
dues suites que compartei-
xen un plantejament similar. 
D’una banda, A Ceremony of 

El Cor Exaudio i el Cor Omnes d’Igualada ofereixen 
un concert de Nadal

Carols, del compositor anglès 
Benjamin Britten, en la seva 
versió original per a veus 
blanques i arpa, i de l’altra, 
les Sis nadales populars ca-
talanes, del compositor oso-
nenc Jordi Domènech, per 
a veus mixtes i arpa, en què 
les nadales de tota la vida 

són presentades amb sorpre-
nents variants melòdiques (El 
noi de la mare) i sovint amb 
una bona dosi de sentit de 
l’humor (El dimoni escuat o 
El Rabadà). El programa es 
completa amb obres de com-
positors americans com Dale 
Warland i Mack Wilberg.

Es poden adquirir les entra-
des numerades al preu de 15 € 
el mateix dia a l’església. Tam-
bé és poden comprar antici-
pades a 12 €, sense recàrrec, a 
www.teatremunicipalateneu.
cat i al punt de difusió cultu-
ral i turística del c/ de Garcia 
Fossas, 2.

TEATRE / LA VEU 

Mare Terra és un es-
pectacle de titelles i 
actors que escenifi-

ca l’aparició de la vida al nos-
tre planeta, des del Big Bang 
fins a la lluita actual de la hu-
manitat contra el canvi climà-
tic. Davant les pors infantils i 
la tendència natural humana 
a les creences màgiques, l’es-
pectacle tracta el tema del 
valor de la ciència com a eina 
fonamental del coneixement 
humà.
L’espectacle comença amb uns 
pares que porten el seu fill 
Bernat, de cinc anys, a dormir. 
El nen no para de fer-los pre-
guntes sobre el sol i la lluna, 
sobre els dinosaures, sobre el 
germanet que creix a la panxa 
de la mare... A la nit, en som-
nis, se li apareixeran dos per-
sonatges del “Circo della Vita”, 
que li ensenyaran les teories 

de Darwin i li faran perdre la 
por a allò desconegut.
Mare Terra es podrà veure al 
Caixaforum de Barcelona els 
dies 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 
30 i 31 de desembre del 2019. 
Es tracta d’un espectacle amb 
actors i titelles, adreçat a un 
públic familiar, i està interpre-
tat per Clara Dalmau i Jordi 
Hervàs. La direcció escènica i 
dramatúrgia és de Marc Her-
vàs, i la producció va a càrrec 
de Lorena Benesey. Podeu tro-
bar els horaris a https://prin-

“La companyia del príncep Totilau”, 
al Caixaforum, aquest Nadal 

La companyia anoienca 
presenta al Caixaforum 

de Barcelona el seu 
espectacle per a públic 
familiar  “Mare Terra”, 
sobre el valor de la cièn-
cia i la lluita contra el 

canvi climàtic.

ceptotilau.cat/calendari-dac-
tuacions/.

Una companyia de Sant Mar-
tí de Tous
La companyia del príncep To-
tilau va néixer l’any 2008 i, des 
de llavors, ha creat més d’una 

desena d’espectacles, entre els 
quals destaquen Sis Joans, de 
Carles Riba, en coproducció 
amb el Teatre Nacional de 
Catalunya, Petruixka, d’Igor 
Stravinsky, per al Gran Teatre 
del Liceu, o Escenes d’infants, 
de Frederic Mompou. 

MÚSICA / LA VEU 

Demà dissabte, a la sala 
Paper de Música de 
Capellades es podrà 

gaudir del Concert de Nadal 
que anirà a càrrec de Benja-
min Scherer al violí i Sander 
Sittig al piano que interpreta-
ran obres de Dvorák, Onslow, 
Broton i Saint-Saëns. Com és 
habitual, el concert comença-
rà a les 7 de la tarda.
El concert constarà de dues 
parts. Una primera en què 
s’interpretaran la Romança per 
a violí i orquestra en Fa menor, 
op. 11 d’Antonin Dvorák; la 
Gran Sonata per a piano i violí 
núm. 3 en Fa menor op. 11 de 
George Onslow, i el Duo per a 
violí i piano, en Mi major op. 
29, del mateix compositor. A 
la segona part interpretaran 
la Sonata per a violí i piano op. 
67 de Salvador Brotons i la In-
troduction et rondo capriccioso 
per a violí i orquestra de Cami-
lle Saint-Saëns.

Concert de Nadal a 
Paper de Música
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MÚSICA / TONI LLENA 

Dues veus, tres gui-
tarres i un parell de 
peus. No necessi-

ten res més per a fer música 
aquest parell. Ah sí, perdona 
no t’havia dit de qui volia 
parlar. Es diuen Mireia Vives 
i Borja Penalva, són músics i 
van tocar divendres passat a 
l’Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera dins el cicle de Músi-
ques de Butxaca.  Amb la sala 
plena i l’escenari il·luminat 
per la paraula llibertat, varen 
anar desgranant part  de les 
cançons del seu darrer treball 

discogràfic: Cançons de fer 
camí. Un exercici de lliber-
tat en ell mateix, com el con-
cert. I en els temps que ens 
toca viure, creu-me, és molt 
d’agrair.  
El concert va estar ple de po-
esia, de Cohen (Com havíem 
somiat) a Fuster (Criatura 
dolcíssima), de Dylan (La 
noia del nord) a Salvat Papas-
seit (El desig i el convit), De 
Caño (Contemplar Roma) a 
Casagran(Ara que dorms) i de 
Roig (Morir a Ravensbrück) a 
Marçal (Cançó de fer camí) I 
ja en el tram final del concert 
la versió incommensurable 

Dues veus, tres guitarres 
i un parell de peus

MÚSIQUES DE BUTXACA

de Fairytale of New York de 
The Pogues.  I no, no m’oblido 
de tres temes ben valencians: 
La Suite Peiró, La rèplica i Va-
lència negra.  Tres joies. 
Et vas perdre el concert? Ja 
fas tard per veure’ls a Igua-
lada, però aquest parell no 
paren de fer concerts i a més 
encara pots comprar el disc, 
ben enregistrat, ben il·lustrat 
i ben editat. Segur que si els 
enxampes cantant, tan és si al 
sud o al nord, podràs dir que 
tot anirà com havies somiat 
encara que siga per un instant 
i descobriràs com un parell 
de peus fan música. 

MÚSICA / LA VEU 

La Coral Juvenil Xalest 
celebra un concert mà-
gic amb motiu de les fes-

tes de Nadal. L’acte serà aquest 
divendres dia 20 a dos quarts 
de deu del vespre a la Basílica 
de Santa Maria d’Igualada. La 
coral presentarà un repertori 
nadalenc de diverses cançons 
de nova creació juntament 
amb unes peces que ens faran 
viatjar.
La primera part del reperto-
ri constarà de diverses peces 
de diferents països d’arreu 
del món, com França, Suècia, 
Bulgària o l’Índia. Algunes 
d’aquestes peces combinaran 
el cant coral amb la coreogra-

fia i comptaran amb moments 
instrumentals puntuals inter-
pretats pels mateixos cantaires. 
La segona part del concert serà 
la més nadalenca i comptarà 
amb dues nadales composades 
per Pol Pastor i Carles Prat, 
excantaires i exdirectors de la 
Coral Xalest. Una d’elles serà 
interpretada per primera ve-
gada ja que ha sigut composta 
expressament pel concert. El 
punt i final del concert el po-
saran les nadales més populars 
i tradicionals. El repertori can-
tat, mitjançant coreografies i 
moviment, unirà la veu i el cos 
per crear un concert enèrgic i 
ple de sorpreses. 
La direcció del concert anirà a 
càrrec de Laia Cuadras i és en 
taquilla inversa, es paga a la 
sortida i, per tant, no hi ha ven-
da d’entrades. El concert aca-
barà sent d’allò més nadalenc 
i màgic igual que les festes que 
s’apropen! Aquest divendres a 
2/4 de deu a la Basílica de San-
ta Maria no us podeu perdre 
l’energia de la Xalest!

