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El Saló de la Infància d’Igualada ocupa tot el recinte de l’antic Escorxador.

Avui obre el Saló de la Infància 
d’Igualada, dedicat als drets infantils
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El Saló, el més gran de l’Anoia, 
estarà obert fins el 4 de gener

L’espai de l’Escorxador oferirà 
moltes activitats durant tots els dies Montbui 
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amb marcat 
caràcter social
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El CF Igualada 
fa fora 
l’entrenador 
pels mals 
resultats

“SecXop” 
deParranda, al 
cicle Km. 0 
al Teatre de 
l’Aurora 
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de Sant 
Silvestre
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L’EDITORIAL

Per un 2020 millor!
S om a tombar d’un nou any, i, també, d’una 

nova dècada, que serà la tercera del segle. 
Deixem enrere un cicle de la nostra vida que 
no quedarà precisament en la nostra memò-

ria més feliç, si tenim en compte  els resultats que 
han provocat en moltes famílies els camins de l’eco-
nomia i la política. 
En aquesta segona dèca-
da han coincidit molts 
canvis: la crisi econòmi-
ca que ha deixat com a 
llegat la precarització i 
la desaparició de moltes 
empreses, la irrupció de 
la tecnologia de les TIC 
en el consum que afec-
tarà plenament el mer-
cat de treball, els canvis 
demogràfics i migratoris 
que estan canviant les 
nostres ciutats, l’envelliment de la població, els can-
vis en el consum informatiu i la configuració de 
l’opinió pública, la importància del medi ambient...
Si abans els canvis eren previstos i lents, ara són es-
pontanis i ràpids. Per desgràcia, hi ha experts que 
diuen que -i no els falta raó- que davant de tot això, 
les estructures, els recursos, els models i les idees 

dels polítics que han de gestionar la cosa pública no 
han anat al mateix ritme que els nous temps. I per 
tant, tenim societats del segle XXI amb una gestió 
del segle XX.
Hi ha enormes reptes per davant. Res sembla igual 
al segle passat, que ara ens sembla llunyà, si bé en els 
llibres d’història vint anys no són res. Un dels objec-

tius més importants, 
potser el repte al qual 
s’hauria d’enfrontar la 
política en els propers 
anys, és el de donar 
respostes eficients als 
canvis sorgits en la 
nova era. També, en el 
nostre territori.
L’Anoia avança molt 
lentament i les xifres, 
fredes però clares, no 
són per estar tran-

quils. Hi ha urgents necessitats d’incidir en una mi-
llor formació de la nostra població jove, de preparar 
l’escenari per a facilitar l’arribada de noves indústri-
es, i, també, d’evitar que marxin les que aguanten. 
La comarca necessita ara més que mai unes infraes-
tructures de transports i de comunicació del segle 
XXI. Sense això, res no té cap sentit. 

L’Anoia avança molt lentament 
i les xifres no són per estar 

tranquils. Hi ha urgents 
necessitats en infraestructures de 

comunicacions i transport.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Quim Torra, president de la Gene-
ralitat de Catalunya, ha dit que “No 
m’inhabilitarà un tribunal per mo-
tivacions polítiques, només ho pot 
fer el Parlament. Els presidents del 
país no els decideixen els tribunals, 
sinó el Parlament. Ha de quedar clar 
on és la sobirania, cal que la cambra 
es reafirmi en la seva dignitat demo-
cràtica.” I ha “el procés que m’ha in-
habilitat està desproveït d’imparcia-
litat i té l’objectiu de posar i treure 
presidents de Catalunya. La meva 
sentència ja estava redactada abans 
del judici.”

Marta Vilalta, portaveu d’ERC ha 
dit que “no ens tornarem a reunir 
amb el PSOE per negociar la inves-

tidura de Pedro Sánchez fins que 
els socialistes decideixin si acaten 
la sentència del Tribunal de Justícia 
de la UE respecte a la immunitat 
del líder republicà, Oriol Junque-
ras, i volen apostar per la via polí-
tica”.

Oriol Junqueras, líder d’ERC, ha 
assenyalat que «la negociació no 
s’ha de parar en cap cas, indepen-
dentment que jo sigui o no a la pre-
só.  La decisió de la justícia europea 
dona una segona oportunitat a l’in-
dependentisme. Ens hem guanyat 
el dret a tornar a intentar-ho quan 
tinguem majories clares i repetides 
en el temps.”

Carmen Calvo, vicepresidenta del 
Govern en funcions, va respondre 
poc després dient que “la nova situ-
ació és herència del govern anterior 
de Mariano Rajoy i ha apostat per 
tornar el problema polític al ter-
reny de la política.”  

Carles Puigdemont, President de 
la Generalitat a l’exili, va dir a les 
escales del Parlament Europeu “La 
justícia europea diu que som eu-

rodiputats des de juliol passat. Cal 
complir les lleis. El que tenim aquí 
pot ser una derrota per a alguns però 
és una victòria per a Europa. Són els 
ciutadans els qui decideixen la pro-
visionalitat del càrrec d’eurodiputat, 
no els jutges ni els Estats” i - ense-
nyant el seu passi blau - va continuar 
“i aquesta n’és la prova.”

Pere Aragonès, coordinador nacio-
nal d’Esquerra, es va mostrar obert 
“a explorar una nova etapa política 
en les relacions Catalunya-Espanya, 
però sempre que la política despla-
ci la repressió. ¿Se entiende o no se 
entiende?”

Fulgencio Coll, exgeneral cap de 
l’Exèrcit de Terra del 2008 al 2012, 
i actual portaveu de Vox a l’Ajunta-
ment de Palma de Mallorca, ha dit 
que “en virtut de l’article 102 de la 
Constitució, a iniciativa de la quarta 
part dels diputats i per majoria ab-
soluta del Congrés, s’hauria d’acusar 
Pedro Sánchez davant de la Sala Se-
gona del Suprem per traïció o qual-
sevol altre delicte contra la seguretat 
de l’Estat.”

Els Pirineus com 
a frontera judicial

A les altes instàncies judicials del sud 
dels Pirineus tot sovint es prenen deci-
sions equivocades en forma de sentèn-
cia, més basades en el patriotisme esto-
macal de molts dels membres d’aquests 
tribunals que en els principis d’una de-
mocràcia consolidada i el sentit comú. 
Són ja uns quants els casos en els quals 
la justícia més independent, més impar-
cial i més endreçada de més amunt dels 
Pirineus ha hagut de corregir i posar en 
evidència algunes decisions forassenya-
des de la justícia espanyola. Les planto-
fades judicials que des d’Europa s’estan 
infligint al sistema judicial espanyol 
tardarem anys a oblidar-les, però el cas 
de Comín, Junqueras i Puigdemont, dis-
sortadament, no crec que sigui l’últim. 
A Espanya es conculquen drets de-
mocràtics bàsics amb una sorprenent 
impunitat, i molt especialment quan 
es tracta d’episodis relacionats amb el 
conflicte polític català. De resultes de 
tot això a Espanya hi ha presos polítics, 
i també persones que s’han hagut d’exi-
liar a la recerca d’una justícia imparcial 
que no troben a les instàncies judicials 
espanyoles. Els perjudicats no són no-
més els protagonistes polítics del procés 
sinó que en aquestes situacions perso-
nals tan lamentables s’hi troba gent que 
no es dedica a la política. Els fets recents 
ens demostren que a les altes instànci-
es judicials espanyoles (AN, TS i TC) 
la separació de poders brilla per la seva 
absència, i la composició d’aquests orga-
nismes és més que qüestionable. Dit en 
altres paraules, la cúpula estatal dispo-
sa de tribunals polítics sempre oberts a 
defensar la unitat de la pàtria espanyola 
per davant de tot, i això es tradueix en 
una causa general contra l’independen-
tisme català.
Per entendre millor el problema cal 
fer-se tres preguntes senzilles. És il·lícit 
declarar-se independentista? És delicte 
convocar un referèndum d’autodetermi-
nació? És jurídicament qüestionable tre-
ballar políticament amb aquests objec-
tius? Al meu entendre i sense cap mena 
de matís, la resposta a aquestes pregun-
tes és no. Alguns jutges i fiscals, però, 
opinen el contrari, i les conseqüències 
de les seves decisions estan a la vista de 
tothom: la condemna a un segle de pre-
só per a un grup de catalans, polítics i no 
polítics. És d’esperar, però, que gràcies a 
la justícia més endreçada de més amunt 
dels Pirineus la pena efectiva quedarà en 
molt menys. Això sí, mentrestant les au-
toritats espanyoles els tenen segrestats, 
com diuen alguns quan es refereixen a 
diputats electes que no poden exercir 
la tasca política per a la qual han estat 
elegits.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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Quousque tan-
dem abutere, 
Catilina, pati-
entia nostra? 

(Fins quan abusaràs Ca-
tilina de la nostra pa-
ciència?) va dir Ciceró 
al Senat de Roma, entre 
novembre i desembre de 
l’any 63 abans de Crist en 
unes intervencions que 
han passat als annals del 
parlamentarisme i també 
de la literatura universal. 
Ciceró es lamentava de 
les continues maniobres 
del senador Catilina per 
fer-se amb el poder. El 
discurs seguia amb fra-
ses que no són tan cone-
gudes: “Quam diu etiam 
furos iste tuus nous elu-
det?” (Fins quan aquesta 
locura teva seguirà rient-se de nosaltres?) 
o “Quem ad finem sese effrenata iactabit 
audàcia?” (Quan acabarà aquesta gosadia 
teva?).
Demano als erudits que em perdonin la 
gosadia de citar els clàssics per reflexionar 
en una columna en dies nadalencs, però ja 
fa dies que estic ben fastiguejat pels nous 
Catilina judicials que patim en aquest país.
Em pregunto fins on abusarà de la nostra 
paciència el jutge prevaricador. Portem 
més de dos anys havent d’escoltar cada dia 
els retrets de polítics, jutges, periodistes i 
opinadors de tota mena que “la democrà-
cia se basa en el cumplimiento de la ley!” 

i ara que hi ha una sentència en ferm del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la 
cúpula judicial espanyola s’entesta en no 
complir-la.
A partir de la falsa acusació de “rebelión” 
(la sentència els absol de rebel·lió) no so-
lament es va mantenir durant dos anys en 
presó provisional a set membres del govern 
legítim de la Generalitat i a dos activistes 
socials, si no que es va privar dels seus drets 
com a diputats i senadors a Oriol Junque-
ras, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez 
i Raül Romeva (Romeva va ser el senador 
que va obtenir més vots de tot l’Estat). A 
Oriol Junqueras, a més, li varen privar del 

seu dret a accedir al càrrec 
d’eurodiputat, privant així 
també dels drets democrà-
tics a més de dos milions 
de votants.
Mentre escric aquestes lí-
nies, Oriol Junqueras por-
ta ja una setmana de presó 
absolutament abusiva. El 
Supremo no vol acceptar 
que un tribunal superior, 
europeu i, per tant, espa-
nyol, li ha esmenat la pla-
na. Seguint allò tant espa-
nyol de “mantenella y no 
enmendalla”, no dubten en 
omplir de merda la judi-
catura espanyola en el seu 
conjunt (quan la majoria 
de jutges fan un extraor-
dinari treball cada dia) 
només per no reconèixer 
això tan humà de l’error.

No sé vostès, apreciats lectors, però jo 
n’estic fins al capdamunt de suportar Lla-
renas, Marchenas, Marlaskas i fiscals que 
fan seves les tesis de l’extrema dreta. Estan 
abusant de la nostra paciència. Espero que 
el nou any 2020 els porti a tots els prevari-
cadors el mateix final que va tenir el sena-
dor Catilina.  
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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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La paciència

Creus que en convertir-se en Universitari, millo-
raran els serveis de l’Hospital d’Igualada?

 Sí 41,7%  No 58,3%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JAUME SINGLA
@jaumesingla

El Supremo no vol acceptar que 
un tribunal superior, europeu i, 

per tant, espanyol, 
li ha esmenat la plana



PASTORETS D’IGUALADA

Com cada any per aquestes dates nadalenques, torna la tradició 
amb la representació dels Pastorets que fa l’Esbart Igualadí. Una 
bona estona per gaudir grans i petits.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Començaré pel final: que 
provin les festes! 
Tothom hem tingut fi-
xada la mirada i la res-

piració en la setmana del 16 de 
desembre. Sobretot en el dia 19, 
dijous, quan s’havia de dictar la 
sentència del Tribunal de Justícia 

de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat 
d’Oriol Junqueras com a eurodiputat electe. Abans, 
dilluns, havíem estat pendents de l’euroordre d’ex-
tradició contra els nostres exiliats que, com sabeu, 
el tribunal belga la va ajornar pendent, justament, 
de la sentència del TJUE. Dimecres,Tsunami de-
mocràtic, que havia condicionat de manera extra-
ordinària el Barça-Madrid, va convocar milers de 
persones a participar d’una acció al Camp Nou 
que no va ser del tot reeixida, però que va tenir la 
virtut de mantenir tothom pendent de l’esdeveni-
ment «extraesportiu». Dissabte els d’ERC tenien 
el Congrés carregat d’emotivitat i expectatives  
per decidir «la direcció» de la negociació amb el 
PSOE. Una autèntica setmana de tres dijous!
Quedem-nos amb la sentència del TSJEU que, a 
més de l’èxit concretat en Oriol Junqueras ha estat 
una gran alenada d’esperança per a tots els nostres 
presos i el possible nou escenari favorable al fu-
tur del procés. Els titulars d’aquests dies han estat 
prou explícits: amb la sentència, Junqueras ha de 
ser posat en llibertat; llibertat que hauria d’arri-
bar a tots els presos segons diuen entesos perquè 
s’hauria d’anul·lar el judici de l’1-O. Com diem, 
una porta a l’esperança que, com ens temem tam-
bé, costarà de materialitzar atès el tarannà i com-
portament històrics de la Justícia espanyola al 
servei de la sacrosanta Unidad de España. Quan 
coc aquest article Junqueras és a Lledoners. Inad-
missible! Ah!, i per rebaixar el nostre optimisme, 
el mateix dijous el TSJC (el de Catalunya) con-
demnava el President Quim Torra a divuit mesos 
d’inhabilitació: sense paraules.
Amb tota l’alegria de les primeres hores per la 
sentència d’«Europa», no podem deixar passar la 
gravetat de les manifestacions i reaccions dels es-
panyols. Bé, d’acord, no de tots els espanyols. Però 
no hi ha dubte que les que us recordaré en són 

ben representatives. Nacho Martín Blanco, por-
taveu de Ciutadans al Parlament es va aferrar al 
micròfon del faristol, després que el diputat Ru-
bén Wagensberg d’ERC anunciés la nova del re-
coneixement de la immunitat de Junqueras, i s’hi 
va referir  com a un criminal..., gairebé simultà-
niament l’eurodiputada Dolors Montserrat el trac-
tava de delinqüent; i poques hores després Isabel 
Díaz Ayuso, la de Madrid, engrescava el personal 
associant els independentismes (el català, és clar!) 
amb el nazisme com a grans culpables de les mor-
taldats més grans de la història... I ens acusen als 
independentistes de dividir la societat catalana! 
Qui encén el foc?, qui hi aboca benzina quan en 
té ocasió i sempre la troba, l’ocasió? Són ells els 
terroristes generadors d’odi gratuït i divisió social, 
ells són els campions de la bronca als parlaments 
català, espanyol i europeu. Sou vosaltres els qui us 
deixeu anar per un odi atàvic als catalans i  la ca-

FRANCESC RICART

Setmana d’or
talanitat. I escric el que escric conscient que no és 
recomanable fer-ho en aquests termes perquè les 
coses, ja ho sé, no són mai tan simples i no és reco-
manable parlar en els termes de bondat o maldat 
col·lectives, i ja m’enteneu.
S’acaba l’any. En poques ratlles, aquest articulista 
maldestre no es veu capaç  de tractar tantes coses 
que tenim a sobre la taula de l’àmbit polític i també 
del local igualadí. Diuen que és imminent l’acord 
(?) d’ERC i PSOE per facilitar la investidura de Pe-
dro Sánchez, que pot ser abans de Reis; que poc 
després de Reis tindrà lloc, ben segur, l’acreditació 
oficial d’eurodiputats de Puigdemont i Comín... I 
per Reis, ja sabeu, festa grossa igualadina que en-
guany en fa 125, d’anys, i que es presenta emmas-
carada (quin lapsus!) per la «terrible» polèmica 
de l’artifici o no del color negre dels sol·lícits pat-
ges que participen en la nostra festa «nacional»... 
Massa coses per acabar l’any.

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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L’Esmolet i l’Esmoleta, protagonistes, sempre, del Saló de la Infància d’Igualada. / ARXIU

Totes les activitats del Saló

Avui obre portes a l’Escorxador la 36a edició del Saló de la 
Infància, aquest any dedicat als drets dels infants
REDACCIÓ / LA VEU 

A vui divendres 27 de 
desembre obrirà les 
portes la 36a edició 

del Saló de la Infància, que 
aquest any està dedicat espe·
cialment al dret dels infants, 
motiu pel qual s’ha escollit el 
títol “El nostre Saló”, amb la 
idea que els nens i nenes que 
hi participin se’l sentit més seu 
que mai. La Veu de l’Anoia col·
labora en aquesta edició del 
Saló.
La tinenta d’alcalde i regido·
ra d’Acció Social i Habitatge, 
Carme Riera, ha destacat que 
la finalitat d’aquest lema és ce·
lebrar que a final de l’any pas·
sat Unicef va atorgar a Igua·
lada el segell de Ciutat Amiga 
de la Infància 2018·2022, un 
distintiu que s’atorga als mu·
nicipis especialment compro·
mesos amb el compliment de 
les nenes, els nens i els adoles·
cents d’acord amb la Conven·
ció sobre els Drets de l’Infant, 
un instrument internacional 
que estableix els drets civils, 
econòmics, socials i culturals 

Igualada

de la infantesa i que enguany 
celebra el 30è aniversari.
Riera ha explicat que aquest 
eix conductor es treballarà en·
globant el major nombre d’ac·
tivitats possibles a l’entorn de 

cinc drets fonamentals: jugar, 
com a base de l’aprenentatge, 
participar, l’educació, la salut, i 
la diversitat. 
El dret a participar, per exem·
ple, es visualitzarà a través de 

dues activitats específiques: la 
màquina del temps, en què els 
infants podran fer arribar pe·
ticions per a futures edicions, 
i la casa dels drets, on es po·
drà treballar transversalment 
diverses temàtiques a través 
d’elements com els diferents 
models familiars, el reciclat·
ge, la robòtica, la música o els 
contes.
Aquest dret a participar també 
quedarà reflectit en la valora·
ció que els infants podran fer 
un cop hagin finalitzat cada 
una de les activitats. I, en la 
mateixa línia, el cartell d’aques·

Amb el títol “El nostre 
Saló”, l’edició d’enguany 
celebra l’atorgament del 
segell de Ciutat Amiga 

de la Infància

ta edició, obra del dissenyador 
Xavier Mula, també transmet 
els valors que es desprenen 
d’aquesta commemoració.
A banda d’aquestes més espe·
cífiques, el Saló també comp·
tarà amb moltes de les activi·
tats que ja es fan cada any i que 
inclouen l’actuació d’entitats de 
la ciutat, com la zona d’aventu·
ra, inflables, maquillatge, con·
soles, etc. L’edició d’enguany es 
farà novament a l’Escorxador, 
on romandrà obert fins al 4 de 
gener, de 10.30 a 19.30 h.

Convenció sobre 
els Drets de l’Infant
La Convenció sobre els Drets 
de l’Infant constitueix una de 
les fites més importants en el 
reconeixement i l’afirmació 
dels drets humans. És un dels 
tractats més referendats del 
món, ja que, segons Unicef, 
ha estat ratificat per 193 estats, 
gairebé tots els membres de 
Nacions Unides. 
La convenció està centrada en 
la infància, es refereix a les ne·
cessitats i drets específics dels 
nens i obliga els estats a actuar 
a favor dels seus interessos.

(Més informació a la contra-
portada)

Divendres 27
11 - 13 h: Vine a veure el cotxe
dels Mossos d’Esquadra
11 h: Taller “Tasta la dansa”
amb Espai d’Arts
13 h: Exhibició coreogràfica de 
l’alumnat d’Espai d’Arts
17 h: Actuació de la colla
gegantera del Bisbalet
18 h: Espectacle familiar “Petit
Karibu” amb Carles Cuberes
18.30 h: Passejada inaugural
Dissabte 28
11 h: Actuació de la coral
infantil Els Verdums
11.30 h: Taller de percussió
corporal
12 h: Actuació Escola de Dansa
del Consell Comarcal
16 h: Titelles amb perspectiva
de gènere
Diumenge 29
11 - 13 h: Vine a veure
l’ambulància de Creu Roja
11 h: Actuació de la coral

infantil Gatzara
11 h: Taller de percussió
corporal
12 h: Exhibició d’arts marcials
del Centre Gui
16 h: Taller creatiu de trastos
Dilluns 30
11 - 13 h: Vine a veure el camió
dels bombers
11 h: Activitat per nadons en
anglès a càrrec de Kids&Us
12 h: Demostració dels
Moixiganguers d’Igualada
17 h: Taller “La neteja depèn
de tots”
18 h: Exhibició Pessic de circ
Dimarts 31
11 - 13 h: Vine a passejar amb
el carro dels Traginers
12 h: Les Campanades amb
l’Esmolet i l’Esmoleta. Vine a
l’escenari!
Dijous 2
11 - 13 h: Vine a veure el camió
dels bombers

11 h: Simultànies d’escacs amb
el Club d’Escacs Igualada
11 h: Tallers de ciència creativa
18 h: Actuació dels grups
infantils de l’Agrupació
Folklòrica Igualadina
Divendres 3
11 - 13 h: Vine a veure el cotxe
de la policia local
11 h a 19 h: Taller de robòtica
12 h: Actuació de l’Aula, Escola
de dansa
Dissabte 4
11 h - 13 h: Vine a veure el
cotxe de la policia local
11 h: Taller de “Motxirretes”
11 h: Tallers de percussió amb
Protons
13 h: Batucada a càrrec del
grup Protons d’Igualada
17 h: Exhibició de gimnàstica
d’Anoia Club Gimnàstic
18.30 h: Cercavila de cloenda
amb els Petits Diables i Mal
Llamp

HORARI: De 10.30 a 19.30 h.
LLOC: L’ Escorxador (carrer 
Prat de la Riba, 47)
PREU: 3.50 € per dia. Gra-
tuït per a menors de 3 anys i 
acompanyants majors de 12.

Horaris i Preus
Abonaments de 4 dies: 11 €
Servei de guarda-roba: 1 €
Venda d’abonaments a la ta-
quilla. Es pot suspendre tem-
poralment l’entrada, en cas 
d’excedir l’aforament.

De 13.30h a 16h algunes ac-
tivitats romandran tancades 
pels torns de dinar del perso-
nal. El dia 31 de desembre a 
partir de les 14h i el dia 1 de 
gener estarà tancat.

“Nadales en marxa” 
pels carrers de la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU 

P er primera vegada di·
ferents corals i grups 
musicals seran la ban·

da sonora en viu dels carrers 
comercials del nucli antic. 
Avui divendres dia 27 de de·
sembre i el del 3 de gener, es 
repartiran de manera itinerant 
per 13 punts a les hores de més 
afluència comercial (de 19h a 
20:30h) per interpretar can·
çons nadalenques i omplir els 
carrers de l’esperit de les festes.
L’activitat anomenada “Na·
dales en marxa” acabarà a dos 

quarts de nou del vespre a la 
Rambla i alguns dels grups se 
sumaran a la cantada reivin·
dicativa que els “Músics per 
la llibertat” fan diàriament a 
Igualada des de fa més de dos 
anys.

També  representacions d’Els 
Pastorets a l’Ateneu
Tornen també les represen·
tacions d’Els Pastorets a càr·
rec del Grup de Teatre Esbart 
Igualadí, amb sis funcions els 
dies 22, 26, i 29 de desembre i 
5 i 12 de gener al Teatre Muni·
cipal l’Ateneu. 
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Ciutadania, empreses, institucions.
Reciclem bé. Separem bé. 
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Les regidores Neus Carles i Eva Pedraza. / PA

Poble Actiu lamenta la despesa de 
100.000€ en la pista de gel i el tobogan
REDACCIÓ / LA VEU 

E l grup municipal Po-
ble Actiu, vinculat a 
la CUP, ha denunciat 

la “gran despesa” que supo-
sa mantenir la pista de gel i el 
tobogan sintètic ubicats a la 
plaça de Cal Font. Les regido-
res Neus Carles i Eva Pedraza 
han recordat que “el consistori 
paga cada any prop de 100.000 
euros entre les despeses de llo-
guer d’aquestes atraccions, les 
energètiques (llum i aigua) as-
sociades al funcionament de la 
pista de gel i les del personal de 
seguretat i control”. 
En aquest sentit, les regidores 
de l’esquerra transformadora 
han explicat que “en un mo-
ment en el que cada dia som 
més conscients de la necessitat 
de cuidar el nostre planeta i de 
no fer despeses innecessàries, 
no entenem com pot ser que 
continuem posant una pista de 
gel en una zona on les tempe-
ratures no acompanyen, amb 
el malbaratament energètic i 
econòmic que això suposa per 
al nostre entorn i els diners de 
l’Ajuntament respectivament”. 
Les regidores de Poble Actiu 
també han afegit que “aquesta 
despesa és un reflex de la poca 
sensibilitat que té l’actual go-
vern, tant a nivell mediambi-
ental com també a nivell social 
amb les famílies que pateixen 
pobresa energètica”.

ACN / LA VEU 

L es autoritats hongareses 
i alemanyes han acon-
seguit detenir els dos úl-

tims integrants de l’organització 
criminal especialitzada en ro-
batoris amb força en habitatges 
a Osca i Catalunya, dos albane-
sos de 26 i 29 anys. Una opera-
ció conjunta entre els Mossos 
d’Esquadra i la Guàrdia Civil va 
permetre detenir l’abril de 2018 
onze persones que formaven 
part d’aquesta organització re-
lacionada amb 85 robatoris, dos 
d’ells en habitatges de l’Anoia. 
L’operació policial, que es va 
allargar un any, va comptar 
amb la col·laboració d’altres po-
licies europees com l’albanesa 
i agències com l’Europol. Dos 
dels seus integrants van fugir i 
ara, amb la col·laboració de les 
autoritats alemanyes i hongare-
ses se’ls ha aconseguit detenir. 
El 30 d’agost es va detenir un 

Neus Carles ha explicat que “la 
despesa de les atraccions del to-
bogan i de la pista de gel també 
generen una despesa energèti-
ca absolutament innecessària”. 
En aquest sentit, la regidora 
ha argumentat que “aquests 
diners es podrien destinar a un 
millor servei, com per exem-
ple ampliar les ajudes econò-
miques en pobresa energètica 
ja sigui ampliant els barems 
de l’Ajuntament en relació als 
ajuts de pobresa energètica per 
tal d’arribar a més gent, o bé 
ampliant les quantitats econò-
miques dels ajuts per tal de co-
brir millor les despeses energè-
tiques de les llars afectades”. En 
aquest sentit, Neus Carles ha 
afegit que “amb 15.000 euros 
l’Ajuntament podria assegurar 
passar un hivern sense fred a 
les famílies amb més necessi-
tats i fer que el Nadal no esde-
vingui una època trista per a 
les llars més vulnerables”. Neus 

Carles també ha criticat que 
l’Ajuntament destini diner pú-
blic en activitats no inclusives, 
“pagar 6€ per patinar durant 
mitja hora, o 4€ per baixar tres 
vegades pel tobogan, és una 
despesa que no tothom es pot 
permetre. Amb els impostos de 
tots els igualadins no hem de 
pagar activitats que exclouen 
part de la població”.
Eva Pedraza, ha explicat que 
“en un moment on cada ve-
gada som més conscients de 
l’emergència climàtica que es-
tem vivint, cal que siguem co-
herents amb les nostres accions 
i això també li hem d’exigir a 
l’Ajuntament”. En aquest sentit, 
la regidora ha acusat al govern 
d’hipocresia defensant que 
“no podem fer veure que som 
sensibles amb el medi ambient 
dient que s’instal·laran pla-
ques fotovoltaiques als edificis 
municipals i després generar 
aquesta despesa energètica”. 

Desarticulen un grup 
criminal albanès que 
havia robat a l’Anoia

dels fugits, de 29 anys, a Hon-
gria, que va ser extradit el 6 de 
setembre a l’Estat i està en una 
presó espanyola. L’altre, de 26 
anys, va ser detingut per la po-
licia alemanya el 29 de novem-
bre i està pendent de ser lliurat 
a Espanya.
L’operació conjunta entre els 
Mossos d’Esquadra i la Guàrdia 
Civil va permetre desarticular 
l’organització. La investiga-
ció va culminar amb l’entrada 
i registre en quatre domicilis 
(3 a Lleida i 1 a Reus), d’on es 
van intervenir joies, 2.500 eu-
ros, més d’un quilo de cocaïna, 
eines utilitzades per cometre 
els robatoris i 12 vehicles d’alta 
gamma que utilitzaven també 
en els assalts. Se’ls acusa de ro-
batori amb força en habitatges, 
robatori de vehicles, falsificació 
documental, tràfic de drogues i 
pertinença a grup criminal.
L’organització podia arribar a 
robar 5 habitatges en un dia.

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 una de les �tes del teatre musical de tots els temps.
A 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

Dissabte, dia 8 febrer 2020       Hora Sortida:  15.15h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Poliorama. Entrades garantides a la 
platea

Un dels retrats més àcids i divertits que s'han fet mai sobre la hipocresia social.
La gloriosa trajectòria d’Oscar Wilde va quedar arruïnada sobtadament amb la condemna a dos anys de presó que l’acusava d’indecència per la seva vida privada, només tres 
mesos després d’haver estrenat aquesta comèdia.  L’escriptor, que no es refaria d’un cop tan dur, ja havia denunciat sovint la hipocresia d’una societat cada cop més conservadora 
i controladora sobre la intimitat dels seus ciutadans. Una hipocresia que, de manera premonitòria, esdevindria la protagonista d’aquesta deliciosa obra mestra sobre els embolics 
amorosos de dos joves britànics i les seves secretes dobles vides, la qual anticipa algunes de les principals avantguardes del segle XX.  Diu Paco Nieva que La importància de ser 
Frank és «un perfecte somni de teatre, una comèdia despietada i excèntrica, perfecta, bella i onírica com la vida d’una rosa en les estranyes parets d’un jardí vertical». Una rosa 
delicada que ens recorda allò efímer i revelador que té la bellesa i la vida. Wilde va escriure un giny perfecte ple de saviesa  dramatúrgica i d’intel·ligència vital. Amb les seves  
rèpliques desacomplexades fa que la veritat exploti a la cara dels espectadors que se  senten constantment interpel·lats. La importància de ser Frank. Aquest sentiment de llibertat 
és present en tota la funció. I potser la concreció més ben trobada d’aquesta llibertat la veiem en dos dels personatges femenins, la Gwendolen i la Cecily, que viuen amb tanta o 
més intensitat la seva vida somniada que no pas la seva vida real. On són els límits de cadascú de nosaltres? Per què ens autocensurem? Com  podem arribar a ser, amb plenitud, 
nosaltres mateixos? Encara que potser costi de veure, ja que ens trobem  davant d’una comèdia lluminosa, dins de La importància hi ha també una forta pulsió de mort. Com tota 
obra d’art que ens ressona, després de més de cent anys de ser creada, el que ens explica Wilde de com viure està profundament lligat al fet que això d’existir (que sapiguem 
nosaltres) només passa una vegada i que la nostra «estada» en aquest món només té sentit si arribem a ser lliures.

LA IMPORTÀNCIA DE SER FRANK  POLIORAMA



Aquest professionals 
diuen que cal saber 

explicar i fer visible la 
figura de l’enginyer: què 
és, què fa, les aptituds i 

les capacitats”

Demà arriba el 
Patge Faruk a 
Igualada

Els enginyers de l’Anoia s’organitzen per tenir 
més contacte amb el sector empresarial
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Demà dissabte, 28 de desem-
bre, arribarà el Patge Faruk al 
Pavelló de les Comes. S’obri-
ran les portes a les 18.00 h. 
(aforament limitat). A les 
18.30 h. començarà el festival 
infantil, que aquest any estarà 
amenitzat pel Grup “La Cre-
mallera”.  Després del festival, 
a les 20.00 h., farà la seva en-
trada el Patge Faruk. Abans, 
i com ja és habitual, el Patge 
Faruk i el seu seguici faran 
una petita rua pels principals 
carrers de la ciutat,. 

Missatges a la ràdio
A partir del dia 31 de desem-
bre del 2018 i fins el dia 4 de 
gener del 2018 hi hauran el 
missatges radiofònics del Pat-
ge Faruk, a través de l’emisso-
ra de Ràdio Igualada. Els ho-
raris seran el següents: dia 31 
de desembre, a les 19.00 h; dia 
1 de gener, a les 17.00 h;  dies 
2 i  3 de gener  a les 19.00 h i 
dia 4 de gener a les 20.00 h.. 
Els missatges es poden portar, 
en horari comercial, als esta-
bliments col·laboradors: Alí-
cia Balsells, Copisteria Ram-
blas, L’art de la Llum i Ràdio 
Igualada. El preu individual 
dels missatges és de 5€. 

Dimecres, recepció 
de cartes
El lliurament de cartes al Pat-
ge Faruk tindrà lloc el dia 1 
de gener al Teatre Municipal 
de l’Ateneu, des de les 10.30 h. 
fins a les 14.30 h. 
La recepció de paquets serà 
a l‘Avinguda Mestre Munta-
ner 99, (edifici Cal Carner) 
durant els dies 2, 3 i 4 de ge-
ner de 2019, des de les 18.00 
h. fins a les 22.00 h. Passada 
aquesta hora no serà possible 
admetre cap altre paquet. 

REDACCIÓ / LA VEU 

M és d’una vintena 
d’enginyers i engi-
nyeres de diverses 

especialitats -enginyeria elec-
trònica, industrial, química, 
mecànica, entre altres- de la 
comarca es varen reunir a la 
primera jornada de treball, 
organitzada per la Unió Em-
presarial de l’Anoia.
Aquesta primera presa de con-
tacte ha tingut com a objectiu 
no només que es poguessin 
conèixer entre ells, sinó també 
compartir inquietuds i pro-
postes com a professionals 
tècnics. La jornada va servir 
per prendre una decisió que 
fou unànime entre tots els i les 
assistents: la creació i consti-
tució del grup de treball d’en-
ginyers i enginyeres de l’Ano-
ia, sota el paraigua de l’entitat 
empresarial.
La voluntat d’aquesta inici-
ativa és que puguin tenir un 
contacte més directe amb el 
sector empresarial i industrial 
de la comarca, així com tam-
bé, conèixer i participar en els 
diversos projectes del territori; 
ampliar la xarxa de contactes 
i coneixement, i també obrir 
noves possibilitats professio-
nals amb una aposta de pro-
ximitat i professionalitat pel 
territori, i poder actuar com 
a òrgan consultiu en diversos 
projectes de l’Anoia. Des de 
la UEA hi ha el clar conven-
ciment que els enginyers son 
un actiu clau per la comarca i 
per les empreses, que sàpiguen 
que poden comptar amb ta-
lent comarcal, grans especia-
listes amb qui poder treballar. 
Precisament l’entitat compta 
amb diversos enginyers en les 

diverses les taules de treball on 
la seva aportació és molt valu-
osa, i en aquest sentit, es veu 
important que com a col·lec-
tiu estiguin agrupats per ser 
forts dins l’Anoia.
Durant la trobada, hi hagué 
força temes que els enginyers i 
enginyeres varen posar de ma-
nifest. Van coincidir en l’in-
terès de reunir-se com a col-
lectiu i com a professionals; 
conèixer-se i poder comptar 
experts propers per ampliar 
coneixement i fer projectes 
conjunts; van expressar la ne-
cessitat també d’inventariar 
els professionals del territo-
ri, no només per especialitat, 

sinó per capacitats; i també 
van coincidir en la importàn-
cia de vetllar i treballar per les 
vocacions industrials entre els 
més joves. A més, també van 
fer palès que l’enginyeria, des 
de les seves múltiples vessants, 
és una bona proposta, forma-
tiva i professional pels joves 
davant un futur incert, però 
sí que en constant transfor-
mació, tecnològic, i on la poli-
valència i l’adaptabilitat seran 
imprescindibles. Tot i això, 
també varen posar de mani-
fest que cal saber explicar i fer 
visible la figura de l’enginyer: 
què és i què fa i quines són les 
aptituds i les capacitats.
Des de la UEA es va agrair 
especialment el suport dels 
col·legis professionals com el 
Col·legi d’Enginyers Industri-
als de Catalunya, el Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Engi-
nyers Tècnics Industrials de 
Barcelona, i també el CETIM 
de Manresa, per haver fet di-

fusió de la iniciativa i veure, 
en aquesta aposta comarcal, 
no una duplicitat sinó un ele-
ment territorial de consens i 
unitat d’un sector professional 
amb interès i voluntat de tre-
ballar amb i per la comarca. I 
la UEA i els enginyers/res de 
l’Anoia han vist clar el fet de 
cooperar i col·laborar amb els 
col·legis en projectes o accions 
que es puguin presentar en el 
futur.
La UEA fa una crida a tots 
els enginyers i enginyeres de 
la comarca que se sumin en 
aquesta taula de treball. En 
aquest sentit, s’informa que el 
grup està obert a tots els que 
vulguin participar del grup, i 
els convida a respondre l’en-
questa que la UEA ha posat 
a disposició per a identificar i 
poder tenir en compte tots els 
enginyers i enginyeres que hi 
ha a l’Anoia, o també es poden 
posar en contacte directament 
amb la UEA.

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

What’s your power?

endesa.com

AF_ENDESA_LA VEU DELANOIA_250X90_GENERICO_A_CATALAN.indd   1 19/3/19   11:07
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El Consorci 
Sociosanitari 
d’Igualada renova 
l’acreditació “Amed” 
per la qualitat de la seva 
cuina

L’igualadí de 10 anys Lucas Roig Mesas, 
nou concursant del Masterchef Júnior de RTVE

L’Agència de Salut Pública de 
Catalunya renova periòdi-
cament l’acreditació Amed a 
aquells establiments que se-
gueixen mantenint els criteris 
de qualitat que, ja fa anys, els 
van ser mereixedors de formar 
part dels establiments Amed.
Els establiments Amed són 
promotors de la salut, garan-
tint una oferta culinària basa-
da en l’alimentació mediter-
rània, tant en els ingredients 
com en l’elaboració dels plats.
Segons evidencia la ciència, els 
mediterranis van aconseguir, 
a través dels segles, configurar 
un model alimentari excel·lent 
per a la salut.
Aquest any s’ha renovat l’acre-
ditació a la Residència Pare 
Vilaseca, el Centre de dia 
Montserrat i a l’Hospital de 
dia Sant Jordi, del Consorci 
Sanitari d’Igualada.
L’alimentació mediterrània és 
una valuosa herència cultural 
que, a partir de la simplicitat 
i la varietat, ha donat lloc a 
una combinació equilibrada i 
completa d’aliments. L’objec-
tiu de l’acreditació Amed és 
promoure la salut a través de 
la millora de l’oferta, la iden-
tificació i la visibilització d’es-
tabliments de restauració que 
donen valor a l’alimentació 
mediterrània.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a setena edició de Mas-
terChef Júnior té un re-
presentant igualadí. Es 

tracta d’en Lucas Roig Mesas, 
un nen de 10 anys. En el seu 
vídeo de presentació explica 
que fa un any que cuina, que 
va començar amb una sopa 
de verdures i que cada cop 
s’anima amb més coses. De la 
truita de patates, per exemple, 
explica que “al principi em 
costava donar-li la volta, però 
ara ja em surt bé”.
En el mateix vídeo, el jove 
igualadí també explica que 
el seu plat preferit és la pizza 
i que li agradaria experimen-

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Anoia és en termes 
generals una comarca 
molt ben situada geo-

gràficament, i de fet aques-
ta és una de les principals 
fortaleses de l’Anoia. Però 
és cert que com a territori 
pateix algunes mancances 
a nivell d’infraestructures, 
comunicacions, i mobilitat 
de les persones. Conscients 
d’aquesta preocupació, i es-
sent una de les principals 

tar amb insectes i “bitxos” a 
la cuina. El vídeo, de poc més 
d’un minut, acaba amb en 
Lucas apostant per Mario Va-
querizo com a aspirant a for-

mar part del seu equip, “soc 
molt fan seu”.
El concurs va començar di-
lluns, 23 de desembre, per La 
1 de Televisió Espanyola. A 

més d’en Lucas, hi ha 15 aspi-
rants més a guanyar el concurs 
i el premi de 12.000 euros per 
seguir formant-se en el món 
de la cuina.

Enquesta de la UEA per conèixer les necessitats 
dels anoiencs en transport i comunicacions

necessitats i reclamacions 
manifestada de manera rei-
terada pels empresaris del 
territori, la Unió Empresa-
rial de l’Anoia, ha posat fil a 
l’agulla.
A través de la CUMA (Co-
missió d’Urbanisme i Mobi-
litat de l’Anoia), la patronal 
anoienca ha iniciat un anàli-
sis sobre les infraestructures 
i la mobilitat a la comarca 
amb l’objectiu d’identificar 
els punts forts i els punts 
febles del territori, i buscar 

alternatives i possibles solu-
cions en aquest àmbit.
Per conèixer de primera mà 
les necessitats i preocupa-
cions dels anoiencs la UEA 
ha impulsat una enquesta a 
la ciutadania que es pot res-
pondre de manera online a 
través de la pàgina web de la 
UEA i les xarxes socials. 
L’enquesta pretén conèixer 
quines son les principals vies 
de comunicació i carreteres 
més utilitzades, la valoració 
del transport públic existent, 

la mobilitat sostenible, la 
opinió sobre alguns actius de 
la comarca, entre d’altres. 
La UEA anima a tothom a 
participar i respondre l’en-
questa per tal de recollir 
una mostra important de 
la població, i les dades que 
s’obtindran que ajudarà a ob-
tenir una visió real de la situ-
ació de l’Anoia a nivell d’in-
fraestructures i mobilitat, 
conèixer les necessitats dels 
anoiencs, i treballar i centrar 
els esforços en aquest sentit.



Nous ajuts municipals 
per a la creació de 
treball estable i suport 
als autònoms

Els infants decidiran com serà el nou skatepark 
que tindrà el Parc Central
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El Departament de Dinamit-
zació Econòmica ha aprovat 
atorgar 32 noves subvencions 
destinades a empreses i enti-
tats que hagin creat llocs de 
treball estable. 
El pressupost total d’aquesta lí-
nia d’ajuts és de gairebé 30.000 
euros i la finalitat d’aquesta 
actuació és fomentar el treball 
estable al municipi d’Igualada, 
ja que incentiva les empreses 
que han formalitzat aquesta 
modalitat de contractació, que 
redueix la precarietat laboral.
L’ajut ofert per l’Ajuntament 
va dels 600 fins als 2.560,79 
euros i s’ha atorgat a empreses 
que han creat ocupació estable 
entre l’1 de setembre de 2018 
i el 31 d’agost de 2019 i emfa-
sitza el suport a aquelles que 
hagin formalitzat més d’una 
contractació, també les que es 
regulen per mitjà de coopera-
tives i es fa especial atenció als 
casos en què es contracta tre-
balladors empadronat a Igua-
lada. Cal destacar, en aquest 
sentit, que de les 57 persones 
contractades per les empreses 
subvencionades, 22 tenen do-
micili a la capital de l’Anoia.