La Coral Xalest celebra 
el Nadal amb un concert 
màgic 

Interpretaran cançons 
d’arreu del món, com-

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

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

Més instantànies de la ciutat d’Igualada, en dècades anteriors a la fun-
dació de l’Agrupació Fotogràfica.

ANY 1909, UNA SECCIÓ D’UNA DE LES ANTIGAMENT DUES 
PLACES QUE HI HAVIA ON ARA HI HA TOTA LA  PLAÇA DE 
L’AJUNTAMENT.

AQUESTA FOTOGRAFIA CORRESPON A LA ZONA DE  L’ANO-
MENADA PLAÇA NOVA AMB LES ANTIGUES PARADES DE 
MERCAT, ABANS DE LA CONSTRUCCIÓ DE “LA PAJARERA”.

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 l’ambient de mercat d’aquella època. 

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.

CULTURA / LA VEU 

La jove companyia de 
dansa  dell’ARTE, diri-
gida per Mariona Ca-

melia i formada per alumnes 
d’estudi de dansa, va ser el 
tancament del primer trimes-
tre d’AUGA.
Va presentar un espectacle 
Ballet de Nadal, que ens va 
fer reviure els personatges 

dels contes: Pinotxo, Mary, 
Popins, la Caputxeta, Blanca-
neus, etc., amb els vestits adi-
ents a cada conte, uns bons 
decorats i la musica que toca-
va en cada moment.
Els alumnes d’AUGA van sor-
tir molt contents perquè havi-
en vist una actuació de ballet 
molt diferent del que s’espe-
raven i molt sorpresos per la 
qualitat dels ballarines/s.

L’AUGA tanca el 
trimestre amb dansa

POESIA / LA VEU 

El passat dissabte 14 
de desembre va tenir 
lloc la Galàxia Poètica, 

projecte poètic impulsat per 
l’Associació Cultural Galàxia 
d’Igualada. En aquesta sessió 
van participar dos infants: 
Biel Freixas d’Igualada i Joel 
Cases de Piera, també rapso-
des adults com Mònica Socí-
as, Valentina Botana, Marga-
rida Bernús, Anna Banchs, 
Eusebia Fanega, Marc Frei-
xas, Maria Solà i amb acom-
panyament musical d’Alfons 
Mula d’Igualada i El Cases 
de Piera. Va ser un recital 
amb molts records d’infàn-
cia jugant amb les paraules i 
parlant de temes com els jocs 
de taula, diferents joguines: 
nines, pilotes… cagar tió, 
l’arribada dels Reis,… mo-
ments emotius. Mai hem de 
deixar de ser infants. Gràcies 
a tothom per venir i partici-
par.
La pròxima sessió serà l’any 
vinent el dissabte 18 de gener 

a les 18 h, i es recitarà poesia 
sobre la temàtica “LLIBER-
TAT”. Entrada lliure.
Per inscriure’s a recitar, can-
tar, ballar, pintar… envieu 
email o truqueu.
Email: associaciocultural-
galaxia@gmail.com o telf. 
636 919 373. Obert a totes 

Participació entretinguda a la Galàxia 
Poètica de la poesia “Joc/Joguina”

les edats; també poden venir 
infants i joves. Places limita-
des. 
Us desitgem BONES FESTES 
i Bon Any Nou a tothom!!
Agraïm a l’Espai Cívic Cen-
tre d’Igualada, a Cultura 
Igualada i a l’Ajuntament 
d’Igualada pel suport.



Cartellista internacional

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

El seu nom s’ha donat a un car-
rer i a l’escola de belles arts 
d’Igualada. Ens referim a Gas-

par Camps Junyent, nascut a Iguala-
da el 1874. Visqué al carrer de Santa 
Maria, 22.
Estudià als Escolapis d’Igualada, a la 
Llotja, de Barcelona i a París. L’agèn-
cia publicitària Sirvent el nomenà di-
rector de la seva casa a Tolouse. S’es-
pecialitzà en il·lustrar llibres i cartells 
publicitaris (en va fer un per la casa 
Pau Mitjans, d’Igualada). Pel seu estil 
i colors deduirem que fou l’autor del 
“garçon” de la casa Freixenet, però la 
firma xampanyera no vol saber res de 
l’assumpte, potser per drets d’autor...

El 1921 tornà a Barcelona on s’esta-
bleix. El 1934 el Govern francès li 
atorgà “Les Palmes Acadèmiques” 
i l’Ajuntament d’Igualada el nome-
nà Fill Il·lustre de la ciutat. Realitzà 
sengles exposicions en les sales Parés 
i Busquets, de Barcelona, ciutat en la 
que  morí, l’11 d’abril de 1942. Estava 
casat amb Cristina Dotti, que fou la 
seva model.
En 1980, per la Fira, l’Ajuntament en-
degà una exposició antològica de les 
seves obres. En 2004, Gloria Escala va 
escriure un opuscle biogràfic del in-
ternacionalment reconegut cartellista
Dibuix: Boletín Agrupación Fotogrà-
fica de Igualada, num 65, julio 1947. 
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CULTURA / LA VEU 

Ara fa uns dies va tenir 
lloc a l’Ajuntament 
la signatura de dos 

convenis de donació d’objec-
tes que han estat dipositats al 
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia. L’alcal-
de, Marc Castells, la regido-
ra de Promoció de la Ciutat, 
Patricia Illa, i la directora del 
Museu, Glòria Escala, van 
rebre representants de les fa-
mílies Pola Vives i Ylla Raich, 
que van explicar la motivació 
i el contingut d’aquestes apor-
tacions al fons de la ciutat.
Rosa Pola Vives signava el 
conveni de donació de mate-
rial que pertany a la seva fa-
mília i a l’emblemàtica fàbri-
ca igualadina Diacar, que ha 
marcat un estil de treball de 
prestigi en el món del gènere 
de punt. El llegat inclou una 
màquina de remallar antiga; 
una màquina de cosir; bosses 
de roba marca Union Special,
Maschinenfabrik Stuttgart; 
una màquina de picar per a 
Jacquard de gènere de punt 
marca Wildt Mellor Bromley; 
un aparell de comprovació 
tèxtil; una maquineta de pi-
car per a Jacquard de gène-
re de punt, i un carro per al 
transport de peces tèxtils. La 
cessió també inclou peces de 
col·lecció representativa de 
la producció de roba interi-
or de la fàbrica de gènere de 

punt, de les marques Diacar, 
Flecha de oro i Linn by Dia-
car, totes elles realitzades amb 
teixit d’alta qualitat i amb una 
matèria primera excel·lent. El 
conjunt comprèn 55 camise-
tes i 42 calcetes de nena, 20 
peces diferents, com bodis, 
calcetes de bolquers, i pija-
mes d’una peça de bebè i 23 
peces amb models d’home i 
nen de calçotets, samarretes, 
pijames de nen i camises de 
dormir de nena.
I Agata Ylla Puigcercós era 
l’encarregada de signar la do-
nació a l’Ajuntament de ma-
terial de la botiga Raich, que 
va ser centenària i que tenia 
un taller propi d’articles de 
pell. El fons inclou maletes 
necesser de viatge; un estoig 
tocador de pell; un sac de mà 
amb dos compartiments ho-
ritzontals; un maletí de joc; 
un maletí clàssic utilitzat pels 
metges de família; un male-
tí de viatge; un maletí per a 
manta de viatge o picnic; una 
petita bossa de senyora, un 
bagul de cuir decorat; una 
maleta armari en lona “Se-
guraich”; conjunts de 3 i 4 
àlbums de pell amb fotos de 
maletes; una carpeta amb es-
candalls; un segell de la male-
ta armari (patentada per l’em-
presa Raich); una màquina 
pel treball de la pell; conjunts 
de 15 eines i de 10 eines amb 
un segell per a treballar la 
pell, i una caixa amb un con-

junt de segells metàl·lics que 
servien per a personalitzar, al 
gust dels clients, les maletes i 
altres objectes de pell.