Autònoms
Aquesta setmana el Departa-
ment de Dinamització Econò-
mica ha aprovat també dinou 
noves subvencions a persones 
desocupades que s’han esta-
blert com a treballadors. El 
pressupost destinat a aquests 
ajuts per a la posada en marxa 
d’una activitat econòmica és 
de gairebé 9.500 euros.
La finalitat de les subvencions, 
que tenen un import de 500 
euros, és incentivar la creació 
del propi lloc de treball per 
part de persones que estan en 
situació d’atur. El suport de 
l’Ajuntament consisteix, con-
cretament, a sufragar les des-
peses que comporta la quota 
d’autònoms per aquells que 
s’hagin donat d’alta entre l’1 
de setembre del 2018 i el 31 
d’agost de 2019.

REDACCIÓ / LA VEU 

El passat 15 de desem-
bre, coincidint amb la 
retransmissió en direc-

te del programa de la Marató 
de TV3, els veïns i veïnes del 
Barri de Xauxa van organitzar 
un vermut solidari per recap-
tar donatius i ingressar-los 
al compte bancari de la Ma-
rató, enguany dedicada a la 
sensibilització i difusió de les 
malalties minoritàries.   
Els portadors dels gegants 
centenaris del barri de Xau-
xa, van promoure una ma-
tinal amb la resta de gegants 
de la ciutat. Els gegants Ignasi 
i Rosseta van estar acompa-
nyats pels seus padrins, els 
gegants Tonet i Conxita; els 
gegantons Pia i Tomeu; els 
capgrossos de la ciutat; els ge-
gants del Barri del Poble Sec, 
aquests portats per la colla de 
Dessota; els gegants Bisbalet i 
Cinta del barri de Santa Ca-
terina;  i els capgrossos de la 
ciutat. 
També hi van participar, de 
forma especial,  els  gegants 
del diari “La Veu de l’Anoia” 

REDACCIÓ / LA VEU 

F ins al 4 de gener, els 
infants i joves d’Igua-
lada podran votar en el 

procés participatiu que l’Ajun-
tament organitza per decidir 
quin tipus d’skatepark s’instal-
larà al Parc de l’Onze de Se-
tembre. 
El participants poden expres-
sa la seva preferència entre les 
dues tipologies que s’estudien: 
bowl o street. Les butlletes de 
votació s’han repartit a tots els 
centres educatius de la ciutat i 
també hi haurà tres llocs de vo-
tació accessible als infants i jo-
ves durant les festes de Nadal: el 
Torneig Caga tió, a les Comes, 
el Saló de la Infància, a l’Escor-

xador, i la biblioteca Central. 
D’aquesta manera es culmina-
rà el camí obert el 2018, quan 
l’Ajuntament va iniciar un 
procés participatiu per definir 
com havia de ser l’ampliació 
del Parc Central, que destinava 
una part al joc i al lleure d’in-
fants i joves. Aquest procés va 

anar especialment adreçat a 
escoles, instituts, entitats i fa-
mílies, que van fer propostes 
per decidir com havia de ser el 
Parc Onze de Setembre, ubicat 
a l’illa del costat de l’Hospital, 
annexa a la part ja existent, on 
actualment hi ha el camp de 
vol. Un cop finalitzat el procés 
participatiu, l’equip d’arquitec-
tes ha estat dissenyant el Parc 

en funció dels resultats obtin-
guts, i`el projecte preveu desti-
nar una parcel·la de 1.800 m2 
a la instal·lació d’un skatepark. 
Aquesta instal·lació forma-
rà part d’una àmplia zona, de 
25.000 m2, que l’Ajuntament 
transformarà en un espai amb 
jocs singulars i elements pai-
satgístics atractius que combi-
nin joc, natura i esport.

El barri de Xauxa va fer un vermut solidari 
amb la participació dels Gegants de La Veu

la Marcel·la i l’Andreu, i per 
a molts va ser una sorpresa ja 
que feia temps que no aparei-
xien aquestes figures en una 
cercavila. 
La cercavila va començar a les 
10:30h a la plaça de l’Ajunta-
ment i la quitxalla van poder 
acompanyar els gegants amb 
els tabals i els seu instruments 
preferits. Al pas dels gegants 
hi va haver les barretines soli-

dàries on tothom que va voler 
va  contribuir amb un donatiu. 
El plat fort es va servir a la pla-
ça Caterineu a les 12:15h, po-
sant punt final a  la cercavila 
amb una ballada conjunta de 
tots els gegants i amb el  ver-
mut solidari a preus populars. 
Des de la tarima del local de 
Xauxa es van sortejar 3 mag-
nífiques paneres que van fer 
entrega els diferents comerços 

del barri: Una excel·lent espat-
lla ibèrica gentilesa de xarcu-
teria Gual, una fabulosa pa-
nera de fruites i verdures del 
Petit Hort, una panera dolça 
de cal Llacuna i un lot de sa-
bons de la farmàcia de la plaça 
de la Creu. Tots els beneficis 
d’aquest acte van anar cap a la 
Marató, i al final es va poder 
ingressar al compte del pro-
grama la quantitat de 543€.  
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Interessants debats de disseny=igualada 
sobre l’impacte social

REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més l’Associ-
ació Nou Centre de 
comerços, negocis 

i entitats ha repartit il·lusió 
entre els igualadins i visitants 
ocasionals. Un cop més Nou 
Centre repeteix èxit amb la 
seva Campanya de Nadal, un 
referent comarcal en compa-
ració amb altres campanyes 
comercials similars.
Aquest any Nou Centre ha 
sortejat un total de 54 premis, 
repartits en 15 premis de  125 
euros, 36 premis de 50€ i 3 pa-
neres, a través d’una campa-
nya que ha mobilitzat un total 
de 48 establiments de la zona 
nord d’Igualada que, al seu 
torn, han estat repartint du-
rant quatre setmanes un total 
de 23.000 butlletes.
Uns números que posen 
de manifest la importància 
del comerç de la zona nord 
d’Igualada dins el teixit co-
mercial de la ciutat i reivindi-
quen una àmplia àrea farcida 
de petits comerciants i serveis 
diversos que engloba els barris 
de Set Camins, Poble Sec i les 
Comes.
El sorteig es va fer dissabte 
passat, dia 14, al Parc dels Set 
Camins (coneguda popular-
ment com Plaça de les Pedres), 
i va comptar amb la presència 
de Jordi Marcet, regidor de 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls dies 21 de novembre 
i 11 i 12 de desembre es 
van celebrar a l’adobe-

ria Bella els actes programats a 
IDEA 2019 i organitzats per l’as-
sociació professional disseny=i-
gualada.
El fil conductor de l’esdeveni-
ment va ser “El disseny amb 
impacte social i mediambien-
tal” entès com aquell disseny 
–objecte, procés, aplicació, ser-
vei…– capaç de resoldre pro-
blemes reals de les persones i la 
societat, al marge d’exigències 
comercials, i que contribueixen 
a una millor qualitat de vida. En 
aquesta edició d’IDEA es volia 
posar de manifest el paper del 
disseny com una eina de canvi 
capaç d’aportar solucions en un 
entorn ple d’incerteses, i també, 
en estar en l’inici de tota activi-
tat programada, mostrar el po-
der d’influir des d’un principi 
en el resultat i conseqüències 
finals.
Es van celebrar tres taules de 
treball, cada una orientada a 
aspectes diferents del disseny 
responsable. La primera estava 
dirigida a empreses; la segona, a 
professionals del disseny i, l’ulti-
ma, estava formada per entitats 
del mon del disseny i acadèmic.
La primera, dirigida a l’“Em-
presa i disseny responsable, sos-
tenible, circular i social”, va ser 
dinamitzada per Anna Villagor-
do, consultora en comunicació 
i projectes ambientals, especi-
alitzada en estratègia creativa i 
disseny sostenible. Hi van parti-
cipar Josep Maria Pujol, de l’em-
presa Espigoladors, que pugna 
per l’aprofitament alimentari; 
Àlex Jiménez Higueras, de Nut 
Creatives, dedicat a disseny de 
producte circular i de proxi-

Nou Centre reparteix 
4.000€ en premis

promoció econòmica, i les re-
gidores Carlota Carner, i Ma-
risa Vila. Els números premi-
ats d’aquest any són:
125€ per butlleta premiada: 00073 
– Pressto Tintoreria, 03122 – Prisma 
Fotografia, 06222 – Estanc 11, 10001 
– Color Plus, 10761 – Pintures Ano-
ia / Dispunt, 14593 – Moda i Com-
plements de Dona, 14717 – Moda i 
Complements de Dona, 15091 – Cafè 
Barcelona, 15243 – Cafè Barcelona, 
18256 – Bar Curucú, 19259 – Xar-
cuteria Ibañez, 19603 – Xarcuteria 
Ibañez, 19700 – Xarcuteria Ibañez, 
20269 – Fruiteria Carme Miranda, 
21233 – Farmàcia Esteve.
50€ per butlleta premiada: 00874 – 
Ferreteria Anoia, 02492 – Opcinatu-
ra, 03130 – Prisma Fotografia, 03587 
– Don Relax, 03708 – Restaurant 
Canaletes, 04136 – Marcè & Sagarra 
C. Dental, 04338 – Abacicles, 04908 
– Kine fisioteràpia i salut, 05035 – 
Farmàcia Secanell, 05507 – Tinto-
reria Fisol, 06057 – Estanc 11, 07126 
– Mobi Dyf mobles, 07404 – Beep, 
07561 – Ferreteria Tools, 08472 – Ai-
gualada ferreteria, 09216 – Fruiteria 
J. Serra, 09917 – Cafè Barcelona, 
10018 – Color Plus, 10406 – Pintures 
Anoia / Dispunt, 12630 – Supermer-
cats Suma (Av. Bcn), 13038 – Filo & 
Noèlia estètica, 13912 – Quiro Crei-
xent, 14683 – Moda i Complements 
de Dona, 15228 – Silxama, 15721 – 
Joan Carles Joiers, 17103 – Anoiafo-
to, 17434 – Lokal Gastrobar, 17807 
– Antiga Cafeteria Soler, 18118 – Bar 
Curucú, 18909 – Restaurant Cor 
Verd, 19711 – Xarcuteria Ibañez, 
20153 – Comercial Segura, 20521 – 
Fruiteria Carme Miranda, 21360 – 
Farmàcia Esteve, 21839 – Restaurant 
Aqua, 22064 – Podologia Balmes.
Regal d’una panera: 05839 – Mapfre 
(Av. Barcelona), 13115 – Bufet Font, 
13715 – Finques Sasi.

mitat; Josep Martínez Ruzafa, 
de La Page Original, disseny 
pel canvi social; Jordi Mayals, 
de L’Estoc, fabricant de mobles 
reciclats i treball amb persones 
discapacitades i Jordi Solà, de 
Cubus Games, empresa crea-
dora de videojocs amb compro-
mís. Els assistents van plantejar 
la necessitat d’incorporar una 
mirada social i sostenible en el 
disseny i sensibilitzar la ciutada-
nia per generar esperit crític en-
front d’un model comercial que 
premia el mal disseny 
La taula titulada “El disseny amb 
impacte social” va ser conduïda 
per Xavier Vives, president de 
disseny=igualada, i composta 
per José López-Aguilar i Salva 
Codinach, els dos d’Oiko BCN, 
estudi de disseny i recerca de 
materials especialitzats en eco-
nomia circular; Núria Vila, dis-
senyadora gràfica i professora 
de l’escola BAU, especialitzada 
en disseny gràfic sostenible; Ri-
card Vila, de Ricard Vila Studio, 
dissenyador industrial i d’interi-
ors, i Xavier Andrés, arquitecte 
de l’Hotel Somiatruites d’Igua-
lada. Els participants van ex-
posar la seva experiència en el 
desenvolupament de productes 
que responien a necessitats reals 
de la societat i amb consciència 
mediambiental; van explicar les 
contradiccions, les alternatives 
i la necessitat d’experimentar 

constantment.
La taula del dia 12, dedicada a 
“El rol de les entitats sectorials 
per visibilitzar el disseny amb 
impacte”, va ser dinamitzada 
per Òscar Guayabero, investiga-
dor del disseny i comissari d’ex-
posicions. Va estar constituïda 
per Raffaella Perrone, vicepresi-
denta de l’ADIFAD i directora 
operativa de l’àrea de Disseny a 
l’escola IED de Barcelona; Joan 
Rieradevall, professor titular 
del Departament d’Enginyeria 
Química, Biològica i Ambien-
tal i investigador de l’Institut 
de Ciència i Tecnologia (IC-
TA-UAB); David Reina, presi-
dent de Disseny Marked i disse-
nyador estratègic, i Tània Costa, 
representant de l’Educació per 
al Disseny per Viure (EDIVI) i 
professora del Grau de Disseny 
a l’Escola EIN. Les diverses ins-
titucions van analitzar els marcs 
de referència del disseny amb 
impacte social i van exposar 
la necessitat de visibilitzar-lo i 
d’explicar casos d’èxit 
Els actes eren oberts al públic 
que va tenir l’oportunitat de 
participar i aportar les seves 
opinions al debat. El resultats i 
conclusions de les taules seran 
presentades properament a les 
administracions per plantejar 
línies d’acció per facilitar el pa-
per del disseny en la innovació 
empresarial i també social.
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El sector del metall de l’Anoia debat 
sobre les seves estratègies de futur
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REDACCIÓ / LA VEU 

L a sectorial del metall 
de la Unió Empresarial 
de l’Anoia va celebrar 

una nova edició de les jorna-
des de treball anomenades “El 
futur, el metall i la indústria”, 
que tenen diversos objectius: 
per una banda, apostar per la 
competitivitat de les mateixes 
empreses a través del contac-
te, l’experiència, l’intercanvi 
i el networking; i per l’altra, 
compartir les inquietuds, i 
alhora debatre i intercanviar 
impressions amb les empreses 
metal·lúrgiques sobre com ve-
uen el futur tant a nivell local, 
nacional i mundial del sector, 
permetent a l’empresariat ano-
ienc relacionar-se de manera 
distesa i propera.
Més d’una vintena d’empreses 
del sector del metall de la co-
marca es van reunir en aques-
ta segona sessió, que va comp-
tar amb dues grans empreses 
referents d’aquest sector com 
són el holding empresarial 
Calaf Grup i Ficosa.
Per una banda, amb la ponèn-
cia de Míriam Pujol, conse-
llera delegada de Calaf Grup, 
un grup empresarial nascut 
a Calaf i que amb una llarga 
trajectòria i evolució està con-
format per diferents empreses 
d’àrees tan diverses com la 
construcció, les instal·lacions, 
els processos industrials d’en-
ginyeria i fabricació, automa-
tització, rasadores i equips per 
mineria, selecció de materials 
per visió artificial i tractament 
d’aigües i obra hidràulica. I 
per l’altra, amb Mercè Pujol, 
Rear view Systems Business 
Unit Corporate Director de 
Ficosa. Un proveïdor global de 
primer nivell dedicat a la in-

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’11 de desembre del 
2018 es va anunciar 
la creació d’Igualada 

Som-hi com a punt de trobada 
de l’esquerra progressista de la 
ciutat amb l’acord de PSC, Co-
muns i el grup ciutadà Iguala-
da Oberta per a formar un nou 
espai polític de suma i canvi 
per a concórrer les eleccions 
municipals del 26 de maig. Un 
any després, Igualada Som-hi 
ha celebrat el primer any de la 
seva creació amb un sopar a 
l’Ateneu Igualadí amb diversos 
membres de l’equip i els regi-
dors a l’Ajuntament Jordi Cua-
dras, Montse Montaña, Quim 
Roca i Irene Gil.
La valoració d’aquest primer 
any “és altament positiva, no 
només per haver obtingut la 
confiança de gairebé 4.000 
ciutadanes i ciutadans d’Igua-
lada a les eleccions després 
d’una intensa precampanya i 
campanya electoral, sinó que 
també pel treball desenvolu-
pat a l’Ajuntament on Igualada 
Som-hi abandera les políti-
ques d’esquerres i progressis-
tes des de l’oposició”.
En aquest sentit, en pocs me-
sos, Igualada Som-hi “ja ha 
aconseguit introduir políti-
ques que feia 8 anys que no 
s’aplicaven a la ciutat i que 
milloraran la vida de la gent 
com la creació de la quarta 
escola bressol municipal, la 

vestigació, desenvolupament, 
producció i comercialització 
de sistemes de visió, seguretat 
i connectivitat d’alt contingut 
per als sectors d’automoció i 
la mobilitat.
La sessió va girar al voltant 
del model econòmic actual, 
en constant desenvolupament 
marcat pel canvi tecnolò-
gic. Les dues convidades van 
coincidir que hi ha una ten-
dència de mercat que com a 
empresa, “s’ha de saber llegir 
i interpretar per orientar la 
línia de negoci” i que en con-
seqüència, “s’han de veure les 
oportunitats i reinventar-se”; 
i si cal “obrir mercats amb 
altres sectors, i no limitar-se 
amb un de sol”. En aquest 
sentit, la situació econòmi-
ca va ser un punt a debat, 
si bé es va recordar que els 
indicadors parlen d’una de-
sacceleració, es va incidir en 
la importància d’actuar amb 
previsió: “tenim l’aprenentat-
ge del 2008 i el 2009, i n’hem 
après, ho tenim fresc. Hem de 
començar a prendre mesures 
perquè l’impacte sigui menor. 
Com? Estan a l’alerta”.

A més, tant Míriam Pujol 
com Mercè Pujol van desta-
car que la clau és “diferenci-
ar-se per ser més competitiu. 
Cal una mentalitat d’equip, de 
cooperativisme i tenir molt 
clar que allà on es vulgui arri-
bar, s’ha de fer una estratègia 
empresarial tenint en compte 
la col·laboració com a clau 
per avançar cap al futur”.
També ambdues empreses, 
amb origen familiar, van des-
tacar que cal saber delegar i 
fer traspàs, i que les noves ge-
neracions estiguin formades i 
preparades; i no perdre la cul-
tura de l’esforç, amb mentali-
tat de treballador de l’empresa 
i no d’accionista.
La següent jornada se cele-
brarà durant el proper mes de 
febrer i també comptarà amb 
la presència de dues empreses 
punteres en l’àmbit nacional i 
internacional. Aquestes tro-
bades empresarials que s’ani-
ran desenvolupant al llarg de 
l’any, amb una periodicitat de 
cada dos mesos, apostant per 
la competitivitat del sector a 
través del contacte, l’experi-
ència i l’intercanvi.

Un any d’Igualada 
Som-hi

creació de nou habitatge pú-
blic municipal, la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques als 
equipaments municipals per a 
lluitar contra el canvi climàtic 
o l’ampliació de les ajudes per 
pagar l’IBI a persones atura-
des de llarga durada properes 
a la jubilació. D’altra banda, 
també ha posat sobre de la 
taula la manca d’inversions als 
barris, la necessitat d’una pla-
nificació urbanística per a tota 
la ciutat i no només pel Rec, 
els 100.000 euros que paga la 
Generalitat de lloguer per un 
edifici buit del Passeig, la de-
manda d’ampliar els horaris 
de la Hispano a l’estiu i el Na-
dal o la introducció de criteris 
socials, LGTBI i mediambien-
tals a les bases de subvencions 
per entitats”.
El portaveu Jordi Cuadras ha 
explicat que “volem donar les 
gràcies a tothom qui ha fet 
possible aquest primer any 
d’activitat, compromís i tre-
ball per la ciutat que estimem. 
Hem demostrat que som un 
projecte 100% municipalista 
amb idees per la ciutat i amb 
vocació de govern. L’esquerra 
progressista som útils quan 
governem però també volem 
ser útils quan estem a l’opo-
sició, com ara, per a millorar 
la qualitat de vida de les ciu-
tadanes i ciutadans d’Igualada 
amb polítiques al seu servei 
que formen part del nostre 
model de ciutat”.  



Igualada, amb 16.000 habitants, fa passes per 
recuperar el retaule barroc de Santa Maria
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Imatge aèria d’Igualada el 1945. Autor: CETFA (Compañía Española de Trabajos Fotográmetricos Aéreos)

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

I gualada es recuperava 
lentament després d’anys 
de foscor, i a la primavera 

de 1945, quan la ciutat ronda-
va els 16.000 habitants, acaba-
va la Segona Guerra Mundial. 
Les publicacions de l’època ho 
celebraven amb alegria, i fins i 
tot alguns anuncis publicitaris 
aprofitaven la bona nova per als 
seus negocis. 
Un dels assumptes de major in-
terès d’aquell any a la ciutat i a 
la comarca foren les passes per 
a la recuperació de l’imponent 
retaule barroc de la basílica de 
Santa Maria. En tenim bona 
prova en el bon treball de Joan 
Farrés i Florensa a la Revis-
ta d’Igualada de desembre de 
2015, titulat  La maqueta del re-
taule de Santa Maria d’Igualada.
Efectivament, la recuperació del 
retaule va ser possible gràcies 
als esforços de tots els iguala-
dins i de la Junta de Obras para 
la Reconstrucción de los Templos 
de Igualada, que es va formar el 
juny de l’any 1939, però que va 
començar a actuar oficialment 
el mes de novembre del mateix 
any. El retaule major de Santa 
Maria, en efecte, era una joia ar-
quitectònica, i estava considerat 
com un dels més notables i ben 
construït de tot l’estat, en parau-
les de Gaudí.
L’any 1936, en la setmana del 19 
al 24 de juliol -als inicis, doncs, 
de la Guerra Civil-, els elements 

1945 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

revolucionaris que s’havien fet 
amos de la ciutat van comen-
çar a cremar esglésies, retaules, 
arxius, vestidures... De l’església 
de Santa Maria en van segellar 
les portes, amb el pretext que 
tot havia de quedar com a patri-
moni artístic de l’Estat. D’altra 
banda, el Comitè Antifeixista 
d’Igualada va fundar un dipò-
sit a l’església del Roser, amb la 

Anunci al Diari d’Igualada, en referència 
a la pau en acabar la Segona Guerra Mundial.

Imatge de la maqueta a escala real del retaule, que es va publicar al 
programa de la Festa Major d’Igualada de 1945.

intenció de crear i salvaguardar 
un fons d’obres d’art procedents 
dels temples de la comarca i 
fundar amb ells un Museu del 
Poble, que mai no es va arribar 
a crear. 
Del retaule, se’n va començar el 
desmantellament el 5 d’agost de 
1936. Aquesta acció va ser de-
nunciada a la Direcció de Patri-
moni Artístic, però tot va ser en 
va. La idea de desmantellar-lo 
va sorgir d’Amadeu Riba, l’Ama-
deu del Goya, i ell va dirigir el 
procés i la tria del que s’havia de 
salvar del foc. Malauradament, 
a causa dels pocs coneixements 
arquitectònics i artístics, es van 
destruir moltes imatges i peces 
de gran valor del retaule.
Acabada la guerra, es va iniciar 
la recuperació del retaule, amb 
la intervenció del prestigiós ar-
quitecte César Martinell, i amb 
l’ajut de mecenes, com l’igualadí 
Artur Garcia Fossas, amb una 
junta que tenia càrrec de recu-
perar les esglésies de la ciutat, 
amb l’alcalde Francesc Matoses 
i Mossèn Amadeu Amenós al 
capdavant. 
L’industrial i mestre fuster 
Atanasi Perramon, de Man-
resa, havent parlat amb Cèsar 
Martinell, proposa a la Junta 
d’Obres que seria bo poder tenir 

una maqueta feta a escala per tal 
de poder facilitar la construcció 
del retaule, a causa de la seva 
complexitat i dificultat. En les 
pàgines centrals del programa 
de la Festa Major del 1945 va 
sortir una fotografia d’aquesta 
maqueta, i aquells dies es va ex-
posar als aparadors de Cal Mit-
jans, davant l’església de Santa 
Maria. 
El 1946, la Junta Reconstructora

decideix renunciar a la maque-
ta, segurament pel seu elevat 
cost i per poder destinar l’im-
port del seu valor a la recons-
trucció del retaule. La maqueta 
se la va quedar Perramon al 
seu taller de fuster de Manresa, 
fins el 2008, quan el pèrit igua-
ladí i afeccionat a les maquetes 
Ramon Farrès la va recuperar 
i completar, doncs només en 
quedava la meitat.
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iaia Toneta  @iaia_toneta

Pep Solé Vilanova  @pepsoleV

marta ribaudí  @martaribaudi

Eduard Voltas  @eduardvoltas

Jordi López  @LopezCasanovas

Francesc Esteve i Tomàs  @funkyover

Oriol Panadès  @OriolPanades

Consell Comarcal de l’Anoia  @ConsellAnoia

Vila de Capellades  @VdCCUP

Maristes Igualada  @igdmaristes

Demà vaig a un escape rum d’aquests moder-
ns. I gratis! Es diu ”Dinar familiar de Nadal” i 
consisteix a sobreviure a la ingesta exagerada de 
menjar i poder marxar del menjador del gendre 
abans no sigui fosc.

Ja només falta un anunci a pàgina completa a 
La Vanguardia:“Busques pis amb lloguer social 
baix?Okupa un pis! Tindràs 6 mesos gratis i des-
prés contracte de lloguer baratet durant 7 anys.
Ja ho saps, okupa pis i viu per la patilla amb un 
lloguer social”.

Escriptors com Josep Vallverdú em van fer la 
lectora que sóc avui. Admiració i agraïment 
profunds.

Si es confirma que ERC tanca un acord amb el 
PSOE que implica la creació d’una taula entre 
governs i el govern Torra va a aquesta taula, vol 
dir que JxCat avala l’acord d’investidura?

Increïble el què ha dit en Virgili. Sembla ben bé 
que vulgui animar a la gent a fer batudes contra 
una part de la població al crit de ”A per ells, re-
fot! A per ells, refot!”.

Quina mania en anomenar al Tió com a Cagatió 
tot junt!!!
Per aclarir-ho d’una vegada, es diu TIÓ i cagar el 
tio és l’acció que fem!!!

El Consell Comarcal de l’Anoia us desitja unes 
molt bones festes de Nadal!

Després d’anys fent una feina ingent per tal de 
reflotar la situació econòmica de l’ajuntament, 
estem molt orgulloses de poder recollir aquests 
resultats! #FemVila

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#109 Jordi Solà Tomàs

Avui hem tornat a l’@Hospitaligd, aquesta vega-
da per cantar nadales i repartir una mica d’ale-
gria als pacients que han de passar aquests dies a 
l’hospital, personal mèdic i visitants. 
Ha estat per nosaltres un moment emotiu i ple 

de significat. Molt bones festes!
FOTO: Cesc Sales

Potser el problema no son els entrenadors sinó 
els jugadors..  
Bona feina @pablomachindiez, i gràcies!  #Que-
PaseElSiguiente

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Els veïns del Barri de Xauxa 
recapten 500 euros per La Marató, 
amb la participació dels gegants de 
La Veu

Dos estudis de l’Anoia sobre 
la consulta online i la teràpia 
ocupacional, premiats

Els Pastorets d’Igualada no s’aturen

Instants de La Veu            @veuanoia

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

Igualadí del 86. Enginyer informàtic des de fa 10 anys, músic en fa 15 i jugador de jocs de 
taula des de fa 25 anys. Apassionat pel disseny i l’estètica visual. Aquest còctel m’ha acabat 
portant a convertir els videojocs en la meva passió i professió.
Actualment sóc president de TICAnoia, amb un equip de persones a la junta que admiro 
professionalment, a les quals agraeixo la seva confiança. Crec en la tecnologia com a eina 
facilitadora i democratitzadora.

Sóc actiu en diferents associacions culturals de la ciutat, a voltes dalt d’un escenari, a voltes 
trepitjant el carrer. M’agrada pensar que les comunitats s’enforteixen compartint aquests pe-
tits moments plegats i, cada vegada més, fent de la diversitat una riquesa. Esforçant-me cada 
dia per ser una millor versió de mi mateix i transmetre aquests valors a la meva filla.
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xarxes Espai patrocinat per

Alba Vergés: “L’Hospital d’Igualada serà 
Universitari en el proper trimestre”

#veuanoia #Anoia #premsa #premsacatalana 
#premsacomarcal #salut #Igualada #medicina

El nou talent escull Igualada com a destinació principal per la seva formació, gràcies a l’estil de
vida sostenible que ofereix la comarca i la seva oferta educativa de qualitat.
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comarca

CALAF / LA VEU 

Com cada any, des de ja 
fa 94 anys, Els Pasto-
rets de Calaf sortim a 

escena, l’espectacle es podrà 
veure els dies 29 de desembre 
de 2019 a les 17’30 i els diu-
menges 12, 19 i 26 de gener 
de 2020 a les 17:30 a la Sala 
Folch i Torres del Casal de 
Calaf.
A una cinquantena de de-
corats diferents i a més d’un 
centenar d’actors sobre l’es-
cenari, se li suma una il·lu-
minació extraordinària, un 
vestuari cuidat, una impeca-
ble sonorització i uns efectes 
especials sorprenents que va-
rien edició rere edició i que 
han fet que els Pastorets de 
Calaf, esdevinguin una de les 
propostes més destacades te-
atrals nadalenques, no en va 
els Pastorets de Calaf són ja 
coneguts com “Els Pastorets 
més espectaculars de Catalu-
nya”.
La música també és un aspec-
te clau, es tracta de la partitu-
ra original escrita pel compo-
sitor Valentí Miserachs que, 

amb motiu del 90è aniversari, 
va adaptar i interpretar la Co-
bla Sant Jordi-Ciutat de Bar-
celona i el cor ARSinNova.
Menció a part és l’intens i 
acurat treball de la directora 

de l’obra, Mireia Cirera, ac-
triu i mestra d’interpretació, 
llicenciada en art dramàtic a 
l’Institut del Teatre de Barce-
lona, que ha aconseguit do-
nar-li un gir molt més actual 

i proper a un text que es va 
escriure a principis del segle 
XX. Aquesta feina ha estat 
possible gràcies al treball pre-
cís que Cirera ha dut a terme 
a través de la feina centrada 

Els Pastorets de Calaf, cultura, tradició i esperit 
de poble

TEATRE / LA VEU 

Vam començar la nos-
tra aventura fa sis 
anys i en sis anys han 

passat moltes coses i ens han 
vist més de 8000 espectadors, 
junts hem viscut experiènci-
es inoblidables que ens han 
fet créixer tant dins l’escenari 
com fora d’ell.
Enguany ens podreu venir a 
veure el 28 de desembre a les 
18:00h i el 6 de gener de 2020 
a les 18:00h a la Sala Folch i 
Torres del Casal de Calaf.  
Els jocs lumínics, les foto-
grafies d’alta resolució i les 
innovadores tècniques de so 
conviuen i faciliten el diàleg 
entre els discursos dramàtics, 
narratius i audiovisuals. La 
incorporació de curtmetrat-
ges al llarg de l’espectacle i les 
il·lustracions en gran format 
animades realitzades per Va-
lentí Gubianes aconseguei-

xen, una vegada més, fusionar 
realitat i ficció amb naturalitat 
i sense estridències. 
Sobre l’escenari passen més de 
150 nens i nenes que s’entre-
guen en cos i ànima a un es-
pectacle que no només viuen, 
se’l creuen fins al final i això 
és gràcies a l’empenta d’un 
director que viu amb passió 
la seva feina, L’Eloi Fonoll ha 
estat qui ha sabut crear una 
estètica escènica original, 
avantguardista i contemporà-
nia on la mescla de diferents 
registres i recursos escènics 
han fet que Els Pastorets In-
fantils de Calaf esdevinguin 
un impressionant espectacle 
sense precedents regit per la 
permanent investigació per 
poder fer realitat un espec-
tacle que, any rere any, evo-
luciona tant en l’àmbit inter-
pretatiu com en la posada en 
escena. 
Tot això ha estat gràcies a la 

voluntat de sumar de cada 
una de les persones que par-
ticipen en l’espectacle des de 
direcció, fotografia, vestuari, 
il·luminació, coreografia, ma-
quillatge, perruqueria i per 
descomptat dels nostres petits 
actors, pels qui no ha existit ni 

Pastorets infantils de Calaf, quan tot és possible

existeix la paraula impossible 
i s’han deslliurat de ple a viure 
l’experiència dels Pastorets en 
primera persona, només així 
la poden traspassar tan vívi-
dament als espectadors. 
Ritme, sorpreses, jocs, co-
mèdia i valors es conjuguen 

en un espectacle per somiar, 
però també per reflexionar 
sobre el valor de la cultura, la 
tradició i les emocions.  
Tinguis l’edat que tinguis està 
convidat a formar part d’un 
espectacle únic realitat per un 
elenc impressionant. 

en la dicció i l’entonació per 
tal de fugir dels tòpics inter-
pretatius i escènics, amb la 
qual cosa ha aconseguit que 
els Pastorets transmetin una 
història molt més vivencial 
i propera, un esforç que ha 
valgut molt la pena, ja que ha 
dotat a l’obra i als personatges 
nous matisos i un caire molt 
més modern.
Mireia Cirera apropa l’es-
pectacle al segle XXI donant 
agilitat a una història clàssica 
que forma part de l’imagina-
ri col·lectiu enfocant-se en 
el treball interpretatiu dels 
actors, que tot i presentar-se 
com a actors amateurs, estan 
a anys llum de ser-ho.
Enguany Jordi Rial i Albert 
Latorre s’estrenen en la inter-
pretació dels personatges Ro-
velló i Satanàs, a més a més, 
també podrem gaudir de la 
incorporació d’alguns joves 
que provenen dels Pastorets 
Infantils de Calaf, que de 
ben segur aportaran el millor 
d’ells i es faran notar tant so-
bre l’escenari com a la platea 
del Teatre del Casal de Calaf.
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JORBA / LA VEU 

Gràcies a una setantena 
d’alumnes de l’esco·
la Guerau de Jorba, 

el passat divendres 20 de de·
sembre a dos quarts de 7 del 
vespre familiars dels alumnes 
i també veïns i veïnes del mu·
nicipi van poder gaudir de la 
primera edició del Pessebre 
Vivent, protagonitzat pels pe·
tits de la vila.
L’activitat va comptar amb la 
presència de nens i nenes de 
diferents edats, compreses en·
tre els cursos P1 i 6è i es va dur 
a terme en el marc del projecte 
educatiu Descobrim el nostre 
entorn. Per aquest motiu les 
escenes dels passatges bíblics 
més tradicionals van tenir lloc 
en diferents punts del munici·
pi mostrant així racons d’inte·
rès pel seu valor patrimonial, 
arquitectònic o social. A cada 

escena els alumnes represen·
taven la historia amb un guió 
elaborat pels alumnes de 6è 
i cantaven cançons tradicio·
nals catalanes, castellanes o 
angleses. En finalitzar es va 
obsequiar als visitants amb un 
trosset de torró que els alum·
nes havien fet durant els dies 
anteriors a l’espectacle.
El Pessebre Vivent es va poder 
dur a terme gràcies a la impli·
cació de  l’equip docent i dels 
joves actors i actrius i també 
de l’Associació de Famílies del 
centre educatiu AFA, l’ajunta·
ment de Jorba, el Club Hípic 
l’Espelt i el Club Escola Hípica 
Anoia que van cedir un poni 
i dos cavalls per les reines. 
També i va col·laborar el Pes·
sebre Vivent d’Òdena que va 
cedir vestits i objectes antics a 
diverses persones que van col·
laborar de manera individual.

L’escola Guerau de Jorba 
organitza un pessebre 
vivent al nucli de Jorba

ÒDENA / LA VEU 

El municipi d’Òdena 
es prepara per rebre 
a partir de l’1 de ge·

ner als patges reials Jafsin i 
Fahem perquè els més petits 
de la casa els hi entreguin 
les cartes dirigides als Reis 
Mags d’Orient. La Salutació 
de l’alcaldessa als patges re·
ials i el lliurament de les car·
tes es farà al Pavelló Esportiu 
Mestre Vila   Vell, a partir de 
dos quarts d’1 del migdia a 
Òdena i al Centre Cívic del 
Pla d’Òdena, a partir d’un 
quart de 2 del migdia al Pla 
d’Òdena. Tots aquells patges 
i patgesses majors de 15 anys 
podran participar en el lliu·
rament de la carta als reis i el 
punt de reunió de la comiti·
va reial d’Orient tindrà lloc 
al camp de futbol municipal 
La Sort a partir de dos quarts 
d’11 del matí.
La data més esperada per als 
nens i nenes serà la nit del 5 
de gener, amb l’arribada dels 
Reis Mags d’Orient per la car·
retera de Can Macià, a partir 
de dos quarts de 7 del vespre. 
A Òdena, després d’un recor·
regut pels carrers principals 
tindrà lloc a la plaça Major, la 
recepció oficial de SSMM els 
Reis d’Orient i seguidament, 
l’esperat repartiment dels re·
gals per als més menuts. Al 
Pla d’Òdena i a Sant Pere, la 
Cavalcada arrencarà a partir 
de les 7 del vespre, es farà tota 
seguida i en acabar, comen·
çarà el repartiment de regals 
per tot el barri. Les patgesses i 
els patges de 8 a 15 anys parti·
ciparan durant les cavalcades 
muntats a les carrosses i els 
majors de 16 anys podran fer 

entrega dels regals i paquets 
als infants i famílies. El punt 
de trobada dels patges parti·
cipants de l’Arribada dels Reis 
Mags d’Òdena i la Cavalcada 
del Pla d’Òdena serà al camp 
de futbol municipal La Sort a 
partir de les 3 de la tarda.

Entrega de paquets, inscrip-
cions i tallers per aprendre 
l’idioma de patges i patges-
ses
Per aprendre el llenguat·
ge que els patges i patgesses 
utilitzen durant la festa dels 
Reis Mags d’Orient s’ha orga·
nitzat un taller, d’assistència 
obligatòria per a tots els par·
ticipants majors de 16 anys. 
L’activitat es farà el 27 de de·
sembre al Pavelló Mestre Vila 
Vell d’Òdena a partir de les 8 
del vespre.
Per poder participar durant 
la cavalcada i l’entrega de pa·
quets de la nit del 5 de gener 
és obligatori inscriure’s abans 

Òdena i el Pla d’Òdena es preparen per 
la festa de SSMM els Reis d’Orient

del 2 de gener. Les inscripci·
ons per a les activitats a Òde·
na es podran fer via telefò·
nica als telèfons 629748093, 
660346721 i 664610987. Per 
formar part de la cavalcada 
i les activitats al Pla d’Òde·
na caldrà donar el NIF tru·
cant als telèfons 609719908, 
626982269 i 626560982.
La recollida de paquets al Pla 
d’Òdena es podrà fer durant 
la tarda del dissabte 4 de ge·
ner, de les 6 a les 8 del vespre 
i l’endemà diumenge 5 de ge·
ner, de les 11 a dos quarts de 2 
del migdia. El punt de recolli·
da serà el Centre Cívic del Pla 
d’Òdena. Al nucli d’Òdena, la 
recollida es farà el diumenge 
5 de gener al gimnàs de l’es·
cola Castell d’Òdena, de les 9 
del matí a les 4 de la tarda.
Les activitats estan organit·
zades per la Comissió de Reis 
d’Orient d’Òdena i compten 
amb el suport de l’Ajunta·
ment d’Òdena.

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
bui va aprovar el passat 
dijous en Ple Extra-

ordinari el pressupost de la 
corporació per a l’any 2020, 
que és de 8’3 milions pel que 
fa a la institució municipal. El 
pressupost municipal va tirar 
endavant amb els set vots fa-
vorables de l’equip de Govern 
(format pels sis regidors d’Ara 
Montbui i per la regidora de 
Som Montbui-ERC) i els sis 
vots en contra dels regidors 
del PSC.
La regidora d’Hisenda Jésica 
Arroyo va presentar els nú-
meros pel 2020, destacant que 
“hem intentat que sigui un 
pressupost real, d’acord a les 
necessitats del municipi. És 
un pressupost treballat parti-
da per partida, on hem bus-
cat un increment de serveis i 

despeses corrents, comptant 
amb els mateixos ingressos. 
Fem un acte de responsabi-
litat amb aquest pressupost”. 
La regidora d’Hisenda va 
exposar les línies bàsiques 
del pressupost, repassant les 
principals novetats en els 
capítols de personal, despeses 
corrents i aportacions econò-
miques de l’Ajuntament tant 
al Patronat Escoles Bressol, 
també al Consorci La Tossa i 
a la societat municipal Mont-
bui Activa SL.
La Regidora d’Acció Social, 
Igualtat, Educació, Infància, 
Solidaritat i Salut Pública 
Coral Vázquez va remarcar 
que el pressupost municipal 
pel 2020 “demostra una clara 
aposta per les polítiques soci-
als. Ampliem el conveni amb 
el Consell Comarcal per mi-
llorar els serveis socials, tam-
bé augmentem un 10 per cent 

les col·laboracions amb enti-
tats del municipi que treba-
llen l’àmbit educatiu i social, i 
apostem per la continuïtat del 
Centre de Dia”. Vázquez va 
assenyalar també que “en els 
àmbits de ciutadania i infàn-
cia executarem les partides” i 
a nivell de salut pública “col-
laborarem amb les entitats 
protectores de gats i també 
posarem ordre en l’àmbit de 
la recollida de gossos abando-
nats”. La regidora montbuien-
ca va remarcar que “augmen-
tem les partides en polítiques 
d’igualtat de gènere” i també 
va assenyalar que “recolzarem 
més a les entitats que treba-
llen l’àmbit social i potencia-
rem activitats educatives com 
els violins, que arribaran als 
estudiants de primer d’ESO 
de l’INS Montbui”. 
L’Ajuntament de Montbui ha 
pressupostat un increment de 

195.000 en l’aportació mu-
nicipal al Patronat Escoles 
Bressol, fruit d’una previsió 
de disminució d’ingressos 
(bàsicament per la disminu-
ció de la natalitat i la menor 
assistència de nens i nenes a 
les llars). Coral Vázquez va 
afegir que “treballarem per 
potenciar que les famílies de 
Montbui portin els seus nens 
i nenes a les llars d’infants de 
Montbui). El pressupost per 
a l’any 2020 també recupera 
les beques per a famílies que 
portin els seus fills i filles a 
les llars d’infants montbuien-
ques”.
El regidor de Promoció Eco-
nòmica, Comerç, Turisme, 
Ocupació i Seguretat Ciuta-
dana Jordi Bòria va explicar 
les seves àrees dintre del pres-
supost, tot assenyalant que “a 
nivell de comerç volem que la 
Unió d’Establiments de Mont-

MONTBUI / LA VEU 

El proper dissabte 28 
de desembre, entre les 
10 del matí i la 1 de 

la tarda, i entre les cinc i les 
vuit del vespres, l’Espai de 
les Arts i del Coneixement 
Mont-Àgora es convertirà en 
“Nadalàgora, la vila de Na-
dal”. Es tracta d’una activitat 
familiar, amb entrada lliure 
i gratuïta, en la qual els as-
sistents podran decorar cup-
cakes a la caseta de xocolata, 
fer manualitats amb perso-
natges com Frozen i Ana, i 
moltes més sorpreses.