Altres donacions d’aquest 
any
Aquestes dues sessions s’afe-
geixen a d’altres que el Museu 
de la Pell ha rebut aquest any. 
Josep Bou Farreras ha donat 
a l’Ajuntament objectes realit-
zats totalment o parcialment 
en pell, procedents de dife-
rents països: boleadores “Las 
Tres Marías” (La Pampa, Ar-
gentina), un ganivet (Sudan), 

L’alcalde, Marc Castells, i les famílies Pola Vives 
i Ylla Raich formalitzen la cessió a l’Ajuntament 
de diversos materials

un buirac (Zaire), un ganivet 
(Sudan), una destral (Sene-
gal–Gambia), una ampolla 
de cafè (Etiòpia) i un tambor 
(Nioro–Senegal–Gambia).
I Miquel Cantarell Rius, en 
nom de la família Cantarell 
Rius, ha donat una talla de St. 
Josep, de mides 22 cm x 10cm 
x 8 cm, de fusta patinada, 
que va ser retirada durant la 
Guerra Civil d’una capelleta 
que hi havia a la cantonada 
del carrer Sant Josep i el car-
rer Sant Carles d’Igualada, en 
un edifici que va ser enderro-
cat als anys 70.

LLENGUA / LA VEU 

Avui divendres 20 de desem-
bre, Carme Junyent, professo-
ra de lingüística a la Univer-
sitat de Barcelona i directora 
del GELA (Grup d’estudi de 
llengües amenaçades), ens 
parlarà de la situació actual 
de la llengua catalana, de les 
dades que ens permeten con-
siderar-la com una llengua 
amenaçada i de les coses que 
podem fer per redreçar-la. 
L’acte tindrà lloc a les 7 de 
la tarda, a la Sala de Socis de 
l’Ateneu (c/Sant Pau, 9). 

Xerrada de Carme 
Junyent sobre 
la situació de la 
llengua catalana

Demà dissabte a les 12 del 
migdia a la Llibreria Aqualata 
es podrà gaudir del contacon-
tes amb Vivim del Cuentu que 
explicarà “El vestit brillant de 
l’emperador”. Una nova for-
ma, difereNT i esbojarrada 
de desexplicar els contes de 
sempre. L’entrada és lliure.

Contacontes, a la 
llibreria Aqualata



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Les belles aquarel·les a l’aiguada, 
de Salvador Balcells i Prat

L ’igualadí Salvador Balcells ens presenta novament, aquests dies, una de les se-
ves realitzacions més apassionants: un conjunt d’aquarel·les que tenen com a 
camp temàtic el paisatge rural, amb alguns insòlits racons del nostre territori; 

i, com a pràctica pictòrica, la tècnica de l’aiguada, una solució plàstica molt semblant 
a l’aquarel·la.
Amb un gran domini en el maneig de l’aquarel·la, la seva obra es presenta des de les 
suaus pinzellades a unes altres més insistents, així com uns tocs de color molt ben 
barrejats per a crear efectes quan no lluminosos sí més foscos, aconseguint alguns 
contrallums d’impacte. Unes impressions plàstiques, al capdavall, obtingudes -més 
enllà de la seva perícia artística- gràcies a una llarga i exhaustiva observació d’aquells 
escenaris naturals que li  són més propers.
La mirada atenta a aquest laboriós treball cromàtic et descobreix el procés pel qual 
s’empunya aquesta  habilitat, sempre sobre un suport de paper gruixut i resistent a 
l’aigua. És a dir, algunes de les seves obres mostren aquella única coloració escampa-
da per tota la imatge; una tonalitat en la qual predominen els ocres, els vermellosos 
i els sienes torrats, quan no els verds o els blaus. En totes aquestes pintures observes 
una pigmentació més o menys diluïda en aigua i escampada amb el pinzell mitjan-
çant diferents capes sobreposades, partint d’una capa més lleugera i una posterior 
aplicació insistent de noves capes més fosques.
Des d’una altra perspectiva, es tracta d’una obra en què, pretesament, les siluetes 
queden pràcticament desfigurades  a voluntat de l’artista, i només els retocs finals 
apunten a definir uns certs contorns que determinen cada element de la composició.
Una aproximació al perfil personal d’aquest autor, ens presenta a un Salvador Balcells 
que, més enllà d’una vida professional enterament dedicada al disseny industrial del 
“packaging”, mai no va deixar de sentir-se atret per una vessant creativa i artística 
–la pintura- llargament aparcada llevat d’algunes excepcions en què va participar en 
exposicions col·lectives. Efectivament, de molt jove li venia la seva afició pel món del 
dibuix i la pintura; raó  per  la qual, ben aviat va ser alumne de les antigues Escoles 
professionals així com del propi Estudi d’en Joan Graells, l’espai artístic on va néixer 
el Grup 03Color del qual va arribar a formar-ne part amb alguns treballs en grup. No 
obstant això, aviat es va decantar per la pintura a l’aquarel·la servint-se molt sovint de 
la tècnica de “l’aiguada”, amb unes primeres creacions que en aquella època va expo-
sar a l’antiga sala de l’Agrupació Fotogràfica, situada a la plaça de Sant Miquel ( avui,  
Consell Comarcal). I ha estat de més gran quan, certament, una total disponibilitat 
de temps li ha permès de recrear-se una altra vegada a través d’aquesta font d’inspira-
ció artística que és l’aquarel·la amb aquestes magnífiques obres que es podran visitar 
a la Sala Portal del Llevador, fins el dia 22 de desembre.

SCALA REIS. 125 
ANIVERSARI REI 
D’IGUALADA
Diversos espais de la ciutat acullen 
aquesta mostra amb els elements 
de la festa de Reis coma protago-
nistes. 
Del 19 de desembre al 12 de ge-
ner a Igualadínissim-Vestíbul de 
l’Ajuntament d’Igualada; Sala 
Municipal d’Exposicions; Aula 
Magna- Casal Popular El Fo-
ment; Hall de l’Ateneu Igualadí; 
L’Empremta d’Òmnium Cultural 
Anoia; Vestíbul del Museu de la 
Pelld’Igualada; Aparadors de bo-
tigues i empreses d´Igualada.

FANTASIES EN PAPER I 
VIDRE
Antònia Roig
Amb elements tan quotidians com 

el paper, el vidre i altres materials 
reciclats, l’Antònia crea petites pe-
ces 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 mi-
rada reflexiva. 
Del 4 d’octubre al 12 de gener a la 
sala d’exposicions del Museu de la 
Pell

17 CONCURS DE FO·
TOGRAFIA EUROPEAN 
BALLOON FESTIVAL
La mostra recull imatges que reflec-

teixen l’habilitat dels pilots i el seu 
esforç, així com la bellesa i els colors 
dels globus i dels paisatges.. 
Fins el 28 de desembre a la sala d’ex-
posicions de la Biblioteca Central

JOCS DEL MÓN
Igualada 2019, Ciutat Europea de 
l’Esport, aposta per aquesta engi-
nyosa 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
Núria Riba.
Obres inspirades en els
Moixiganguers d’Igualada.
Fins el 31 de desembre al vestíbul 
del Teatre de l’Aurora.

SETMANA DE LA SERI·

GRAFIA
Mostra dels treballs realitzats per 
l’alumnat de 2n.curs de grau mit-
jà d’Assistència al Producte Gràfic 
Imprès.
Fins el 20 de desembre a la sala 
d’exposicions de La Gaspar.

D’UN VERMELL OSCIL·
LANT I UN CARMÍ EN·
CÈS
Jaume de Córdoba.
Exposició d’escultura
Del 5 de desembre a l’11 de gener 
a Artèria.

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

EXPOSICIONS
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diferents estils, des del hip hop al clàssic, 
però amb la dansa oriental com a base. 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora

ES PASTORETS 
Igualada 

En Lluquet i en Rovelló, els personatges de 
Josep Maria Folch i Torres, somnien que 
s’enfronten a Llucifer i Satanàs. Per sort, 
gràcies a una colla de pastors i un àngel 
que els dona suport, podran contemplar 
l’adveniment de l’infant Jesús 
Diumenge a 3/4 de 12 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu

MÚSICA
Igualada 

“Arpa”. El Cor Exaudio i el Cor Omnes 
d’Igualada ens porten un any més el con-
cert de Nadal.
En aquesta ocasió comptaran amb l’acom-
panyament de l’arpista Magdalena Barrera 
(solista de l’OBC) i de dues flautes i vio-
loncel,
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

PASTORETS INFANTILS
Calaf 

Sobre l’escenari passen més de 150 nens i 
nenes que s’entreguen en cos i ànima a una 
història que no només viuen, se la creuen,
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

TEATRE
Calaf 

Representació de ‘Tercerts’ de Joan Oliver, 
que comptarà amb grans artistes, entre ells 
l’actor Queco Novell,
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Casino

MÚSICA
Capellades 

Concert de la banda, big-band de l’Esco-
la amb temes nadalencs, de pel.lícula i de 
big-band,,
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre 
la Lliga.

CONCERT DE NADAL
Piera 

Concert de la Coral Xicoira. En aquests 
dies màgics cal tenir tots els sentits prepa-
rats per no perdre’s res.,
Diumenge a 3/4 de 12 del matí al santuari 
del Sant Crist.

VISITA GUIADA
Òdena 

Visita guiada a la Torre del castell,
Diumenge a les 12 del migdia al castell.

DILLUNS 23 

TALLER
Òdena 

Vols fer un petit tió? Veniu a fer un petit 

tió per emportar-vos-el i decorar la vostra 
llar.
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
l’Atzavara.

DIMECRES 25

CONCERT DE NADAL 
Igualada 

Tradicional concert de Nadal de la JOSA
Amb la participació de la JOSA i la JOSA 
aleví sota la direcció dels directors, Josep 
Miquel Mindán i Albert Gumí. Ens oferi-
ran diferents repertoris i un petit recull de 
nadales.
Dimecres a 2/4 de 9 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu

PESSEBRE VIVENT 
Piera 

30a edició del pessebre vivent pierenc. 
Una representació especial i única al nucli 
antic de la vila amb la participació de més 
de 200 actors. .
Dimecres de les 6 de la tarda a les 9 del 
vespre pels carrers del nucli antic

DIJOUS 26

ES PASTORETS 
Igualada 

En Lluquet i en Rovelló, els personatges de 
Josep Maria Folch i Torres, somnien que 
s’enfronten a Llucifer i Satanàs. Per sort, 
gràcies a una colla de pastors i un àngel 
que els dona suport, podran contemplar 
l’adveniment de l’infant Jesús .
Dijous a 2/4 de 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

CONCERT DE SANT ESTEVE 
Igualada 

Concert de la Coral Mixta d’Igualada amb 
madrigals, obres de Brahms, una ensalada 
de Mateu Fletxa el Vell, música catalana, 
nadales i la pianista Marta Olivé.
Dijous a 2/4 d’1 del migdia al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu

SARDANES 
Piera 

Tradicional ballada de sardanes amb la 
Cobla Ciutat de Girona.
Dijous a 2/4 d’1 del migdia a la plaça del 
Peix

CONCERT DE SANT ESTEVE 
Piera 

Concert a càrrec de la Cobla Ciutat de Gi-
rona.
Dijous a les 7 de la tarda al Santuari del 
Sant Crist

CONCERT DE SANT ESTEVE 
Capellades 

Tradicional concert de Sant Esteve de la 
coral Noves Veus
Dijous a les 7 de la tarda al Teatre la Lliga

DIVENDRES 20 

SOLIDARITAT 
Igualada 

30a edició de la Marató de recollida de jo-
guines, amb l’objectiu que cap infant de la 
comarca es quedi sense una  joguina nova 
la nit màgica de Reis 
Divendres de les 10 del matí a les 10 del 
vespre al vestíbul de l’Ajuntament.

CANTADA DE NADALES 
Igualada 

Tradicional cantada de nadales
Amb la participació de corals de la ciutat. 
Direcció a càrrec de la Capella de Música 
de la Tossa. 
Divendres a les 8 del vespre a la plaça de 
l’Ajuntament.

MÚSICA 
Igualada 

Concert de Nadal de la Coral  Juvenil 
Xalest.
Es presentarà un repertori nadalenc, amb 
diverses cançons de nova creació junta-
ment amb unes peces d’arreu del món.. 
Divendres a 2/4 de 10 del vespre a la basí-
lica de Santa Maria.

XERRADA 
Igualada 

“La situació de la llengua catalana” a càrrec 
de Carme Junyent professora de lingüísti-
ca a la Universitat de Barcelona i directora 
del GELA (Grup d’estudi de llengües ame-
naçades),. 
Divendres a 2/4 de 10 del vespre a la basí-
lica de Santa Maria.

TALLER 
Igualada 

Visita de Santa Claus! Vols fer una manu-
alitat de Nadal mentre esperes entregar la 
teva carta al Pare Noel? Vine a veure’ns i 
no et perdis aquest divertit taller de Nadal 
en anglès organitzat per Kids&us Iguala-
da!  
Divendres a 2/4 de 6 de la tarda a la bo-
tiga Abacus.

CLUB DE LITERATURA I CINEMA 
Igualada 

“Moby Dick”. En el marc del cicle d’aventu-
res èpiques, el Club de literatura i cinema 
de la Biblioteca gaudirà d’aquesta pel·lí-
cula, l’adaptació de la novel·la de Herman 
Melville. 
Divendres a les 7 de la tarda a la sala de 
socis de l’Ateneu.

CONCERT DE NADAL 
Capellades 

Concert de Nadal a càrrec dels grups ins-
trumentals i de llenguatge musical de l’Es-
cola de Música.. 
Divendres a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga

DISSABTE 21

MÚSICA 
Igualada 

Concert de Nadal de la Coral Infantil Gat-
zara on cantaran les cançons que han tre-
ballat aquest trimestre. 
Dissabte a les 6 al Teatre Municipal l’Ate-
neu.