Dissabte 28: “Innocents so-
bre rodes: marxa lúdica en 
bicicleta”
També dissabte, però a par-
tir de les 4 de la tarda la Plaça 
de l’Ajuntament serà escenari 
dels preparatius de l’activitat 
“Innocents sobre rodes”, pri-
mera marxa nocturna en bi-
cicleta organitzada per l’Ajun-
tament de Montbui a través 
de la regidoria d’Esports. 
Es tracta d’una marxa lúdica 
en bicicleta per a tothom, la 
qual es durà a terme amb sor-
tida i arribada a la Plaça de 
l’Ajuntament, després de com-
pletar un petit circuit urbà. 
L’activitat “Innocents sobre 
rodes”, realitzada coincidint 
amb el 28 de desembre, in-

clourà el sorteig de 10 bici-
cletes, regals i obsequis di-
versos entre els participants. 
Un cop finalitzada la pro-
va hi haurà xocolatada amb 
melindros per a tots els par-
ticipants i es durà a terme el 
corresponent sorteig de re-
gals entre les persones que 
hagin pres part a la prova. 
El sorteig es durà a terme al 
Centre Cívic i Cultural La 
Vinícola i en ell hi prendran 
part els dorsals de les perso-
nes que hagin pres part a la 
prova.

Marató de Joguines, agility, 
i lliurament de la carta al 
Patge a Mont-Àgora

Les activitats solidàries tam-
bé tindran protagonisme 
el proper dissabte, amb la 
Marató de Joguines de Creu 
Roja Anoia, emmarcada per 
segon any consecutiu en el 
Torneig Solidari de Nadal 
que organitza el Futbol Sala 
Montbui. 
Les persones que ho desitgin 
podran portar una joguina 
nova fins al pavelló Mont-
aQua, per tal de col·laborar 
a la campanya de recollida 
de joguines. També aquest 
dissabte, a partir de les nou 
del matí, tindrà lloc a l’Esta-
di Municipal de Futbol una 
prova “Pandereta” d’agility, 
organitzada pel Club Agility 

Rivalcan. 
Una de les activitats més es-
perades pels més menuts es 
durà a terme aquest proper 
diumenge: el lliurament de la 
carta al Patge Hammend. Els 
patges reials recolliran les 
cartes i peticions dels infants 
montbuiencs a Mont-Àgora, 
entre les onze del matí i les 
dues de la tarda. Els caramels 
d’aquesta activitat són aptes 
per a celíacs.
També diumenge, però en 
aquest cas al Nucli Antic, els 
patges reials recolliran les 
cartes dels infants a l’Ateneu 
Cultural i Recreatiu. L’activi-
tat començarà a partir de dos 
quarts de 12 del matí, amb 

l’organització de la Comissió 
de Reis Nucli Antic.

Revetlla de Cap d’Any
Una altra de les novetats de 
les festes nadalenques d’en-
guany a Montbui és l’orga-
nització aquest proper dime-
cres 1 de gener (un cop les 
campanades anunciïn l’Any 
Nou), d’una Revetlla popu-
lar de Cap d’Any, la qual es 
durà a terme a la Sala Au-
ditori Mont-Àgora. El grup 
“Band the Cool” serà l’encar-
regat de conduir amb la seva 
música i alegria la vetllada, 
amb entrada lliure i gratuïta. 
Hi haurà gots reutilitzables i 
servei de bar.

Noves activitats nadalenques a Santa Margarida de Montbui

L’ajuntament de Montbui aprova un pressupost 
de 8’3 milions d’euros

bui tingui més protagonisme 
en les activitats comercials. 
També voldríem donar-hi un 
tomb més comercial al Fira 
de la Multicultura, que sigui 
l’aparador dels comerços i 
empreses del municipi”. Bòria 
va recordar també que el go-
vern montbuienc vol fer una 
gestió acurada de la societat 
Montbui Activa SL, contrac-
tant un gerent per a l’empresa 
municipal i reforçant el man-
teniment de Mont-aQua.
Pel que fa a Cultura i Edu-
cació, Sara Bergantiño va 
remarcar que el pressupost 
“potencia i millora la col·la-
boració de l’Ajuntament en-
vers les entitats, amb un in-
crement econòmic del 10 per 
cent amb aquelles entitats 
socials i culturals. El pressu-
post 2020 manté la mateixa 
partida econòmica per a Gent 
Gran”.
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EL BRUC / LA VEU 

Un grup de responsables 
de les àrees infantils 
de les biblioteques de 

l’Anoia i l’Alt Penedès es van 
trobar, dijous 12 de desembre 
passat, a la Biblioteca Verge de 
Montserrat del Bruc. L’objectiu 
de la trobada va ser el de com-
partir experiències i trobar-se 
amb els professionals de l’As-
sociació ¡Àlbum!, per posar-se 
al dia en matèria de les princi-
pals novetats de literatura in-
fantil que hi ha a casa nostra, 
concretament de les editorials 
Ginjoler, Takatuka, Zorrorojo, 
Trampantojo, Juventud, Ekaré 
i Coco books. 
Concretament van participar a 
la trobada bibliotecàries i bibli-
otecaris del grup Anoiets, que 
aplega de les biblioteques del 
Bruc, Igualada, Santa Marga-
rida de Montbui, Vilanova del 

Camí, Masquefa, el Bibliobús 
Montserrat i Capellades; així 
com altres companys de la Po-
bla de Claramunt, Sant Quintí 
de Mediona, Collbató.
L’Associació ¡Àlbum! està 
formada per 23 editorials in-
dependents i té l’objectiu de 
donar visibilitat i rellevància 
al gènere del àlbum il·lustrat. 
La intenció és treballar i de-
senvolupar les seves propostes 
conjuntament amb llibreters, 
bibliotecaris i escoles. Va néi-
xer l’any 2017 a Barcelona i un 
any més tard el seu objectiu es 
va fer extensiu a tot l’estat es-
panyol, realitzant durant una 
setmana activitats simultànies 
a diferents ciutats com Bar-
celona, Saragossa, Almeria, 
Sevilla i Madrid. Aquest any 
2019, les activitats principals 
s’han realitzat durant els dies 2 
al 17 de novembre, sota el lema 
«Els llibres que obren mons».

La Biblioteca del Bruc, 
seu d’una trobada de 
bibliotecàries infantils

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Promoció Econòmica ha 
portat a terme la fase 
final del projecte de 

“Senyalització dels elements 
turístics i patrimonials de Vi-
lanova del Camí” amb la col-
locació de nou panells a dife-
rents punts del municipi.
El projecte ha consistit en se-
nyalitzar mitjançant cartelle-
res i plafons informatius l’edi-
fici de Can Muscons, el Parc 
Fluvial, el Safareig del Comú, 
el Carreró, el portal adovellat 

de la Plaça Major i del Carrer 
Major; a la Plaça de les Vilano-
ves hi trobem l’evolució urba-
nística i a la Plaça del Mercat, 
una cartellera amb informació 
genèrica del municipi i les ru-

Vilanova del Camí instal·la nou 
panells informatius dintre del projecte 
de senyalització turística del municipi 

tes del nostre entorn.
Es pretén que aquesta sigui 
una primera fase de senyalit-
zació i a curt termini poder 
anar senyalitzant altres ele-
ments destacats d’interès tu-
rístic i patrimonial fixats en el 
mapa de patrimoni, senders i 
rutes.
El projecte s’ha portat a terme 
mitjançant el Catàleg de Xarxa 
de la Diputació de Barcelona a 
través de la seva oficina tècni-
ca de turisme, conjuntament 
amb Promoció Econòmica.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vila-
nova del Camí ha re-
novat el web municipal 

vilanovadelcami.cat de la mà 
de la Diputació de Barcelona. 
La nova pàgina s’ha activat 
aquest divendres i durant les 
pròximes setmanes es con-
tinuarà fent el traspàs de la 
informació del web antic, per 
completar tots els continguts 
de la nova pàgina.
El nou web s’adapta als nous 
formats de dispositius digi-
tals (mòbils, tauletes…) i pre-
tén millorar l’accessibilitat als 
usuaris per facilitar la localit-
zació de la informació amb 
una reordenació dels contin-
guts municipals i dels serveis 
que es presten (tràmits on-

line, butlletí digital, avisos, 
exposicions públiques…).
Donat el volum de publicaci-
ons en les àrees informatives 
del web municipal, la migra-
ció dels continguts s’anirà 
fent progressivament, per la 
qual cosa la pàgina no funci-
onarà en ple rendiment fins 

Es renova la pàgina web municipal 

d’aquí un temps indeterminat.
El nou web vilanoví continua 
la línia dels webs creats i dis-
senyats per la Diputació de 
Barcelona que presta aquest 
servei als municipis de ma-
nera gratuïta i que marca 
unes línies similars i estàn-
dards per a tots. 
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PIERA / LA VEU 

El passat cap de setmana, 
els pierencs i les pie-
renques van gaudir de 

noves propostes nadalenques. 
El dissabte, prop de 100 nens 
i nenes de P3 a 6è de Primària 
van participar en el recital de 
versos i la cantada de nadales 
que organitza anualment Rà-
dio Piera. En poc més d’una 
hora, el centenar d’infants i 
les seves famílies van passar 
per l’emissora municipal i van 
emetre un divertit progra-
ma radiofònic, que es podrà 
tornar a escoltar en diferit el 
dimecres 25 de desembre, a 
les 11 hores. Així mateix, el 
diumenge, la Coral Xicoira va 
cantar nadales i boniques can-
çons al Santuari del Sant Crist. 
Una vintena de veïns i veïnes 
van gaudir del tradicional 
concert de Nadal de la coral 
pierenca.
Aquesta setmana, les activitats 
nadalenques continuaran amb 
el 30è Pessebre Vivent de Pie-
ra, que es podrà visitar el di-
mecres 25 de desembre, de 18 
a 21 hores. Enguany, la ciuta-
dania podrà descobrir una re-
presentació especial i única al 
nucli antic de la vila on hi par-

ticiparan més de 200 persones. 
Per a accedir-hi, caldrà fer-ho 
per les places de Joan Orpí i 
del Sant Crist. L’endemà, a les 
12.30 hores, hi haurà la tradi-
cional ballada de sardanes de 
l’Agrupació Sardanista de Pie-
ra a la plaça del Peix. A les 19 
hores, l’Agrupació Sardanista 
de Piera també oferirà el seu 
popular concert de Sant Este-
ve al Santuari del Sant Crist. 
Ambdós actes comptaran amb 
la col·laboració de la Cobla 
Ciutat de Girona.
Finalment, durant el cap de 
setmana, es viurà el plat fort 

de les festes nadalenques: el 
Saló de la Infància i la Joven-
tut. El dissabte 28 i diumen-
ge 29 de desembre, el Pavelló 
Municipal El Prat acollirà dos 
dies de diversió amb inflables 
terrestres, atraccions, rocò-
drom, Espai Jove i Ludoteca 
Infantil. També, hi haurà un 
inflable aquàtic a la Piscina 
de Piera. Així mateix, l’Asso-
ciació de Dones i Indimaj im-
partiran una sessió de cuina i 
hi haurà diversos tallers amb 
l’Eixam, Pubillatge de Piera, 
Agrupació Sardanista de Piera 
i Falcons de Piera.

La Coral Xicoira celebra el tradicional 
concert de Nadal a Piera

PIERA / LA VEU 

Aquests darrers dies 
s’han dut a terme els 
treballs de renova-

ció de l’enllumenat del camp 
de futbol municipal. La nova 
instal·lació, que utilitza ín-
tegrament tecnologia led, és 
una aposta de la regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament 
de Piera per la sostenibilitat 
i l’estalvi energètic. El passat 
dijous es van fer les proves del 
nou enllumenat que ja va es-
trenar el cap de setmana. 
El nou enllumenat es pot re-

gular segons l’ús que es vulgui 
fer del camp. Permet fins a sis 
escenaris diferents que es po-
den aplicar depenent de si els 
usuaris i usuàries estan entre-
nant o jugant un partit. 
Recordem que fa aproxima-
dament un mes es van substi-
tuir les calderes de la piscina, 
cosa que ha permès un major 
control del consum energètic. 
Aquest cop s’ha volgut actuar 
sobre l’enllumenat del camp 
de futbol amb la voluntat de 
fer dels equipaments espor-
tius uns espais més sosteni-
bles.

Estrena del nou enllumenat 
del camp de futbol

PIERA / LA VEU 

El Centre de Dia Mar i 
Cel ofereix un taller de 
memòria conduït per 

la psicòloga Estíbaliz Jimé-
nez. Les persones participants 
es reuneixen dos cops per set-
mana, els dilluns i divendres 
de 10.30 a 11.30 hores. El pas-
sat dilluns dia 16 de desem-
bre es va organitzar una tro-
bada amb la intenció que els 
assistents habituals poguessin 
acomiadar-se abans de festes 
i desitjar-se un Bon Nadal.
L’activitat està oberta a tota la 
ciutadania. Hi poden parti-
cipar totes aquelles persones 
majors de 65 anys encara que 
no siguin usuaris i usuàries 
del centre de dia. El preu, per 
a les persones externes, és de 
15 euros mensuals.   
En el taller de memòria es 
fan exercicis orals i escrits 
per a treballar capacitats com 
l’atenció, el llenguatge, l’ori-
entació o la memòria, entre 

d’altres, amb la finalitat de 
mantenir la ment activa, ja 
que aquest és un dels factors 
que contribueix en un procés 
d’envelliment saludable. Així 
mateix, el taller vol ser un es-
pai de trobada, amb el qual 
es contribueix a crear xarxa 

Taller de memòria obert a la ciutadania

amb les persones grans de la 
vila, de manera que es facilita 
un recurs davant la solitud no 
buscada.
Per a més informació us po-
deu adreçar al centre ubicat a 
la Plaça Mar i Cel, 1 o trucant 
al telèfon 93 776 17 86.

PIERA / LA VEU 

El Departament de 
Serveis Socials va or-
ganitzar, el passat 20 

de desembre, un esmorzar 
d’agraïment i reconeixement 
al voluntariat de Càritas. L’ac-
te va comptar amb la presèn-
cia de l’alcalde, Jordi Madrid, 
i la regidora de Benestar So-
cial, Margarita Rivademar. 
També hi van ser presents el 

mossèn Ramon M. Bosch, 
així com un grup representa-
tiu de voluntaris i voluntàries 
d’aquesta entitat.
En l’acte es va agrair la gran 
tasca que desenvolupa aquest 
col·lectiu, que es dirigeix al 
sector de població més desfa-
vorit del nostre municipi, així 
com  l’esforç personal de les 
persones de Càritas, que aju-
da i complementa el treball 
que es fa des del servei. 

Esmorzar d’agraïment al 
voluntariat de Càritas
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COPONS / LA VEU 

El passat diumenge 15 
de desembre  Copons 
va donar  el tret de sor-

tida de les activitats Nadalen-
ques amb un  Mercat de Na-
dal que  per primera vegada 
es realitzava a l’ aire lliure.
El  bon temps va acompanyar 
aquesta jornada i el mercat 
va comptar amb nombrosos 
visitants i més d’ un vintena 
d’ expositors que van posar a 
la venda productes d’artesa-
nia alimentària, de decoració 
nadalenca, plantes, arbres de 
Nadal, tions, productes de re-
gal i altres productes artesans. 
La Fira, doncs,  es va em-
marcar en un ambient molt 
nadalenc  i  on els mes petits 

van poder gaudir una agrada-
ble estona amb activitats com 
el taller de fang.
Aquesta doncs ha estat un 
proposta molt ben acolli-

da que tindrà continuïtat en 
els propers anys. Des d’ aquí 
volem agrair a tots els expo-
sitors i participants la seva 
participació.

Copons va viure una jornada festiva 
amb el  Mercat de Nadal al carrer

MONTMANEU / LA VEU 

El diumenge dia 15 de 
desembre, a la Resi-
dència Nostra Senyora 

del Carme de Santa Coloma 
de Queralt es va dur a ter-
me l’acte de celebració del 
centenari de la Sra. Cristina 
Admetller Satorras, veïna de 
Montmaneu.
L’Alcalde de Montmaneu 
Àngel Farré i Carulla, va 
entregar una medalla de la 

Generalitat de Catalunya 
commemorativa d’aquest 
centenari. Posteriorment, el 
Sr Alcalde en representació 
de l’Ajuntament de Mont-
maneu va entregar una placa 
commemorativa i un ram de 
flors.
A l’acte i van assistir els fills , 
nets i bisnets i en acabar, tota 
la família va obsequiar amb 
un pastís commemoratiu 
que es va repartir amb tots 
els residents.

Montmaneu felicita l’àvia 
centenària

MONTMANEU / LA VEU 

Un any més Montma-
neu va participar molt 
activament a la Mara-

tó de TV3, que enguany estava 
destinada a les malalties mino-
ritàries.
El dissabte a les 21:00 hores es 
va fer un sopar popular i des-
près un bingo solidari. Tota la 
recaptació va ser per la Mara-
tó. Cal destacar la presència en 
aquest sopar solidari de gaire-
bé tots els veïns del nostre mu-
nicipi.
El diumenge a les 18:00 hores a 
la Sala, el reconegut grup mu-
sical barcelonès les Fussa varen 
fer un excel·lent concert que va 
ser del grat del nombrós públic 
assistent. Cal dir també, que 
l’entrada va ser gratuïta amb 

una aportació voluntària que 
es va destinar a la Marató.
Durant tot el dissabte i diu-
menge es van posar a la venda 
núm. pel sorteig d’una gran 
panera (un carro de pagès) i 
les manualitats que prèviament 
van fer les veïnes de Montma-
neu. Cal destacar el rècord de 
recaptació d’aquesta edició, que 
aquest any ha estat de 3.864 €, 
i encara es pot superar ja que 
estan a la venda números per 
aquesta panera fins el proper 
dissabte dia 21 de desembre. 
Cal agrair al gran esforç que 
ha fet l’Ajuntament de Mont-
maneu per la preparació 
d’aquest event, a totes les veï-
nes que han fet les manualitats 
posades a la venda i a tots els 
veïns per la seva participació i 
col·laboració.

Montmaneu va 
participar activament a 
la Marató de TV3

CALAF / LA VEU 

Des de la Mancomuni-
tat de l’Alta Segarra i 
amb la col·laboració 

de la Diputació de Barcelona, 
s’ha organitzat al llarg de tot 
l’any un seguit de caminades, 
amb periodicitat mensual, 
per conèixer algunes de les 
balmes de Catalunya i altres 

racons d’interès amb rutes 
guiades i atractives de sende-
risme.
En total, s’han realitzat 10 
sessions, ja que la sortida 
del mes d’agost es va haver 
d’anul·lar per l’onada de calor, 
i hi han participat fins a 350 
persones.
En aquesta ocasió, la darre-
ra ruta es desplaçarà fins a la 

Balma de Cal Perdiu a la Serra 
dels Bandolers de Rubió, a la 
comarca de l’Anoia. I transcor-
rerà per un circuit fàcil d’uns 
10 km. 
La sortida serà de forma con-
junta a les 08h des de la plaça 
dels Arbres de Calaf, però es 
realitzarà en cotxes particulars. 
No caldrà fer inscripció prèvia. 
Caldrà portar esmorzar i beguda.

Cloenda del cicle de caminades a balmes 
de Catalunya a la Serra de Rubió

CALAF / LA VEU 

El 21 de desembre s’obria 
el nou aparcament per 
32 vehicles, gratuït, si-

tuat al xamfrà del carrer 1 de 
Maig amb el carrer Xurigue-
ra. Per accedir-hi, s’ha de fer 
pel camí dels dipòsits muni-
cipals.
L’actuació s’ha realitzat per 
habilitar el terreny i així, do-
nar servei d’aparcament al 

nucli antic de Calaf, a fi de 
donar alternativa a la plaça 
Gran i les dependències de 
l’Ajuntament de Calaf.
Les obres, començades el pas-
sat mes de setembre, realitza-
des d’acord amb el projecte 
tècnic per l’empresa calafina 
Sorema, han tingut un cost 
de 33.503 euros i han estat fi-
nalitzades en el temps previst.
L’actuació s’ha dut a terme per 
la reactivació per l’ús tempo-

El nucli antic calafí disposarà de nou 
aparcament

ral dels solars mitjançant les 
subvencions atorgades per les 
Meses de concertació de la 
Diputació de Barcelona.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

ES TRASPASSA
NEGOCI FAMILIAR
D E S  D E  1 9 8 1
BOTIGA MULTIPRODUCTE
EPÍGRAF ACTIVITAT 622.2
EN ZONA DE VARIETAT COMERCIAL
INVERSIÓ MÀXIMA 15.000€
INTERESSATS TRUCAR:
AL TELÈFON: 722 21 60 49
EN HORARI COMERCIAL

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES
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El CF Igualada no reacciona
FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 3
UE FIGUERES 6

E ls blaus rebien a un ri-
val de la zona mitjana 
de la classificació, en 

l’últim partit del 2019, amb 
ganes de retallar distàncies 
respecte a la salvació. Davant 
hi hauria un Figueres amb la 
moral ben alta, després de 
guanyar en la passada jorna-
da.
Es preveia un partit vibrant 
en un camp Municipal de Les 
Comes, que presentava un 
gran ambient. L’inici del par-
tit va ser molt bo, els iguala-
dins van disposar de moltes 
arribades, que mica en mica, 
feien que la sensació de perill 
fos molt més gran.
Així va ser com, al minut 28, 

va engaltar una pilota morta 
a la frontal de l’àrea per avan-
çar als anoiencs. Resultat que 
feia justícia amb el que s’ha-
via vist a la gespa.
No obstant, tan sols dos mi-
nuts més tard, en una pilota 
centrada a l’àrea, els visitants 
empataven, en la seva pri-
mera arribada a l’àrea. Un 
gol que va fer mal, ja que al 
minut 37, en un xut de fora 
l’àrea, el Figueres es va avan-
çar. I quan semblava que s’ar-
ribava al descans amb l’un a 
dos, l’àrbitre va xiular un 
penal molt dubtós, a favor 
de l’equip visitant. L’enfron-
tament es posava molt costa 
amunt.
Però l’inici de la segona mei-
tat va ser immillorable. No-
més sacar des del centre del 
camp, Triguero recollia un 
refús dins l’àrea i retallava 

distàncies. El conjunt blau 
havia reaccionat i cada cop 
s’apropava més a la porteria 
del Figueres i, al minut 65, 
Pedro empatava el duel.
Els jugadors de Moha esta-
ven atacant molt, però al mi-

nut 76, en una jugada aïllada, 
els visitants feien el quart. En 
una jugada als minuts finals, 
en un malentès defensiu els 
de l’Alt Empordà feien el cin-
què. I en la darrera jugada, el 
sisè i definitiu gol.