CONTA CONTES 
Igualada 

Contacontes amb Vivim del cuentu. “El 
vestit brillant de l’emperador”. Una forma 
nova, diferent i esbojarrada de desexplicar 
els contes de sempre
Dissabte a les 12 del migdia a la Llibreria 
Aqualata

MÚSICA 
Igualada 

Concert de gòspel a càrrec d’Igualada 
Gospel Choir
Igualada Gospel Choir ha començat els 
assajos formals aquest curs 19-20. Serà el 
primer concert que oferirà aquesta nova 
formació, formada per 46 membres,. 
Dissabte a les 9 del vespre a l’Auditori del 
Museu

CONCERT DE NADAL 
Capellades 

Concert de Nadal a càrrec de Benjamin 
Scherer, violí i Sander Sittig, piano. 
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música.

TEATRE 
Sant Martí de Tous 

L’Associació Amics de Tous amb la col·la-
boració del Teatre Nu, presenten la lectura
del “POEMA DE NADAL” de Josep Maria 
de Sagarra.. 
Dissabte a les 7 de la tarda i a 2/4 de 9 del 
vespre a la Casa de Teatre Nu.

TEATRE 
Calaf 

Coorganitzat amb l’associació calafina Bit-
xets14, tindrà lloc l’obra ‘Granados i l’Es-
purna de la felicitat’. Un espectacle familiar 
que ens transportarà al món de Granados, 
ple de música i poesia... 
Dissabte a les 6 de la tarda al Casino de 
Calaf.

MÚSICA 
Calaf 

Concert “Elogiant Charles Chaplin”, que 
s’engloba dins el Racó de Clàssica del Ca-
sino.. 
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Casino 
de Calaf.

DIUMENGE 22  

DANSA 
Igualada 

Festa de Nadal Escola Luna Mora
L’alumnat i professorat de l’escola oferirà 
una festa nadalenca amb coreografies de 



Quatre germanes
Estrena • Mujercitas

REDACCIÓ / RAMON ROBERT

Mujercitas (en anglès, Little 
Women, i Donetes en edició 
al català) és una novel·la 

de Louisa May Alcott publicada l’any 
1868, que tracta la vida de les quatre 
germanes March. Les nenes s’estan 
fent grans mentre el seu pare és a la 
guerra. La seva mare, la seva rica tia 
March i els seus veïns, els Laurence, 
són testimonis de la vida de les quatre 
noies que, de mica en mica, deixen de 
ser nenes per convertir-se en dones. 
Les germanes March passen el trànsit 

de la infantesa a l’edat adulta vivint, 
sentint i patint totes les pors, incer-
teses i il·lusions que encara avui, més 
de cent anys després, les noies de tot 
el planeta reconeixen com a pròpies. 
L’autora de la novel·la fou Louisa May 
Alcott, la qual es va basar en les prò-
pies experiències de la seva família 
per escriure aquest clàssic de la lite-
ratura,  un relat meravellós que és un 
cant a l’amistat, la solidaritat, l’amor 
i la passió per l’art i les petites coses.
La novel·la sobre els anys d’adoles-
cència de les germanes March esde-
vé coincident amb la Guerra Civil 
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Actriu bessones
Estrena •  El papel de sus vidas

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

Els embolics i els enrenous pro-
tagonitzats per germanes bes-
sones han argumentat moltes 

pel·lícules.  La mateixa idea reapareix 
en aquesta divertida i lleugera co-
mèdia francesa.  Tot plegat comença 
quan després d’una operació fallida 
de cirurgia estètica, Julie no pot con-
tinuar actuant en el seu actual projec-
te cinematogràfic. Serà llavors quan 
l’equip de la pel·lícula busqui a una 

doble per substituir-la. Però la més 
gran casualitat arriba quan Laurette, la 
nova substituta, resulti ser la germana 
bessona de Julie. Les dues dones, molt 
desconcertades per la situació, inten-
taran buscar una explicació a la seva 
fins ara ignorada separació al néixer.
Anne Giafferi (Ange et Gabrielle) és 
l’encarregada de dirigir la comèdia, 
per cert doblement protagonitzada 
per l’actriu Mathilde Seigner (Un estiu 
a Eivissa), la qual dona vida a les dues 
germanes bessones.

als Estats Units, entre 1861 i 1865. 
Està basada en les pròpies experièn-
cies de l’autora quan era una nena 
i vivia a la ciutat de Concord, Mas-
sachusetts. El primer llibre de Luisa 
May Alcott ha estat portat al  cine-
ma en diverses ocasions, destacant la 
pel·lícula de 1948, amb Mary Astor, 
Margaret O’Brien, Elizabeth Taylor, 
June Allison i Janet Leight en pa-
pers rellevants. I ara, setanta anys 
després, ens arriba una nova versió, 
també molt destacable. Hi tenen pa-
per important Saoirse Ronan, Emma 
Watson, Timothée Chalamet, Laura 

Dern i Meryl Streep, aquesta fent de 
tia March. La guionista i realitzadora 
Greta Gerwing (també directora de 
Lady Bird ) s’ha pres algunes llicènci-
es a l’hora d’adaptar la novel.la, però 
el cert és que els resultats obtinguts 
són excel·lents. De fet, ja podem dir 
que aquesta serà una de les millors 
pel·lícules de l’any. Gerwing, comp-
tant amb un impressionant reparti-
ment d’actrius i d’actors, ha fet una 
adaptació plena de llum, calidesa, vi-
talitat i emoció. Una gran pel·lícula, 
vibrant i ferma candidata als propers 
Globus d’Or i als premis Oscar. 

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)



FROZEN II
Estats Units. Animació. De Chris Buck, Jennifer Lee.    
Com és que Elsa té poders màgics?. Quan el seu regne és 
veu amenaçat, acompanyada dels seus amics, Elsa  empren·
drà un viatge perillós i inoblidable. Seqüela de “Frozen. El 
regne de el 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 Le-
llouche, Malik Bentalha, Camille Lou.
 Fred ha tingut la idea de domiciliar la seva agència de pu·
blicitat, 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 op·
ció 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.

    STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWLAKER
Estats Units. Aventures / Ciència-ficció. De J.J. Abrahams. 
Amb Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac.
Novena i darrera entrega de la saga ‘Star Wars’, i tancament 
de la nova trilogia iniciada amb El despertar de la Força. 
Rey, Finn, Poe i la resta dels herois hauran d’encarar nous 
reptes alhora que s’enfronten a una nova amenaça.

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 per·
sonatges s’han intercanviat entre si, el que ofereix un curiós 
planter: els mateixos herois amb diferent aparença. Els par·
ticipants només tenen una opció: jugar una vegada més a 
aquesta perillosa partida per descobrir què és realment el 
que està succeint

MUJERCITAS
Estats Units. Familiar. De Greta Gerwig. Amb Saoirse 

Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet, Laura Dern, 
Meryl Streep.
 Amy, Jo, Beth i Meg són quatre germanes adolescents que 
s’embarquen en unes vacances amb la seva mare, però sense 
el seu pare, un evangelista itinerant. A mesura que travessen 
l’estat de Massachusetts, sumit en plena Guerra Civil, desco·
breixen l’amor i la importància dels llaços familiars

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

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER 
Dv: 17.30/20:30
Ds: 16:00/19:00/22:00
Dg: 16:30/19:30
Dll: 16:30/19:30
Dm: 17:00
Dc: 16:30/19:30
Dj: 16:30/19:30

1/STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER
Dv Ds Dll i Dj: 15:50/18:55/22:00
Dg: 12:45/15:50/18:55/22:00
Dm: 15:50
Dc: 18:55/22:00

2/STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER 
Dv a Dll: 19:30/22:30
2/STAR WARS (CAT)
Dv Ds Dll i Dm: 16:30     
Dg: 13:30/16:30
2/CATS 
Dc i Dj: 17:00/19:15/21:45

3/ FROZEN II  
Dv Ds Dll Dm i Dj: 16:00/18:10
Dg: 11:55/16:00/18:10
Dm: 18:30 
3/ SI YO FUERA RICO
Dc i Dj: 20:30/22:50
3/ PUÑALES POR LA ESPALDA
Dv a Dll: 20:15
3/ NAVIDAD SANGRIENTA
Dv a Dll: 22:50

4/ STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER
Dv i Ds: 17:50/20:55/00:00
Dg i Dll: 17:50/20:55
Dm i Dj: 17:50
4/ STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER (CAT)
Dg: 14:45
4/ ESPIAS CON DISFRAZ
Dc: 17:55/20.15/22:20
Dj: 15:45

5/ STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER
Dv Ds i Dg: 16:50/19:55/23:00
Dll: 16:50/19:55
Dc i Dj: 17:00/19:55
5/ STAR WARS (3D)
Dg: 13:45
5/ ADIOS
Dll Dc i Dj: 22:45

6/ JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17.30/20:00/22:35
Dg: 12:30/15:00/17:30/20:00/22:35
Dm: 16:00/18:00

7/ LAST CHRISTMAS 
Dv a Dm: 15:45
7/ SI YO FUERA RICO 
Dv a Dll: 17:45/20:15
Dm: 17:45
7/ JOKER 
Dv a Dll: 22.10
7/ MALEFICA 
Dg: 12:00
7/ MUJERCITAS 
Dc: 17.40/20:45
Dc: 16:30/17.40/20:45

8/DIOS MIO, ¿PERO QUE TE HEMOS 
HECHO? 
Dv a Dll i Dj: 16:15/18:15/20:20/22:25
Dm: 16:15/18:15
Dc: 18:15/20:20/22:25
8/ABOMINABLE 
Dg: 12:10

LOS AÑOS MAS BELLOS DE UNA 
VIDA   
Ds: 18:00
BIENVENIDOS AL BARRIO   
Dg: 18:00
EL PAPEL DE SUS VIDAS   
Dg: 19:35
Dc i Dj: 18:00
LA DIRECTORA DE ORQUESTA   
Dc i Dj: 19:35

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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SALA GRAN
STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER   
Dv: 17:30/20:20
Ds: 17:00/20:00 
Dg: 16:30/19:30
Dc: 17:40/20.30
Dj: 17:40/20:30 

SALA PETITA
JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL   
Dv: 18.15
Ds: 16:15
Dg: 17:00

LA GRAN MENTIRA   
Dv: 20.35
Ds: 18:35/20.40
Dg: 19.15

MUJERCITAS   
Dc i Dj: 18:00/20:30
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Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Espai patrocinat per:

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

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

HORITZONTALS: 1. Sofisticar les fotografies a base de fer-les cada cop més amb els dits 
/ 2. M’encanta, el nen Jesús. Patien com bojos, era incapaç de fer res ben fet / 3. P amb 
crossa. Del coit interminable que et pot fer tan i tan ric. El mig de la meitat / 4. Hi apunto 
diàriament com em va la dieta. Pinto amb una barreja de cola / 5. Enemics de la Nova 
Llei. Cicle vital del pèndol. La fi del fil / 6. Arracona, estranyament alegre. Satisfaci els co-
mensals / 7. Fa al·lusió a la febre, que és com dir al foc. Duna no formada del tot / 8. Punt 
crític de la malaltia, quan la Meca es trastorna. Pluja interior / 9. Als marges de la llei. El 
parenostre li farà perdonar-nos / 10. Agita agita, que és un instrument. Com que creix en 
alta muntanya està força acollonit / 11. A mig fer. Vidre que va de conya per veure les dues 
foques. Q tal com sona / 12. Tasti per endavant, per exemple el Lib. Ocell destre a decapitar 
libis, precisament / 13. La germana del censor. Prou atrevit per sembrar el caos a Saratoga.

VERTICALS: 1. Llançador de fletxes al museu. Guix obtingut a l’algepsar / 2. Una vida 
sense limitacions. L’única habilitat que té la de la 2H, i la major part és inèrcia. Romania 
sense cap mirament / 3. Plovisqueig de gotes que acaben fent llim. Vivia aquí i ara és a 
Sibèria / 4. Emprenyat com de costum. Del mecanisme que permet la comunió dels cos-
sos / 5. Com més gros el camió, més gran. Fibra per fer cordills amb gust de ratafia / 6. 
La quinta a forca. Selecció no competitiva. Orquestra de la Bona Gent / 7. Cantant ple de 
sentiment. Jo, d’això, només sé que és una operació química / 8. Iniciació a la iniciació. 
Estratègia de descompassar l’esmentat cicle vital. La Pantoja deia que ho era / 9. Si aquest 
cruci tingués versió digital ara el tindries als dits. Regió grega molt estudiada pels etòlegs 
/ 10. Inicials que d’ençà que no són governamentals xerren més. Se’n torna cap a casa, allà 
al nord. Poca broma / 11. El pis de dalt. Entre la infància i l’adolescència, quan cal més que 
perícia / 12. Al laboratori es troben com a casa. Cop de palmell, aviam si tus.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Sílvia Lamolla

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

1                         
2                        
3                       
4                       
5                     
6                    

7                       
8                      

9                     
10                        
11                       
12                       
13                      



Christmas cake o pastís 
de Nadal anglèsgastronomia
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El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

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

Esmorzars, dinats (menú cap de setmana i festius)
sopars, tapes i carta. Menú diari per encàrrec per

a grups (mínim 15 persones)
obert dimarts a diumenge, dilluns tancat

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

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

696 233 803

• Barreja de fruites dessecades (dàtils, panses, prunes 
panses, orellanes, etc) 500 g / • Ratlladura de llimona 
0.5 • Ratlladura de taronja 0.5 /• Brandi 75 ml / • Man-
tega 125 g / • Sucre morè100 g / • Farina de blat 80 g
• Ametlla molta 50 g / • Llevat químic 1/2 culleradeta
• Canyella molta 1/2 culleradeta • Gingebre molt 1/4 
culleradeta • Clau molt 1/4 culleradeta • Nou moscada 
molta 1/4 culleradeta • Ametlla laminada50 g •  Ous 2 
• Essència de vainilla 1/2 culleradeta • Brandi o un altre 
licor amb què emborratxar el  pastís 100 ml • Fondant 
blanc 250 g 

En una cassola introduïm 
la barreja de fruites desse-
cades, la ratlladura de lli-
mona i taronja, el brandi, 
la mantega i el sucre morè. 
Coem a foc suau durant 
cinc minuts. Transferim a 
un recipient ampli i pro-
fund i deixem temperar 
mitja hora. Afegim la fari-
na, l’ametlla molta i lami-
nada, el llevat químic, les 
espècies mòltes, els ous i 
l’essència de vainilla. Re-
menem fins a obtenir una 
massa homogènia, però 
sense batre ja que no cal 
incorporar aire a la massa.