Una derrota dura, a falta de 
dues jornades per acabar la 
primera volta. El següent 
partit dels igualadins serà a 
Cerdanyola del Vallès, el 5 de 
gener.

Foto: Marc Domènech

FUTBOL / LA VEU 

E l CF Igualada i Moha 
han arribat a un acord 
per tal que l’entrena-

dor marroquí deixi de ser el 
màxim responsable del pri-
mer equip del conjunt blau. 
Així es va fer saber aquest 
passat dimarts al matí en un 
comunicat, en què el club 
igualadí explicava que “és 
una decisió que, a tots, ens 
ha costat molt de prendre, 
però atès als últims resultats 
i esdeveniments, i pensant en 
el futur immediat de l’equip a 
la 3a Divisió, s’ha pensat que 
seria el més adient per a tot-
hom”.
Des del Club agraeixen “molt 
sincerament” tot el treball 
que en Moha ha fet aquests 2 
anys al Club. “Un treball que 
ha deixat una gran petjada, 
tant en l’aspecte futbolístic 
com en l’aspecte humà”, re-
marquen.
El propi Moha ha volgut aco-
miadar-se de l’afició blava 
amb les següents línies:
“Buenos días, de nuevo sale 
el sol.
Soy Moha, y me gustaría des-
pedirme de la familia del CF 
Igualada.
De las personas que han hec-

ho y hacen posible que este 
club tenga más de 80 años de 
historia: Jugadores, entrena-
dores, aficionados familias 
enteras… Directivos etc y 
desear que vayáis a por los 
próximos 80!!!
En 2º lugar me gustaría des-
pedirme de todos los juga-
dores/as del club con su res-
pectivos entrenadores/as y 
ayudantes de las familias que 
hacen posible que se pueda 
pensar en mirar de ir a por 
80 años más. Gracias por su 
esfuerzo.
Ha sido un verdadero placer 
formar parte de este club. 
Gracias por el recibimiento 
desde el 1er día hasta el úl-
timo .
Y por último no olvidemos 
que el fútbol es solo un ju-
ego!! Un deporte maravi-
lloso, solo eso. Un deporte 
de “EQUIPO” que lo juegan 
niños/as, adolescentes, adul-
tos/as y se equivocan como 
todos lo hacemos… Sería 
importante tener en cuenta 
cosas que se entrenan a parte 
de aspectos tácticos, técni-
cos, físicos, psicológicos etc. 
Como la humildad, la empa-
tía, la alegría, el esfuerzo, el 
compromiso, la responsabi-
lidad, el respeto o el cariño.

Els mals resultats 
precipiten l’adéu de 
Moha

BÀSQUET / LA VEU 

Aquest passat dissabte 
l’Anytime Fitness CB 
Igualada va disputar 

el partit en una de les pistes 
més complicades de la cate-
goria, la de la Joviat, un dels 
rivals directes per la perma-
nència. Des del minut zero 
el conjunt rival va dominar 
l’enfrontament controlant els 
ritmes del partit, aconseguint 
així cert avantatge en el mar-
cador. D’aquesta manera el 
partit es va convertir en una 

successió de cistelles contínu-
es per part dels dos equips. En 
el segon període l’equip igua-
ladí va reaccionar, mostrant 
un partit molt més igualat. 
Durant la segona part el par-
tit es va endurir considerable-
ment amb defenses per part 
dels dos equips de molta més 
qualitat i sobretot duresa, pro-
vocant així poca anotació per 
part dels dos contrincants. Ja 
en l’últim període, les joves 
igualadines van afrontar els 
últims minuts del partit amb 
molt seny amb una gran de-

fensa i amb una gran presa 
de decisions. Però una cistella 
en els últims segons de partit, 
gràcies a una pilota dividida 
va provocar una nova derro-
ta per l’Igualada. Finalment el 
marcador va ser 59-56. 

Fitxa tècnica
Parcials 16-11 16-20 14-12 13-
13 
Anotadores: Compte (10), 
Carner (9), Enrich (4), Lamo-
lla (13), Jane (8) Amatlle (0), 
Aniento (0), , Ojide (6), Iglesi-
as(0) Segues (6).

L’Anytime Fitness CB Igualada es 
complica la vida
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El Monbus CB Igualada tanca l’any amb derrota
BÀSQUET / LA VEU 

El partit corresponent 
a la 13a jornada de la 
lliga EBA enfrontava el 

passat dissabte 21 de desem-
bre a les Comes al Monbus 
CB Igualada (1r classificat) 
contra el FC Martinenc Bàs-
quet (3r classificat). El partit 
començava molt bé per als 
igualadins que aconseguien 
ficar-se de bon inici fins a 9 
punts per sobre el marcador. 
En aquest moment, però, els 
visitants va apretar en defen-
sa i va reduir la diferència fins 
als 2 punts per a un 14 a 12 al 
final del primer període.
Un gran nivell defensiu vi-
sitant es mantindria tot el 
segon període permetent als 
blau i grocs anotar només 10 
punts en 10 minuts. Parcial 
de 10 a 22 per a un 24 a 34 a 
la mitja part.
A la represa el Martinenc 
mitjançant un gran encert 
des de la línia de 3 aconseguia 
augmentar la diferència fins a 
20 punts. Els igualadins mos-
trarien una reacció a finals 
del 3r quart amb dos triples 

consecutius de la mà d’Àlex 
Matencio. 17 a 25 en aquests 
10 minuts per a un 41 a 59 a 
falta de deu minuts de joc.
A l’últim període els iguala-
dins aconseguien mantenir la 

reacció i baixar la diferència 
fins als 10 punts, però nova-
ment els visitants des del 6,75 
sentenciaven el partit. Segona 
derrota de la temporada per 
al Monbus CB Igualada que 

col·loca un balanç d’11 vic-
tòries i dues derrotes al final 
de la primera volta del cam-
pionat.
Fitxa tècnica
Sergi Carrión (2), Miquel Be-

nito (0),Pape B. Sall (2), Edu 
Burgès (11), Jordi Torres (0), 
Carles Fons (12), Jaume Tor-
res (3), Pau Camí (3), Oriol 
Mateu (9), Edu Tejero (7), 
Roger Pérez (6).

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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L’Igualada Rigat comença la segona volta amb derrota a 
Calafell
HOQUEI PATINS / LA VEU 

L’Igualada Rigat va cau-
re per la mínima (4-3) 
al Pavelló Joan Ortoll 

de Calafell, en el partit que 
tancava l’any i obria la sego-
na volta. La millor notícia 
del matx va ser la tornada de 
Roger Bars a les pistes. Amb 
aquesta derrota, l’Igualada 
Rigat tanca l’any com a quart 
classificat i sent un dels qua-
tre caps de sèrie de la Copa 
del Rei.
A Calafell, els igualadins van 
sortir a la pista conscients 
que haurien de saber patir. 
Van aguantar a uns calafe-
llencs molt intensos els pri-
mers 9 minuts, que van estar 
a punt de marcar en dues 
ocasions que Elagi Deitg va 
salvar. Abans de l’equador de 

la primer part, Tety Vives va 
robar una bola i en una una 
contra amb Méndez, que li va 
fer l’última passada perquè 
engaltés la bola a la xarxa. Un 
minut i mig més tard va ser 
Méndez qui va culminar una 
contra des del segon pal, es-
combrant la pilota. L’Igualada 
Rigat va arribar al descans 
amb aquest 0 a 2 en el marca-
dor, en gran part per la gran 
actuació d’Elagi Detig, que 
també va aturar un penal. 
La segona part no va arren-
car massa bé pels arlequinats. 
Torner va reduïr diferències 
quan només es portaven ju-
gats 3 minuts i mig. Podria 
haver estat un gol d’aquells 
que fan mal, però 3 segons 
després Tety Vives gairebé de 
mitja pista va enviar a la xarxa 
un míssil que semblava esvair 

pors. Llavors, el partit va en-
trar en una successió d’atacs i 
contraatacs que en res bene-
ficiaven als igualadins, que 
van veure com en 9 minuts 
el Calafell va acabar donant 

la volta al marcador (amb un 
gol d’Àngel i dos de Torner). 
Tot i que l’Igualada va buscar 
l’empat jugant amb 5 jugadors 
de pista a l’últim minut, ja no 
van poder marcar. 

L’Igualada Rigat començarà 
l’any 2020 jugant a Les Co-
mes, el pròxim 4 de gener, en 
el partit que l’enfrontarà al 
Lleida Llista.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Primer va ser Àfrica, 
després Amèrica del 
Sud i a partir de l’edi-

ció 2020 és l’Orient Mitjà el 
protagonista del Dakar. Con-
cretament serà Aràbia Saudi-
ta on es disputarà el raid més 
dur del món.
Com ja és habitual, l’Anoia hi 
estarà molt ben representada 
i a més, amb possibilitats re-
als de guanyar ja sigui en cot-
xes com en buggis.
En cotxes, Àlex Haro, després 
de la seva etapa copilotant els 
darrers anys a Nani Roma, 
enguany ho farà al costat del 

pilot sudafricà Giniel de Vi-
lliers amb el Toyota Hilux 
oficial. 
Si en els anteriors Dakars 
Armand Monleón l’havia fet 
amb moto, ara el disputarà 
copilotant al manresà Gerard 
Farrés amb un buggi Can-Am 
de l’equip Monster Energy.
L’experimentat dakarià Jordi 
Viladoms serà el Director Es-
portiu de l’equip oficial KTM 
de motos, Oriol Balcells me-
cànic de l’equip oficial Honda, 
Armand Monleón pare, com 
en els darrers anys, estarà 
dins l’assistència de l’equip de 
motos xinès Daming Mining 
Racing, igual que el mecànic 

Edu Roig. Jordi Vidal estarà 
dins l’assistència de l’equip 
oficial Toyota, l’actual gua-
nyador del Dakar amb el cata-
rí Nasser Al-Attiyah copilotat 
pel francès Mathieu Baumel.
El dijous dia 2 de gener i du-
rant tres dies hi hauran les 
verificacions administratives 
i tècniques i el diumenge dia 
5 es disputarà la primera de 
les dotze etapes, a més d’una 
de descans. Com cada any, La 
Veu de l’Anoia en les prope-
res edicions anirà ampliant 
informació del Dakar, el raid 
que enguany estrena un nou 
escenari.

Haro, Monleón, Viladoms, Balcells, 
Roig, Vidal: Els anoiencs del Dakar 
2020

ATLETISME / LA VEU 

L’equip Absolut mas-
culí del C.A. Iguala-
da Petromiralles es va 

proclamar diumenge al matí 
Campió de Catalunya Abso-
lut de Cros Curt per Clubs, 
en la prova d’aquesta cate-
goria corresponent al Cam-
pionat català disputat con-
juntament amb el 1r Cros de 
Calonge i Sant Antoni. Ab-
dessamad Oukhelfen era el 
guanyador absolut i Campió 
de Catalunya individual de la 
prova, amb 11’14” per cobrir 
els 4.050 m. de cursa, seguit 
d’Abdennasser Oukhelfen, 4t 
amb 11’28”, entrant 18è Lah-
cen Ait Alibou amb 12’12”, 
i 21è Guillem Carner amb 
12’20”, amb 44 punts. Els at-
letes del CAI s’imposaren a 
l’ISS-L’Hospitalet, 2ns amb 
70 punts, i al C.A. La Sansi, 
3ers amb 76 punts entre al-
tres, amb una brillant actua-
ció global.
Va sobresortir també Nai-
ma Ait Alibou, 3a absoluta i 
Bronze al Campionat de Ca-
talunya Absolut femení de 

Cros Curt, amb 13’40” per 
cobrir els 4.050 m. de la prova 
femenina, dominada per l’in-
ternacional Esther Guerrero 
– New Balance – amb 13’08”.
Pel que fa a les curses del 1r 
Cros de Calonge i Sant Anto-
ni, eren la 6a prova puntua-
ble per al G.P. Català de Cros 
Sub-16 – Sub-18 i Sub-20.
Riduan Boulbayem era 3r en 
categoria Sub-18 masculí, 
amb 12’17” sobre 4.050 m., 
seguit de Roger Súria, 7è amb 
12’37”, entrant 13è Gerard 
Farré amb 13’54”, i 15è Jan 
Bisbal amb 14’01”.
Anna Torras era 4a en Sub-
18 femení amb 12’48”, segui-
da de Berta López, 7a amb 
13’24”, sobre 3.400 m. de 
cursa. Oriol Alonso era 4t en 
Sub-14 amb 9’22” sobre 2.750 
m. de recorregut.
Cal ressaltar la presència en 
el repartiment de premis del 
medallista olímpic a Barce-
lona’92 Patrick Sang, actual 
entrenador d’Eliud Kipchoge, 
únic atleta mundial en baixar 
de les 2 hores en la Marató 
(1h. 59m. 40 seg.), el passat 
mes d’octubre a Viena.

El CAI es proclama 
campió de Catalunya de 
Cros Curt per equips
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ATLETISME / LA VEU 

El triatleta del CAI Tri-
atló Petromiralles Da-
niel Baraldés, i la fon-

dista del CAI Petromiralles 
Paquita Pérez, es van  impo-
sar diumenge passat al matí 
en la 47ª edició de la Pujada 
Igualada - La Tossa de Mont-
bui, enguany novament amb 
el recorregut per camins i 
rierols forestals de 7.500 m., 
amb sortida des de l’Estadi 
Atlètic Municipal igualadí, i 
amb l’arribada situada al cim 
de la muntanya de La Tossa 
de Montbui, a l’esplanada del 
Castell. Hi van participar 30 
atletes en la cursa atlètica, als 
que acompanyaren els 41 par-
ticipants en la 3ª Caminada 
Popular, en aquesta edició.
La cursa comptava amb l’or-
ganització del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles, amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Igualada.  Aquesta va 
ser la 9a edició del Memorial 
Lluís Torrescasana, en me-

mòria del que havia estat Jut-
ge de la prova en bona part 
d’edicions de la mateixa, i que 
ens va deixar l’any 2010.  
Daniel Baraldés es va imposar 
amb un  registre de 30’03”, se-
guit de l’atleta del CE. Roger 
Roca R. Lluc Torné, 2n. amb 
31’42”, i era 3r Carlos Fernán-
dez (CAI Petromiralles) amb 
31’43”.
En femenines es va imposar  
Paquita Pérez (CAI Petro-
miralles) 22a general amb  
41’59”, seguida de Gemma 
Costa (Independent), 2a i 
23a general amb 42’11”, i era 
3a i 26a general Laia Alonso 
(CERRR)  amb 46’26”.
L’acte de repartiment de pre-
mis als atletes classificats  es 
va efectuar davant de l’ermita 
de La Tossa amb la participa-
ció de les regidores d’Esports 
de l’Ajuntament d’Igualada 
Patrícia Illa i de Sta. Mar-
garida de Montbui, Isabel 
Guerrero, acompanyades del 
president del C.A. Igualada 
Lluís Cañamares i de Manel 

Montiel, en representació de 
la Fundació La Tossa.

Classificació  – 47ª PUJADA 
IGUALADA – LA TOSSA 
DE MONTBUI – 22-12-2019 
 
General Masculina:  
1) -  Daniel Baraldés (CAI 
Triatló Petromiralles) 30’03” 
2) -  Lluc Torné (CERRR) 
31’42”
3) -  Carlos Fernández (CAI 
Petromiralles)  31’43”
4) -  Franc Jiménez (Aem-
deKP) 32’30”
5) -  Lluís Vidal (Institució 
Igualada) 32’45”.

General Femenina:  
1) -  Paquita Pérez (CAI Pe-
tromiralles) 41’59”
2) -  Gemma Costa (Indepen-
dent) 42’11”
3) -  Laia Alonso (CER-
RR)46’26”
4) -  Gemma Ventura (CAI 
Popular) 50’00”
5) -  Roser Degracia (Inde-
pendent) 53’10”.

Daniel Baraldés i Paquita Pérez, del  
CAI, guanyadors de la 47a Pujada a la 
Tossa

ATLETISME / LA VEU 

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

la 21a edició de la Cursa St. 
Silvestre. Ja fa més dues dèca-
des que la prova atlètica més 
tardana de l’any va arrelar a 
la vila, que fa d’amfitriona 
d’aquesta bonica festa espor-
tiva. La llista de preinscrits 
creix a molt bon ritme i ja su-
pera el mig miler de partici-
pants, la qual cosa fa preveure 
novament una tarda concor-
reguda.
Pel que fa als horaris de les 
proves, es repeteixen els de les 
edicions anteriors. A partir de 
les 17:10h es preveu la sorti-
da de la cursa infantil de 2,25 
Km de distància, i a les 18h la 
prova d’adults de 5Km, que 
transcorre per l’habitual cir-
cuit urbà.
Les inscripcions anticipades 
es fan a través del web munici-
pal www.vilanovadelcami.cat 
o bé a www.toprun.es fins al 
dia 29/12 al vespre. El mateix 
dia de la prova també es rea-
litzen inscripcions des de les 

16h i fins a 30 minuts abans 
de la sortida de cada cursa (o 
fins a esgotar dorsals). L’orga-
nització recorda que la cursa 
de 5Km es cronometrarà amb 
xip, també aquest any. També 
recorda que hi haurà recolli-
da prèvia de dorsals el dilluns 
30/12 a les oficines munici-
pals d’Esports, de 9-14h (pl. 
Dels Horts, 1), per a aquells 
inscrits abans del 25/12.
La resta de dorsals s’entrega-
ran a la Pl. del Mercat el ma-
teix dia de la Cursa, a partir 
de les 16h.
La prova és d’inscripció gratu-
ïta i, com a premis, l’organit-
zació ofereix les tradicionals 
paneres per als guanyadors 
absoluts masculí i femení i la 
coca de cap d’any per als 3 pri-
mers de cada categoria.
Aquesta activitat és organit-
zada per Esports Vilanova, 
amb el suport del Club Atlètic 
Igualada, de Jocnet i de la Di-
putació de Barcelona. A més 
compta amb el patrocini de 
paneres de Decoració Godoy, 
Bodegas Gallardo, Super Mas, 
Blautec i Metal·listeria J. Pri-
eto. 

Tot a punt per a la 21a 
Cursa St. Silvestre, que 
tanca l’any atlètic 

ESQUAIX / LA VEU 

Molta activitat al 
club amb el cam-
pionat per equips 

de Nadal amb la victòria del 
Racketlon (Dani, Nil i Pau), 
guanyant la final davant el 
team Loyal del Toni, Rafa i 
Marc.
Acte seguit, varen fer l’acte 
de lliurament de recompen-
ses als guanyadors del Social 
de fa uns dies enrera, el Nac-
ho i el Toni com a campió i 
subcampions de 1a catego-
ria, l’altre Toni i el Siscu a 2a 

i els dos Doncels Jordi pare i 
Pau fill en la consolació.
L’acte més emotiu per això, 
va ser el comiat de les pistes 
d’esquaix del Josep Carles, 
que amb 70 anys ha decidit 
penjar la raqueta. El Josep, 
ha estat un dels grans pio-
ners d’aquest esport a Iguala-
da i en un breu discurs pler 
de transparència, va ani-
mar a tothom seguir jugant 
a aquest esport Acaba una 
nova temporada, però amb 
l’horitzó posat en una se-
güent, que té pinta de ser de 
nou apassionant.

Torneig de Nadal per equips i entrega de premis del social 
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TEATRE / LA VEU 

Divendres 27 i diu-
menge 29 de desem-
bre el Teatre de l’Au-

rora viurà l’estrena de SecXop, 
el nou espectacle de la com-
panyia anoienca deParranda 
dins el Cicle Km.0. Aquest 
cicle també acollirà el 3 i 4 de 
gener Passa volant...reciclant! 
de la companyia Tot Circ, que 
també oferirà un taller de circ 
cada dia en finalitzar la fun-
ció.
A SecXop, una parella de pa-
llassos han comprat un local 
on hi podran representar els 
seus espectacles. Es trac-
ta d’una botiga de joguines, 
però les “joguines” són una 
mica estranyes. A més, hi ha 
un altre problema: el públic 
és a punt d’arribar! La compa-
nyia deParranda estrena un 
nou i divertit espectacle tea-
tral on tracta l’educació sexu-
al per a nens i nenes abordant 
temes com la cosificació, els 
nuclis familiars, les diferents 
orientacions relacioafectives, 
els complexes, o el tracte amb 
tacte. Amb un llenguatge pla-

ner, escenes divertides i situa-
cions teatrals de riure com ja 
és habitual en els espectacles 
d’aquesta companyia.