Engreixaren amb mantega 
la base i parets d’un motlle 
de base desmotllable, de 20 
cm de diàmetre i 8 cm d’al-
çada. Folrem amb paper de 
forn deixant que sobresurti 
el paper de les parets per 
sobre del motlle. Aboquem 
la massa en l’interior i ani-
vellem la superfície amb el 
dors d’una cullera humite-
jada en aigua.
Introduïm el motlle al forn, 
preescalfat a 130 º C, i coem 
durant una hora i mitja. 
Retirem de forn, punxem 

el pastís amb una broqueta 
i aboquem sobre ell un pa-
rell de cullerades de brandi 
o el licor escollit. Introdu-
ïm el pastís de nou al forn i 
deixem que es refredi com-
pletament al seu interior. 
Un cop fred desmotllem i 
guardem el pastís dins d’un 
recipient hermètic i en un 
lloc fresc. Cada setmana 
obrim el recipient i reguem 
amb un parell de cullera-
des de licor fins a una set-
mana abans de decorar, en 
cas de fer-ho, per permetre 
que la superfície s’assequi 
durant uns dies. Estenem 
el fondant amb un corró i 
tallem un cercle del mateix 
diàmetre o lleugerament 
superior que el pastís. Col-
loquem el fondant a la su-
perfície, ben centrat. Amb 
un tallapastes tallem més 
fondant en forma d’estre-
lla i decorem la superfície 
del pastís. Podem fer servir 
boletes de sucre platejades 
o qualsevol altre motiu na-
dalenc que ens agradi.

I... Bon Nadal
i bon profit! 

Elaboració:

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

Aquesta setmana sortidor de cervesa ESPINA DE FERRO LAGER

Ingredients:



Desembre
20: Benjamí; Domènec de Silos; Macari,.

21: Pere Canisi; Severí; Gliceri; Temístocles
22:  Zenó o Zenon; Helena; Francesca-Xaviera Cabrini.

23: Joan de Kety; Sèrvul el Paralític; Victòria.  
24: Delfí; Adela; Irmina,.

25: Nadal de nostre Senyor Jesucrist; Anastàsia; Eugènia 
26: Esteve; Dionís; Zòsim 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Teresa Ramon Guix

Fa un any que em vas deixar. Soc jo el Josep i et trobo molt a faltar. 
Allà on siguis espero que et trobis bé. T’ho mereixes.

Em sento molt orgullós d’haver-te cuidat fins l’últim sospir.
Gràcies per tot.

Va morir el dia 22 de desmbre de 2018 a l’edat de 95 anys

Igualada, desembre de 2019

1r aniversari:

Igualada, desembre de 2019

Albert Samper Domingo
en record d’

Ens va deixar el passat dissabte dia 14 de desembre a l’edat de 69 anys

La família Carol i els teus companys de l’Hotel 
Amèrica sempre et recordarem amb estimació. 

Jaume Domènech i Enrich
Ha mort a Igualada, a l’edat de 90 anys, el dia 14 de desembre del 2019, confortat amb els 
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica. La seva esposa, Maria Giralt; els seus fills, 
Mª Teresa i Jordi, Joan i Laura, Jaume i Cristina; els seus nets, David, Sandra i Isaac, Joan 
Marc (†), Pol, Natàlia, Carlota i Clara; besneta, Clàudia i demés familiars, ho comuniquen 
als seus amics i coneguts. La cerimònia va tenir lloc dilluns, dia 16 de desembre a la 
basílica de Santa Maria d’Igualada.

La família agraeix les mostres de condol i amistat rebudes.

Igualada, desembre de 2019

En record de:

44è aniversari de la mort de l’

Vda. de Miquel Homs i Vila (1900-1956)

Que morí cristianament el 12 de desembre de 1975, a Barcelona.

T’estimem i seguim sempre pensant en tu.

Les misses, que se celebraran el diumenge dia 22 a les 12:30h del migdia, a la 
Basílica de Santa Maria d’Igualada i a l’església de Sant Ot de Barcelona (Pedralbes), 

seran per a l’etern descans de la seva ànima.

Àngela Miranda i Codorniu

El teu fill JOSEP M. HOMS i MIRANDA, familiars i les empreses GIESA, S.A - GIEXPORT, S.A. 
PROMOCIONES H.M., S.A. - FREELIVE, S.A. - HOMS ALONSO S.A. de Barcelona preguen als seus 

amics i coneguts la tinguin present en les seves pregàries.

El dia 14 d’aquest mes retor-
nà a la casa del Pare, en Jaume 
Domènech Enrich, a l’edat de 

90 anys. Dilluns passat va tenir 
lloc, a la basílica de Santa Maria, 
la missa exequial, que presidí 

Mn. Josep Massana, rector de la 
Soledat que, en la seva homilia 
glossà el fer i el ser del Jaume, 

el qual s’havia implicat molt en 
l’activitat econòmica de la seva 
parròquia.
Nosaltres érem amics des de 
tota la vida. Des de petits, de 
quant tots dos vivíem al carrer 
de l’Argent. Un carrer que enyo-
rava. Una de les últimes volun-
tats del difunt, era passar cada 
dia - ni que fos en cotxe - per 
aquell vial. Li agradava recordar 
que allí els seus pares tenien una 
botiga de queviures, on venien 
les conegudes pastes Gaig. Per 
això nosaltres el coneixíem com 
el “Jaume de Cal Gaig”.
Jugàvem -junt amb el meu re-
cordat germà Lluís- amb la 
quitxalla, els: Martínez, Closa, 
germans Méndez, Centelles, 
Fàbregas, Mas, Vidal, March, 
Cortadellas, Pons, Genovés, 
Busquets, o ballàvem, amb les: 
Guadalupe Pons, Antònia Fà-
bregas, Maria Morgades, An-

tònia Albareda, Anita Tort, 
Dolors Climent, germanes 
Solernou, Rosa Domènech (la 
seva germana), Concepció Per-
ramon, les germanes Vidal... 
Potser érem alguns i algunes 
més... Érem gent del barri...
Últimament, quant ens vèiem 
amb el Jaume, ell sempre em 
deia: “Ja quedem pocs del carrer 
de l’Argent...” 
Ara, és ell el que ha marxat. 
Restem, doncs, un menys...
Tenim, però l’esperança de que, 
algun dia, ens podrem retrobar 
tots plegats gaudint de les glòri-
es del paradís, on podrem con-
tinuar jugant i ballant junts!
Al cel ens puguem retrobar.!
Acompanyem, en el seu dolor 
a la seva esposa, fills, nets i fa-
miliars seus que són qui més el 
trobaran a faltar. 

Josep Elias Farré

En el traspàs de Jaume Domènech
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PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis 
participar i omple les dades personals per a que 

puguem contactar amb tu!

Música Hostalets

Cava Bohigas

TOTS ELS SORTEJOS

Cistella Caprabo

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Val xapa i pintura Gelabert

Entrades Cinema Ateneu

Entrades Hoquei 

Músiques de Butxaca

Entrades Teatre Aurora

Escalada Ingravita

Bicicleta ABA

Forfait circuit Les Deus

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 �ns 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.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

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

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 con-
certs d’Hostalets, la cistella Caprabo i Ca-
ves Bohigas que han de passar a buscar-
les a les nostres oficines de La Veu. 

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

676 959 431

902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA
93 805 00 75

93 131 35 58
93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

676 959 431

CISTELLA AMB PRODUCTES

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 Re-
serva  amb estoig

Regalem 2 cistelles al mes!

www.igualadahc.com
93 804 42 57
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• 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).

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

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 20:  ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

 DISSABTE  21:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIUMENGE 22:  BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
  LA CREU

P. de la Creu, 7
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 23:  MR SINGLA
Pujadas, 47

DIMARTS 24:   JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIMECRES 25: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIJOUS 26: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82



Enric Morist /  
Coordinador general de Creu Roja Catalunya 

Soc Enric Morist, nascut a Igualada, casat amb l’Elisa i amb tres fills, dos de propis l’Eric i l’Enin i un 
adoptat de Bòsnia de 31 anys -en Keran- que ara s’ha casat. Soc Coordinador de Creu Roja Catalunya. 
Treballar en la teva passió, és una gran sort.  