Cicle Km.0: companyies 
professionals anoienques de 
teatre familiar
El Cicle Km.0, que celebra la 
seva cinquena edició, és un 
projecte impulsat pel Teatre 
de l’Aurora amb la col·labo-
ració de les companyies pro-
fessionals de teatre familiar 
de l’Anoia, amb l’objectiu de 
donar més visibilitat i apro-
par al públic els seus espec-
tacles i el seu treball creatiu. 
Amb aquesta voluntat, el cicle 
Cicle Km.0, a part de mostrar 
les creacions de les compa-
nyies professionals de teatre 
familiar de la comarca, tam-
bé les vol donar a conèixer 
de portes endins, organitzant 

“SecXop” deParranda s’estrena al Teatre de l’Aurora 
dins el Cicle Km.0

Un nou i divertit 
espectacle teatral que 

aborda l’educació 
sexual per a nens i 

nenes

diverses activitats paral·leles, 
com tallers, visites guiades, 
exposicions i altres activitats.
El Cicle Km.0. compta amb 
la col·laboració de les com-
panyies: 2princesesbarbudes 
(Sant Joan de Mediona); Cia. 
La Mandarina (Igualada); de-
Parranda (Igualada); Farrés 
brothers i cia (Igualada); La 
companyia del príncep Toti-

lau (Sant Martí de Tous); Te-
atre Nu (Sant Martí de Tous) 
i Tot Circ (Copons). Vuit 
companyies professionals 
de l’Anoia, que es dediquen 
principalment als espectacles 
familiars, amb experiència, 
prestigi dins el sector i amb 
espectacles de qualitat.

Horari i venda d’entrades

Les representacions de Sec-
Xop, tindran lloc divendres 
27 i diumenge 29 de desem-
bre a les 18 h. Les entrades 8 € 
i 6 € (amb els descomptes ha-
bituals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

TEATRE / LA VEU 

Després del 60, arriba 
el 61. Els Pastorets 
d’Igualada no s’atu-

ren i després d’una edició es-
pecial com va ser la celebrada 
l’any passat, commemorant 
els 60 anys ininterromputs de 
representació de l’obra a Igua-
lada, aquest any hi tornen. 
Els Pastorets. Un somni d’in-
fants. El somni de dos vailets 
en una nit màgica com és la 
de Nadal. Un somni que no 
és res més que un conte. No 
podia ser res més bell que un 
conte d’infants. De l’infant 
que portem tots dintre. Una 
obra de Josep Maria Folch i 
Torres.
Més de 100 persones fan 
possible la posta en escena 
d’aquesta tradició nadalen-
ca tant nostra. Un espectacle 
ple de color, música i efectes, 
que enamora als xics i als més 

grans. La il·lusió d’un som-
ni d’infants. Deixem anar la 
imaginació. El somni comen-
ça.
Els Pastorets d’Igualada és 
una de les representacions 

de pastorets més tradicionals 
de Catalunya, conjuntament 
amb els Pastorets de l’Ametlla 
de Merola, Berga, Calaf, Bal-
sareny i Manresa.
A Igualada més de 100 per-

sones, 60 de l’Esbart i 40 d’al-
tres entitats, fan possible la 
posada en escena d’aquesta 
tradició nadalenca catalana 
amb un espectacle ple de co-
lor, música i efectes, que ena-

Els Pastorets d’Igualada, tradició per Festes
mora als xics i als més grans. 
L’espectacle té una duració 
d’unes tres hores, i també es 
realitza una versió de dues 
hores adreçada a nens.
Els Pastorets d’Igualada faran 
les següents representacions 
durant aquesta temporada:
-22 de desembre de 2019, 
17:30 h
Sessió completa de 3h.
Especial Super3
-26 de desembre de 2019, 
17:30 h
Sessió completa de 3h.
Especial Super3
-29 de desembre de 2019, 
11:45 h
Sessió reduïda de 2h.
-29 de desembre de 2019, 
17:30 h
Sessió completa de 3h.
-5 de gener de 2020, 11:45 h
Sessió reduïda de 2h.
-12 de gener de 2020, 11:45 h
Sessió completa de 3h.
Espacial Super3
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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

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, en dècades anteriors a la 
fundació de l’Agrupació Fotogràfica.

LA PLAÇA DE LA CREU, A L’ANY 1905, EN AMBIENT DE DIES 
DE MERCAT 
Fotografia d’autor desconegut que mostra un angle de la profunditat 
de la plaça vista des de la cruïlla de la Bda. St. Nicolau, amb la canto-
nada amb C. St. Domènec.de la Baixada Sant Nicolau. 

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.

MÚSICA / LA VEU 

Com ja és habitual du-
rant el període na-
dalenc, el divendres 3 

de gener, a les 6 de la tarda, 
tindrà lloc el tradicional con-
cert d’orgue de Joan Paradell 
i Solé, organista titular de la 
Capella Musical Pontifícia 
Sixtina del Vaticà, que és or-
ganitzat pel Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada. El progra-
ma que interpretarà en aques-
ta ocasió consta de peces de 
G. Rosetta, J. M. Thomas, A. 
Larriu, M.E. Bossi, R. Purvis, 
P.A. Yon, L. Vierne i E.L. Di-
emer. L’entrada serà gratuïta.
Joan Paradell i Solé és, des del 
novembre de 2010, organista 
titular de la Capella Musical 
Pontifícia Sixtina i, per tant, 
l’organista oficial que toca en 
les celebracions litúrgiques 
presidides pel Papa, tant a la 
basílica de Sant Pere del Vati-
cà com en les altres basíliques 
romanes, i també en els con-
certs de la Capella Musical 

Pontifícia Sixtina.
És organista emèrit de la Ba-
sílica Papal de Santa Maria la 
Major a Roma, on ha exercit 
durant quasi trenta anys com 
a primer organista titular. És 
president honorari de l’asso-
ciació Settembre Organistico 
Fabrianese. Té la càtedra d’or-
gue, cant gregorià i baix con-
tinu al Conservatori Superior 
de Música L. Refice de Frosi-

none (Itàlia).
Va començar els estudis mu-
sicals a la seva ciutat natal, 
Igualada, amb P. Albert Foix, 
i al Conservatori Municipal 
amb Josep M. Oriol i Murt, 
Josep M. Oriol i Llanas i Te-
resa Roig. Posteriorment va 
estudiar orgue amb Montser-
rat Torrent al Conservatori 
Superior de Música de Barce-

Concert d’orgue de Joan Paradell i Solé, el divendres 3

lona. El 1973 es va traslladar a 
Roma per continuar els estu-
dis d’orgue i composició amb 
Valentí Miserachs i es va di-
plomar en orgue i composició 
organística. Posteriorment va 
estudiar durant tres anys a 
Alemanya amb Günther Kau-
nzinger.
Ha realitzat nombrosos con-
certs per quasi tot Europa, 

Rússia, Síria, Estats Units i 
Amèrica del Sud i ha partici-
pat en importants festivals in-
ternacionals d’orgue. Ha enre-
gistrat per a la ràdio i televisió 
estatal italiana (RAI), per a 
Ràdio Vaticana, per a Deutsc-
hland Radio de Berlín, per a 
Bayerischer Rundfunk , per a 
Radio São Paulo (Brasil), per 
a Catalunya Música i també 
per a emissores de televisió 
locals, italianes i espanyoles. 
Amb el Cor Polifonisti Ro-
mani ha gravat dos CD amb 
música de L. Perosi i de V. 
Miserachs . Ha fet enregistra-
ments amb la Cappella Ludo-
vicea i l’Orquestra Trinità dei 
Monti de Roma, un CD amb 
música per a 2 orgues per a la 
discogràfica francesa Pamina, 
nombrosos enregistraments 
per la italiana Elledici i diver-
sos CD i DVD amb la Capella 
Musical Pontifícia Sixtina.
Paradell és el Director Artís-
tic del Festival Internacional 
d’Orgue d’Igualada, que l’any 
2020 ja arribarà a la XXVII 
edició.



La plaça dels porcs

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Amb aquesta denominació és 
coneguda, vulgarment, la pla-
ça que fa pocs dies fou remo-

delada i habilitada per a jocs infantils. 
Aquest nom popular, li ve pel fe que 
en el seu recinte tenia lloc el mercat 
de bestiar porcí. Potser hauria estat 
millor dir-ne la plaça del porqueters, 
que segurament no sona tan mala-
ment.
Però, oficialment, continua portant 
el nom d’Espanya, donat que la Co-
missió assessora pel canvi de noms 
dels carrers, no va atrevir-se a subs-
tituir-lo pel més vulgar, per tal de no 
ferir susceptibilitats,
Aquella plaça, el 1856 es deia de la 

Concòrdia. El 1920 passà a dir-se Pi i 
Maragall. Del 1936 al 1939 fou la pla-
ça Picapedrers. Des del 1940 s’ano-
mena Espanya, tal com la van deno-
minar les autoritats de l’època.
Allí s’hi feia el mercat dels tractants 
de bestiar; sobretot de garrinets. Els 
animals restaven tancats en caixes o 
gàbies de fusta, com podem veure en 
la fotografia que es publicà a la por-
tada de “Vida...” del mes de febrer de 
1952 (Foto, Procopi Llucià, Arxiu Fo-
togràfic Municipal)
Acabades les operacions els tractants 
anaven a fer un bon esmorzar al bar 
“Casa Met”, que durant molts anys va 
estar obert en aquella plaça.. 
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ARTESANIA / LA VEU 

El dilluns 16 de desem-
bre Mireia Muntadas, 
alumna d’Escola Gas-

par Camps, va rebre un dels 
Premis Nacionals d’Artesania, 
concretament el dedicat al Ta-
lent Emergent, durant la ceri-
mònia celebrada al Palau de la 
Generalitat de Catalunya.
La jove igualadina va ser guar-
donada pel projecte Bossa 
Kiddo, un treball que relacio-
na l’artesania del cuir amb el 
cinema de Quentin Taranti-
no. La Generalitat va destacar 
l’anàlisi acurada del missatge 
de l’univers del director esta-
tunidenc amb aquesta recrea-
ció en forma de bossa.
La bossa de mà simbolitza el 
personatge de Beatrix Kiddo, 
àlies Mamba Negra, la prota-
gonista de la pel·lícula Kill Bill 
encarnada per l’actriu Uma 
Thurman. 
Muntadas, que ha cursat  el 
Cicle Formatiu d’Artesania 
de Complements de Cuir, ci-
cle formatiu professionalit-
zafor únic a Catalunya, amb 
el seu projecte final de cicle ha 
aconseguit amb èxit expres-
sar l’agressivitat i el perill que 
representa el personatge, així 
com la seva història de supe-
ració, a través de la forma i els 
colors. 
La peça Kiddo no té orna-
ments perquè vol destacar el 
cosit a mà i el trenat de la nan-

Mireia Muntadas, alumna de La Gaspar, 
guardonada en els Premis Nacionals 
d’Artesania 2019

sa com a detall. La boca de la 
bossa en forma de V està ins-
pirat en el coll d’un kimono.
Els Premis Nacionals d’Artesa-
nia guardonen artesans, enti-
tats i empreses que aporten 
elements d’innovació i presti-
gi el sector, a més de premiar 
obres i trajectòries. La finalitat 
és destacar la vàlua i la trans-
cendència que té l’artesania en 
la societat catalana i, al mateix 
temps, reconèixer anualment 
les personalitats i els projectes 
destacables del sector.
L’acte de lliurament de pre-
mis va ser presentat per la 
consellera Àngels Chacón qui 
va destacar en el seu discurs 
“Avui és un dia per celeb rar 
la importància de l’ofici amb 
majúscules, per fer visible la 
feina, el talent i la creativitat 

que caracteritza el sector arte-
sà català on els productes tin-
guin ànima”. En el seu discurs 
la consellera també va felici-
tar expressament a la Mireia 
Muntadas destacant que te-
nen la sort de ser igualadines 
i destacant l’escola La Gaspar 
d’Igualada. 
El president de la Generalitat 
de Catalunya Quim Torra va 
felicitar a tots els premiats i va 
lliurar el premi Talent Emer-
gent a la Mireia Muntadas.
Des de l’escola municipal d’art 
i disseny La Gaspar felicitem 
de tot cor a la Mireia Muntades 
per aquest important reconei-
xement al seu talent en l’àmbit 
de la neoartesania en cuir que 
de ben segur ajudarà a la seva 
projecció professional.

POESIA / LA VEU 

El poeta igualadí Lle-
onard del Rio Camp-
majó va recitar a Cunit 

(Baix Penedès) els poemes 
“L’estel de l’Advent” i “Da-
vant” del pessebre” que li 
valgueren el primer premi 
del XIV Concurs literari de 
poesia “Alba Nadal”. La con-
vocatòria era organitzada per 
l’Ateneu Cultural Alba de Cu-
nit, que presideix Ma. Dolo-
res Latorre. 
L’acte de lliurament dels pre-
mis se celebrà el passat diu-
menge 22 de desembre a la 
sala de plens de l’Ajuntament 
de Cunit. També en aquesta 
matinal es donaren els guar-
dons del Concurs d’aparadors 
nadalencs.
Es comptà amb la presència 
de les regidores Montser-
rat Cámara, responsable de 
cultura, i Beatriz Luque, de 

comerç. També hi foren pre-
sents els directius de l’Ateneu 
i membres del jurat qualifi-
cador, Ma. Dolores Latorre, 
presidenta, Laura Almirall, 
vice-presidenta i Salvador Es-
teve.
El doble primer premi d’en 
Lleonard del Rio va consistir 
amb un diploma, un trofeu, 
la dotació econòmica i una 
magnífica cistella de Nadal.
La presidenta va comentar 
que en aquest certamen si 
havien presentat prop d’una 
cinquantena de treballs d’ar-
reu dels països catalans i de 
bona qualitat, entre els que 
hi destacaven els treballs pre-
miats que correspongueren 
als poetes Montserrat Casa-
novas Montmany de Vilade-
cans (segon premi) i a Joan 
Armengol Puig de Manresa 
(tercer premi).
En acabar se serví un aperi-
tiu.

Lleonard del Rio, primer 
premi de nadales a Cunit



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

125 anys dels Reis d’Igualada, molt més 
que una apassionant història de petits i grans

E l passat dilluns, dia 16, l’AUGA va participar 
a la seva habitual concurrència de la comme-
moració dels 125 anys de la primera Cavalca-

da dels Reis a Igualada; un acte que va ser presentat 
per Josep Munné i Eduard Creus, membres de la 
Comissió de Reis. De manera amena i  didàctica, 
Eduard Creus, servint-se d’una vasta documentació 
gràfica, va il·lustrar tot el recorregut històric d’aquest 
impressionant festeig.
Atenent a l’origen bíblic dels Reis d’Orient, l’esperit 
devocionari de la població igualadina -que ja evoca-
va l’existència d’un hostal, al carrer de l’Argent, ano-
menat “Els Tres Reis”- es compar-
tia amb l’època en què va néixer  
una nova organització de la vida 
pública amb la creació d’entitats 
associatives (obreres o burgeses) 
com: Ateneus, Casinos i Cercles, 
que promovien tot tipus de cele-
bracions i espectacles, no sense 
adoptar alguns formats religiosos, 
per exemple, la Festa dels Sants 
Innocents o els clàssics “Els Pas-
torets”.
I, segons l’historiador Josep Ll. 
Santonja, van ser treballadors 
d’Alcoi, desplaçats a Catalunya, 
els que van introduir la festa dels 
Reis d’Igualada; un festeig que ini-
cialment es viuria en la privacitat 
de la llar o en un ofici religiós bo 
i respectant la tesi que els Reis són 
sants, màgics i, sobretot, invisi-
bles. No obstant això, va ser amb 
l’avanç cap a un món consumista 
i la pròpia industrialització de les 
joguines, a més del pes d’una inci-
pient publicitat, que la festa de Reis va anar prenent 
cos tot esdevenint una festa de consum, lluny de la 
tradició del petit obsequi. De retruc, els comerciants, 
no tardarien a servir-se d’aquests personatges bíblics 
per a convertir-los en reclams publicitaris, i plena-
ment visibles.
D’antuvi, a la ciutat d’Igualada, va ser el Centre Ca-
tòlic d’Obrers l’entitat impulsora que els fills de famí-
lies pobres   fossin obsequiats amb llaminadures i jo-
guines a l’entorn de l’Epifania. En qüestió de mesos, 
aquesta generosa acció va donar pas a una pràctica 
no tan privativa bo i transportant al carrer tot una 
celebració: la Festa de Reis. Així va ser que la prime-
ra Cavalcada va tenir lloc al gener de 1899, figurant 
com a Reis Mags: Manuel Rosich, Ramon Sisquella 
i Joan Dalmau, entre d’altres components; lluint uns 
vestits reials, confeccionats per les religioses de les 
Escolàpies i la Divina Pastora. Aquesta Cavalcada va 
anar acompanyada de la banda de música “Banda del 
Sagrat Cor”. Tres anys més tard, el 1903, els joves del 
Centre Catòlic van agafar el relleu a l’organització i hi 
van introduir la comitiva dels heralds, representants 
de la ciutat que anaven a rebre als Reis i els acom-
panyaven a l’església a fer l’Adoració de Jesús, enmig 
d’un repic de campanes i música d’orgue. També s’hi 
va afegir una gran Carrossa per a les joguines. 
D’aleshores ençà, la Cavalcada ha sortit al carrer 
cada any, salvant qualsevol tipus d’adversitat. I, com 
a fet innovador, va ser arran de la proclamació de la 
República que, els patges reials fossin els encarregats 
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de repartir en persona els regals als nens més pobres, 
mentre d’altres es repartien en el mateix Centre Ca-
tòlic, amb la presencia dels Reis d’Orient.
Enmig d’unes circumstàncies que alterarien de ma-
nera inexplicable el programa d’actes d’aquest fes-
teig; al mateix 1934, a la Festa de Reis va sortir-li un 
competidor, el Centre Republicà; també decidit a 
organitzar una festa per a obsequiar als infants més 
desafavorits, desmarcant-se de supòsits religiosos 
amb la repartició dels regals de la mà de les joves de 
l’entitat. De seguida, però, la Guerra Civil va  truncar 
la vida quotidiana i festiva de la ciutat alhora que  les 

entitats igualadines van ser confiscades pel règim. El 
1940, els Reis d’Orient tornen a Igualada, sota l’orga-
nització juvenil de F.E.T. i de les J.O.N.S., i el “Centro 
Nacional”, actes on era evident el segell de la Dicta-
dura.
A l’any 1943, Lluís Valls, membre de la Comissió dels 
Reis, va idear el personatge del Patge Faruk. Va ser 
al principi una representació misteriosa i invisible, 
que la mainada podia escoltar a les emissions de Rà-
dio Igualada. Més enllà de l’autenticitat dogmàtica i 
moralista d’aquesta figura, amb l’aparició del Patge 
Faruk va augmentar el nombre de patges de la Caval-
cada (blancs, negres i rossos), entre els que anaven a 
cavall i a peu.
Amb el pas dels anys, certs canvis s’orientarien a mi-
llorar no només l’organització sinó també l’agregació 
de nous elements, entre els quals a partir de 1949 la 
“Banda de Música d’Igualada”, amb la “Marxa dels 
Reis d’Orient” , adaptada pel Mestre Joan Just. Des 
de 1950, el Patge Faruk ha est presentat públicament 
el dia 27 de desembre, instaurant així la popular Ar-
ribada del Patge Faruk. Des de l’1 de gener de 1952 
el Patge Faruk ha anat rebent personalment les cartes 
adreçades als Reis d’Orient. S’acaba així l’etapa en què 
els heralds recollien les cartes i el pregoner llegia la 
crida pels carrers, si bé van continuar acompanyant 
els Reis durant anys. El 1954 va estrenar-se  l’Himne 
del Patge Faruk, i a partir d’aleshores s’ha anat  to-
cant tant a l’arribada com al decurs de  la Cavalcada.
Any rere any, la cavalcada s’ha anat modernitzant i 

continua creixent en nom de patges i paquets, alhora 
que es van renovant vestits... Però el canvi més im-
portant serà a la Cavalcada del 1962, quan els Reis 
d’Orient van arribar a Igualada sobre carrosses ar-
rossegades per un motor, cada vegada amb perfils 
més originals i vistosos; al seu torn que va instal-
lar-se un estel sobre una carrossa pròpia i  s’hi va 
introduir la Bandera d’Igualada, amb l’escorta de la 
Guàrdia Civil.
Amb motiu del 75è aniversari de la Festa dels Reis 
d’Igualada, una de les novetats va ser la recepció 
oficial de les autoritats als Reis d’Orient, amb parla-

ments de Melcior, Gaspar i Baltasar. 
Seguidament, a la dècada dels 80’ la  
Cavalcada era ja reconeguda com 
la més antiga de Catalunya; raó per 
la qual, a l’any 1987, Televisió de 
Catalunya va retransmetre-la en di-
recte. El mateix any va ser publicat 
el llibre “Retalls d’història dels Reis 
d’Igualada”, de Teresa Sert.
La celebració del centenari d’aquell 
acte benèfic del Centre Catòlic va 
transcórrer amb una infinitat d’acti-
vitats entre les quals el repartiment 
per tot Igualada d’uns domassos 
commemoratius amb l’anagrama 
del centenari; a més d’un  llibre, 
obra de Santi Carbonell i Carles 
M. Balsells, “Aquesta nit Igualada, 
la Caravana dels somnis”; i amb un 
reportatge a càrrec de TV3.
El valor de la festa va arribar a co-
tes inimaginables en ser  reforçada 
l’estructura interna de la Comissió, 
i amb un nou llibre sobre la his-
tòria dels reis; però, especialment 

amb l’acceptació de la incorporació femenina com 
a “patgesses”, al 2003. L’any següent, un Concurs de 
Disseny de les carrosses va veure un tret diferenci-
al: la introducció d’un segell didàctic amb elements 
inspirats en el sol, les constel·lacions i els planetes, 
respectant una linealitat temàtica tot i la singularitat 
de cadascuna. D’aquests últims anys, cal destacar els 
nous vestits de ses Majestats, obra de la dissenyadora 
Sita Murt.
El 2013, la Comissió organitzadora de la Cavalcada 
de Reis d’Igualada va ser guardonada amb la Creu 
de Sant Jordi; i el 2015, el Parlament de Catalunya va 
aprovar la presentació de candidatura de la Festa de 
Reis d’Igualada per a esdevenir Patrimoni Cultural 
Immaterial de la UNESCO. A l’any 2017, la Genera-
litat de Catalunya va declarar la Festa de Reis d’Igua-
lada, Festa Patrimonial d’Interès Nacional.
Després de la commemoració del 75è aniversari de 
l’Arribada del Patge Faruk a Igualada; la Comissió 
organitzadora de la Festa de Reis va encaminar-se 
cap al festeig d’aquest 125è aniversari, no sense pro-
posar-se la confecció d’un Himne als Reis d’Igualada, 
que convisqués amb el del Patge Faruk; una redacció 
encarregada a Manel Marimon i a Assumpció Gumà, 
i al compositor Jordi Marcé. Més tard, amb adaptaci-
ons de Nuska Corrià i la interpretació de l’orquestra 
i cobla Terres de Marca i la Coral Xalest es va fer 
realitat un sensacional enregistrament.