Què és Creu Roja?

És una organització humanitària creada per ajudar 
persones en situació vulnerable tant per causa de con-
flictes bèl·lics com per raons socials. No té en comp-

te ni la raça ni la religió ni el pensament, només la seva situació. 
Creu Roja va néixer fa 150 anys en una guerra i els seus objectius 
segueixen ben vigents. Avui parlem a la seu de Creu Roja al carrer 
Joan d’Àustria de Barcelona i ben a la vora d’aquí tenim un centre 
nocturn per oferir un espai per acollir persones amb addiccions, en 
situació de perill de mort. També fem cursos de sensibilització, de 
capacitació, de formació .... 

Com es finança Creu Roja?

Som una entitat independent que no ens establim en cap estat que 
no hagi signat els acords de Ginebra de respecte als drets humans. 
Creu Roja o Mitja Lluna Roja són garants que es respectin els drets 
humans als països on actuen. Per ser independents necessitem 
diners. Tenim tres vies d’ingrés: les quotes dels socis que a Cata-
lunya ja som 230.000 i el sorteig de l’Or que serien els fons propis. 
Una altra són els contractes que ens fa l’administració: vigilància de 
platges, gestió de centres de menors o d’ancians.... La tercera pota 
són les subvencions dels ajuntaments per fer tasques socials als mu-
nicipis. 

La situació de desigualtats creixent que pateix el món ha fet aug-
mentar la demanda d’ajuts a la Creu Roja de Catalunya?

Moltíssim. Fa quatre anys el nostre pressupost era de seixanta mi-
lions d’euros, ara ultrapassem els cent. Destinem un terç del pres-
supost a acolliment immigració i refugiats. Les guerres s’allarguen 
en el temps perquè hi intervenen molts actors i costa molt arribar 
a acords. Això fa que les persones es desplacin fugint de la guerra. 
D’altra banda, especialment a Amèrica del Sud, hi ha violència con-
tra les dones, contra els camperols, contra els pobres que fa que la 

gent acabi per fugir-ne. No pots culpar a ningú que vulgui una vida 
millor per als seus fills. Cada dia donem assistència, a 1400 persones 
que estan a Barcelona, en demanda d’asil.... i en queden moltes més 
que no podem atendre. Ens hauria d’interessar que vingués gent 
jove perquè en deu anys la majoria de la població de Catalunya es-
tarà per damunt dels seixanta anys. 

Protegiu dones maltractades.

Fem un seguiment i control de gairebé quatre mil dones maltracta-
des. Els donem un telèfon connectat directament a la nostra central 
per acudir immediatament que estiguin en perill. Això vol dir de-
senes de persones a la centraleta les 24 hores del dia i els set dies de 
la setmana.

Fa uns trenta anys, amb el doctor Botet, vàreu dissenyar un pla 
per portar refugiats bosnians a Igualada. Us ha donat pautes de 
funcionament per al moment actual?

Quan vàrem iniciar aquell projecte, érem joves i inexperts tots ple-
gats. Per sort teníem al doctor Francesc Botet que hi va posar seny 
i bons consells. El projecte d’acolliment d’Igualada ens ha servit de 
model per a l’actual. L’important en un acolliment és que els refu-
giats s’integrin i això –com va passar a Igualada- comença per la 
integració dels infants a l’escola. Després, donar feina als adults els 
permet tenir casa i desenvolupar-se personalment. Els ciutadans 
d’Igualada varen fer possible el que era impossible. 

Hi ha dues persones que et vincularen de jove a Creu Roja: el teu 
pare, Jordi Morist i el doctor Botet.

Vaig entrar a Creu Roja seguint l’exemple del meu pare i vaig tenir 
la sort de trobar-hi al doctor Francesc Botet que va ser un visionari. 
Va veure que la Creu Roja del centre i el nord d’Europa feia tasques 
socials quan només fèiem ambulàncies. Va crear una àrea de benes-
tar social que és el model que després s’ha adaptat a tot Catalunya.

Ets jove però has dedicat tota la vida professional a Creu Roja.

El doctor Botet em va donar l’oportunitat de dirigir l’àrea social de 
Creu Roja Anoia, director de Creu Roja de la Joventut, després co-
ordinador de Creu Roja Anoia, després de Creu Roja Barcelona i 
des de fa uns anys soc coordinador de Creu Roja Catalunya

Quin paper juga Creu Roja a l’Anoia?

És una institució molt estimada. Cada vegada que s’ha demanat 
ajut, surten centenars de persones per ajudar en tot. No som una 
empresa de serveis, tot i que en fem, som propietat dels voluntaris.

Com podem ajudar a la Creu Roja Anoia?

Cada dia passen coses al nostre voltant. El que cal és veure-ho i aju-
dar. Si dediquem unes hores ajudar a persones que estan soles, ens 
sentim millor. Si volem ajudar econòmicament podem fer-nos so-
cis, sabent que els diners aniran exclusivament a activitats a l’Anoia. 

És important portar una joguina a Creu Roja?

Molt. És molt trist que un sol infant es quedi sense joguina. A l’Ano-
ia tenim la col·laboració de les cavalcades de Reis que els repartei-
xen a tots per un igual. No es genera cap discriminació. 

Et queden projectes nous per a proposar a Creu Roja Catalunya?

A l’abril inaugurarem el Centre Humanitari i d’Emergències Inter-
nacionals de Creu Roja a Tous que centralitzarà la disponibilitat 
d’equips d’emergències de tot Catalunya i deixarem els magatzems 
de lloguer La Pobla. Quan hi ha una emergència en qualsevol lloc 
del món, rebem instruccions d’enviar ajut immediat i en menys de 
quaranta-vuit hores hem fet el lliurament a la Creu Roja del país 
afectat, mai al govern. Tenim sempre a punt càrrega per a dos avi-
ons. I això també serveix per a les emergències a Catalunya

Ahir es va obrir un nou supermercat a la ciutat. El factor diferencial és que intenten apropar-se al territori, tant amb l’idioma, com en els 
productes de proximitat. Diuen que si hi ha pomes a Girona no les van a buscar a València. Han triat l’espai de dues emblemàtiques fàbri-
ques tèxtils i han fet gecs i mànigues per crear un entorn agradable i accessible. Molts pensen que hi ha un excés de superfície de metres 
quadrats de productes d’alimentació.  La competència, especialment els petits, estan amb la mosca darrerE l’orella pensant com podran 
sobreviure i com es pot rendibilitzar una inversió com aquesta. Corren rumors de que uns xinesos tindran molts metres en el centre (els 
productes asiàtics no són gens de proximitat). I no és que d’aquesta oferta hi hagi escassedat, perquè n’hi han a cada cantonada. Els ex-
perts diuen que el mercat està canviant moltíssim i que en les últimes dues dècades els grans centres han perdut força, perquè la gent ha 
prioritzat anar a comprar prop de casa. A Igualada no sembla que sigui així, però segur que en un proper futur sabrem qui hi perdrà i 
esperem que no sigui el ciutadà.

“El model d’acolliment de refugiats d’Igualada 
ha servit de model per a Catalunya”

  Jaume Singla @jaumesingla
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Espai patrocinat per:

CONCESSIONARI OFICIAL

IGUALADA
93 805 21 17

TÀRREGA
973 31 34 06

MOLLERUSSA
973 60 29 63

*Preus subjectes a 
finançament