FOTO: El rei Baltasar i els seus patges 
al Centre Catòlic
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Concert del Quartet Melt. És l’espectacle 
perfecte per decorar musicalment el Nadal 
de tots els colors, amb una mirada nova 
d’aquelles cançons que coneixem de sem-
pre. 
Dissabte a les 10 del vespre al Casal.

DIUMENGE 29  

ELS 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 i a 2/4 de 
6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu

TEATRE 
Igualada 

“Secxop”
La companyia deParranda estrena un nou i 
divertit espectacle teatral que aborda l’edu-
cació sexual per a nens i nenes.  Cicle Km0

Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

ELS PASTORETS 
Calaf 

Una tradició feta espectacle. Tradicionals 
Pastorets de Josep M. Folch i Torras
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

EL QUINTO DE CAP D’ANY 
Capellades 

La cantada del Quinto de la Lliga ja és una 
tradició. Una estona de joc amb premis, 
regals i més sorpreses
Diumenge a les 12 del migdia a la Cafe-
teria de la Lliga.

DIMECRES 1

LLIURAMENT DE LES CARTES ALS 
REIS 

Igualada 
Recepció del Patge Faruk de les cartes dels 
nens i de les nenes destinades als tres Reis 
d’Orient.
Dimecres a partir de 2/4 d’11 del matí al 
Teatre Municipal l’Ateneu

DIVENDRES 27 

MÚSICA 
Igualada 

Cantades i música de Nadal
Al carrer de diferents corals i joves músics 
de l’Escola Municipal de Música d’Iguala-
da. 
Divendres a partir de les 7 de la tarda 
pels carrers de la ciutat.

SALÓ DE LA INFÀNCIA 
Igualada 

“El nostre saló”
Un espai creat i dirigit a infants i famílies 
de la ciutat i comarca,amb activitats lúdi-
ques i pedagògiques. L’eix temàtic d’aquest 
any és els drets dels infants 
Fins el 4 de gener a l’Escorxador.

TEATRE 
Igualada 

“Secxop”
La companyia deParranda estrena un nou 
i divertit espectacle teatral que aborda 
l’educació sexual per a nens i nenes. Cicle 
Km0
Divendres a les 6 de la tarda al Teatre de 

l’Aurora.

LA LLIGA DELS JOCS 
Capellades 

Tarda de jocs de taula per a qualsevol edat.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga.

DISSABTE 28

ARRIBADA DEL PATGE FARUK 
Igualada 

Festival infantil amb el grup d’animació 
La Cremallera. Acte seguit, a les 8 del ves-
pre,arribada del Patge Faruk. 
Dissabte a partir de 2/4 de 7 de la tarda al 
poliesportiu de les Comes.

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. 
Dissabte a les 6 de la tarda a la sala Folch 
i Torras del Casal.

MUSICALBRUC 
El Bruc 

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 reci-
clats, l’Antònia crea petites peces de 
fantasia per decorar persones i llars. 
Del 4 de novembre al 8 de gener 
al Punt de lectors de la Biblioteca 
Central

JOAN BROSSA: ESCOL·
TEU AQUEST SILENCI
Mostra sobre l’obra polièdrica de 
Joan Brossa partint de tres eixos: el 
compromís, la transformació i la 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 desem-
bre 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.

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.

EXPOSICIONS



Trepidant guerra galàctica
Estrena • Star Wars: el ascenso de Skywalker

REDACCIÓ / RAMON ROBERT

Com els seus molts seguidors i 
entusiastes ja saben, aquest és 
el darrer capítol de la tercera 

trilogia de la avui en dia franquícia 
Star Wars, també coneguda com La 
guerra de les galàxies, un somni ima-
ginat als anys 70 pel jove cineasta cali-
fornià George Lucas (ara té 75 anys)  i 
que darrerament gestiona la multina-
cional Disney.
En aquest novè lliurament de la saga 
galàctica, el relat arriba a la seva fi, 

encara que ben segur que els directius 
i els creatius de la Walt Disney Pictu-
res ja estan pensant en com donar-li 
continuïtat. Reiniciem doncs un viat-
ge èpic i al·lucinant cap a una galàxia 
llegendària i molt, molt llunyana. Un 
any després dels esdeveniments de 
Los últimos Jedi, els supervivents de 
la Resistència s’enfrontaran un cop 
més a la Primera Ordre. Mentrestant, 
l’antic conflicte entre els Jedi i els Sith 
arribarà al seu clímax, el que porta-
rà a la saga dels Skywalker a un final 
definitiu.  És per tant el final de la tri-
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En nom de la fe
Estrena •  El jove Ahmed
REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

Una vegada més, el germans 
Dardenne, cineastes belgues, 
qüestionen algunes coses i 

furguen en el sistema social dels nos-
tres civilitzats i moderns països occi-
dentals.  Aquesta vegada ho fan, però, 
des la perspectiva d’un personatge a 
priori estrany i foraster, un adoles-
cent de tretze anys anomenat Ahmed. 
Aquest noi viu a la Bèlgica actual. Una 
mica desorientat i sense saber molt 
bé com gestionar la seva vida, Ah-
med és captat per la doctrina del seu 
fonamentalista imant. Aquest li parla 

d’ideals i de puresa, i més endavant 
l’empeny a actuar en nom de la fe.
Declaracions de Jean-Pierre i Luc Dar-
denne;  “Quan vam acabar d’escriu-
re aquest guió, ens vam adonar que 
havíem escrit la història dels intents 
fallits de diversos personatges: tots 
volen que el protagonista, Ahmed, un 
jove fanatitzat, renunciï a cometre un 
assassinat. Ni la seva professora, ni la 
seva mare, ni el seu germà, ni la seva 
germana, ni els seus educadors acon-
segueixen desxifrar el fons opac i en-
durit d’aquest noi misteriós disposat a 
matar la seva professora en nom de les 
seves conviccions religioses”.

logia iniciada amb El despertar de la 
Fuerza.  La Resistència està sota mí-
nims, però en la seva lluita sense treva 
ha anat sumant aliats per aconseguir 
una força prou potent per a destruir 
a la Primera Ordre. Aquest serà l’en-
frontament final entre Rey i Kylo Ren. 
La batalla final per la llibertat està a 
punt d’arribar.
Realitzada pel molt reputat J.J. Abra-
hams, Star Wars Episodio IX: El as-
censo de Skywalker ofereix gairebé 
tot allò que esperen els centenars de 
milers de seguidors de la nissaga. 

Abrahams juga amb les icones de la 
nissaga, reconstrueix uns personatges 
emotius i edifica un gran espectacle 
en el que hi fan cap la nostàlgia, cer-
tes línies de lirisme i el desplegament 
tècnic més agosarat, aconseguint així 
una excel·lent factura visual i algu-
nes de les seqüències més trepidants 
i espectaculars de la trilogia. El guió 
és una mica confús, però això tam-
poc importa massa en una pel·lícula 
d’aquestes característiques, en la que 
impera el volum i el poder del gran 
espectacle audiovisual.

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

   EL JOVEN AHMED
Bèlgica. Drama. De Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. 
Amb Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou.
 A la Bèlgica actual, trobem al jove Ahmed, de tot just 13 
anys, els qual s´ha quedat atrapat entre els ideals de puresa 
de què li parla el seu imant i les passions de la vida. Sense 
adonar·se´n, ´ha convertit en un fonamentalista fanàtic.

   EL PAPEL DE SUS VIDAS
França. Comèdia. D’Anne Giafferi. Amb Mathilde Seigner, 
François-Xavier Demaison, Arié Elmaleh. . 
Una actriu de cinema anomenada Julie s’ha fet una cirurgia 
plàstica que ha sortit malament. De comú acord amb la res·
ta de l’equip,  decideix contractar a una doble per reempla·
çar·la en el rodatge. Llavors apareix Laurette, la substituta, 
físicament molt semblant a Julie.

   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

CATS
Regne Unit. Musical. De Tom Hooper. Francesca Hayward, 
Jennifer Hudson, Judi Dench.
Adaptació del  famós musical d’Andrew Lloyd Webber, La 
trama gira al voltant d’una tribu de gats ·els Jellicles· durant 
la nit de l’any en què prenen la seva elecció més determinant: 
la de decidir quin d’ells renaixerà en una nova existència . 

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: 19:30 (VOSE)
Ds: 22:00
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 19:30
Dj: 19:30
JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL 
Dv: 17:00
Ds: 17:00/19.30
Dg: 17:00
Dll: 17:00
Dm: 17:00
Dc: 17:00
Dj: 17:00 (VOSE)

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

2/ESPIAS CON DISFRAZ 
Dv Ds Dll: 
15:45/18:00/20:15/22:20     
Dg: 12:10/15:45/18:00/20:15/22:20
Dm: 15:45/18:00

3/ DIOS MIO, ¿PERO QUE HEMOS 
HECHO AHORA?  
Dv a Dll: 16:30/18:35/20:45/22:45
Dm: 16:30/18:35 
3/ STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER (CAT)
Dg: 12:00

4/ JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL
Dv Ds Dll: 17:30/20:00/22:35
Dg: 12:30/15:00/17:30/20:00/22:35
Dm: 16:00/18:30

5/ STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER
Dv a Dll: 17:30/20:30
Dm: 17:30
5/ STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER (3D)
Dg: 14:30
5/ ESPIAS CON DISFRAZ
Dg: 12:15

6/ FROZEN II
Dv Ds Dll Dm: 16:15/18:20
Dg: 11:55/16:15/18:20
6/ SI YO FUERA RICO
Dv a Dll: 20:25
6/ PUÑALES POR LA ESPALDA
Dv a Dll: 22:30

7/ CATS 
Dv Ds Dll: 17:00/19:15/21:45
Dg: 12:45/17:00/19:15/21:45
Dm: 17:15

8/MUJERCITAS 
Dv Ds Dll: 16:25/19:10/21:55
Dg: 13:00/16:25/19:10/21:55
Dm: 17:00

EL PAPEL DE SUS VIDAS   
Dg: 18:00
EL JOVEN AHMED
Dg: 17:35
Dc: 20:10
LA DIRECTORA DE ORQUESTA   
Dc: 18:00
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SALA GRAN
STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER   
Dv: 17:30
Ds: 16:00 
Dg: 16:45
Dj: 16:45
LAS BUENAS INTENCIONES   
Dv: 20:30
Ds: 19:00 
Dg: 19:45
Dj: 19:45 

SALA PETITA
JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL   
Ds: 16.15
Dg i Dj: 17:00
MUJERCITAS   
Dv: 18:00/20:30
Ds: 18:30/21:00
Dg i Dj: 19.15

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
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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:

HORITZONTALS: 1. Intenció: ser favorables al marro. La parenta de l’agència que passa 
informació / 2. Faig sonar les campanes pel barret. Encalç sense finalitats sexuals, només 
per jugar / 3. Les darreres del paradís. Dotat de cara, de molta cara. La més flamenca / 4. 
Oint d’alguna manera el desconcert d’en Toni. El seu somni hauria estat ser capellana / 5. 
El mínim que esperem d’un sofà. Fan esclatar els déus i alterar els reis / 6. Sis sense segu-
retat social. Millora del rècord de l’esperit / 7. Aquest també sol fer alterar els reis, quan no 
fa els encàrrecs com cal. Brami com un bou d’esquena al món / 8. L’anada del veí, en mal 
dia. Torna a sargir perquè el recurs és incomplet. Al cul dels gironins / 9. Indi que venera 
sant Tal i no sant Qual. En pes fa un quilo, en número un colló / 10. Gracietes d’aquelles 
que s’expliquen pel final. Enemics d’Aquestes Gracietes / 11. Anunci de carai. Es maca 
fàcilment, sobretot al passadís. Cap de rata / 12. Un musulmà enmig de la marabunta. Es 
plega a les lleis de la fantasia / 13. Un altre musulmà, però més antic i creatiu. Esport per 
jugar a recer de la mar.

VERTICALS: 1. Ens ajuden a mantenir la moral, si més no els primers temps. De la sar-
dana a la batxata / 2. Doncs res, tu, jo em quedo. Pintada com una nineta quan s’enfila / 3. 
Just enmig de la sopa. Aquell moment que passa sol·licitant. Principi d’axonometria / 4. 
Encens un misto i arrenca a córrer. Els conductors li tenen pànic, els jugadors delit / 5. A 
l’ànima de cada mocós. Falsificada en sa feminitat i rodonesa. Escàs ús de raó / 6. A l’Obè-
lix no li caurà mai al cap. És a l’adsorció com el dia a la nit / 7. Per cert, està al dia, i a la nit 
també. Lúgubre com quan jugar a Tetris esdevé un tic. Per fotre’l el millor és marxar / 8. 
Fred que afecta els gitanos de Mataró. Adobada amb alum / 9. Intoxicació per inhalació de 
caliquenyos de sílice. Institut de Grans Generacions / 10. Una estona a soles amb el profe. 
Causa de força (de vegades major) per a la retirada / 11. Parell de dos. És veí dels russos 
i dels EUA alhora. Fronteres del Nepal / 12. Serralada amb mapa incorporat. Se sap a la 
perfecció la vida d’un altre

passatemps
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6                         
7                         
8                         
9                         

10                         
11                         
12                         
13                         

 



El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

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

www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

93 804 24 51
696 233 803

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

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

 Arròs caldós de calamars, 
cloïsses i llagostins

Mentrestant netegem els calamars i tallem els cossos a 
trossos d’un parell de centímetres. Aprofitem també les 
potes, retirant la dent que porten al seu interior. Incorpo-
rem a la cassola i sofregim un parell de minuts o fins que 
no quedin restes de l’aigua que deixen anar.

Afegim el tomàquet fregit i la carn de pebrot xorisser i 
remenem mentre es sofregeix un parell de minuts. A con-
tinuació afegim els cossos dels llagostins i, quan canviïn 
de color, l’arròs. Remenem perquè els grans s’impregnin 
bé de la resta d’ingredients.

Finalment afegim les cloïsses, ben netes i sense restes de 
sorra, i el brou de peix o fumet. Quant el brou comenci a 
bullir, posem el foc alt perquè tardi poc a fer-ho, comp-
tem cinc minuts. Després baixem el foc a mig-baix i coem 
12-14 minuts més. Servim immediatament.

gastronomia
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Ingredients:
Per a 3 persones

• Arròs bomba 200 g
• Gra d’all 1
• Ceba 1/2
• Calamars frescos150 g
• Tomàquet fregit casolà 30 g
• Polpa de pebrot xorisser 5 g
• Llagostins 6
• Cloïsses 200 g
• Brou de peix o fumet 700 ml
• Pebrots de color (groc, verd o 
vermell, al gust) 0.5

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

Elaboració:

I... bon profit! 



Que no manqui el pessebre a la  nostra llar!

Desembre/Gener
27: Joan; Teodor; Nicaret.

28: Sants Innocents; Dòmina; Abel. 
29: Tomàs Becket; David; Tròfim.

30: Mansuet; Rainer; Anísia; Fèlix I, papa  
31: Silvestre I, papa; Coloma; Melània la Jove; Sabinià

1: Maria, Mare de Déu; Manuel (Manel); Concordi 
2: Basili el Gran; Gregori Nacianzè; Macari  

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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Martí Bernadí i Pau
Els companys i amics de La Penya Carosone (1958) s’uneixen al dolor de la família.

Et tindrem sempre present en el nostre record.

Igualada, desembre de 2019

En record de:

El passat dia 21 morí 
cristianament, després 
d’una llarga malaltia, a 

l’edat de 91 anys, el Josep M. 
Morera Bonell.
Dilluns passat, va tenir lloc a 
la basílica de Santa Maria, la 
missa exequial que va cele-
brar el rector de la parròquia, 
Mn. Eduard Flores, que, en la 
seva homilia, recordà les vir-
tuts del difunt, destacant el 
seu amor a la família i que fou 
un dels propagador del bàs-

quet, a Igualada, en els temps 
de que estava entre nosaltres 
l’escolapi P. Millán, que fou 
l’introductor d’aquest esport 
a Espanya. Diumenge passat, 
encara, va anar a veure un 
partit en que hi jugava un nét 
seu! Si mal no recordem, el 
Josep M. fou un destacat ju-
gador defensant els colors del 
CNI i del Juventus OAR.
En acabar la cerimònia de co-
miat els seus néts el recorda-
ren llegint aquest text:

En la mort de Josep M. Morera
“ Estimat avi:
Avui és un dia trist
Els teus néts ens acomiadem 
de tu, tot recordant, amb ten-
dresa, els bons moments que 
ens has donat al llarg dels 
anys.
Sempre ens acompanyaran 
els records de tardes pujant 
als cirerer del Molí Nou; sor-
tides a Fiol; dinars de dissabte 
amb tota la família; i els re-
gals de Reis que ens espera-
ven el demà de la cavalcada, 

quan ens trobàvem per dinar. 
Les tardes al teu costat quan 
ens explicaves les teves anèc-
dotes de jove; les migdiades 
al balancí, amb les pel·lícules 
de cow-boys de fons, i el teu 
gran sentit de l’humor que 
tant ens feia riure.
Com vas dir: “ Un dia estàs bé 
i al següent ja no, i la vida és 
així”. Tenies raó.
Ara, ens toca a nosaltres se-
guir amb els nostres camins, 
però, estem convençuts que, 

siguis on siguis, seguiràs al 
nostre costat.
El teu record serà sempre 
amb nosaltres.
T’estimem i et trobarem a fal-
tar.”
Recordem que el Josep M., 
professionalment pertanyia al 
Gremi de blanquers amb seu 
comercial, al costat del pont 
del Molí Nou.
Rebin el nostre condol la seva 
esposa, fills, néts i amics seus.

J.E.F

El sant pare Francesc, en 
la preciosa carta apostò-
lica Admirabile signum, 

vol «encoratjar la bella tradició 
de les nostres famílies que en 
els dies previs a Nadal prepa-
ren el pessebre, com també el 
costum de posar-lo en els llocs 
de treball, a les escoles, als hos-
pitals, a les presons, a les pla-
ces...». Nosaltres acollim aquest 
encoratjament i rubriquem el 
que ell mateix diu: «Espero que 
aquesta pràctica no s’afebleixi; 
és més, confio que, allí on ha-
gués caigut en desús, sigui des-
coberta de nou i revitalitzada.» 
Així, doncs, que no manqui en 
cap llar de les nostres famílies!
Fem-lo amb els fills, amb els 
néts. Posem-hi imaginació.
Cerquem figures senzilles i be-
lles. És molt el bé que fem amb 

aquesta tradició tan nostrada.
És bonic de recordar, com ho 
fa el Sant Pare en aquesta carta 
apostòlica, el primer pessebre. 
Ja sabem que fou a indicació de 
sant Francesc d’Assís a la po-
blació de Greccio. Sant Fran-
cesc venia de Roma, després 
del seu viatge a Terra Santa, i, 
en arribar a aquest lloc, ben 
a prop de Nadal, va cridar un 
home anomenat Joan i li va de-
manar que l’ajudés a complir 
un desig: «Voldria celebrar la 
memòria del Nen que va néi-
xer a Betlem i vull contemplar 
d’alguna manera amb els meus 
ulls el que va sofrir en la seva 
feblesa de nen, com va ser re-
clinat en el pessebre i com va 
ser col·locat en el fenc entre el 
bou i l’ase.» I la nit de Nadal 
hi havia en aquella gruta natu-

ral el pessebre amb la palla, el 
bou i l’ase. Allí es va celebrar la 
missa, mostrant el vincle entre 
l’Encarnació del Fill de Déu i 
l’Eucaristia; un pessebre senzill 
sense figures humanes, però 
experimentant tots la presèn-
cia de l’Infant Jesús en aquell 

pessebre.
«Per què el pessebre suscita 
tanta sorpresa i ens commou?», 
es pregunta el Papa. I la seva 
resposta parla de la manifesta-
ció de la tendresa de Déu i de 
la meravella del do de la vida, 
perquè «Aquell que va néixer 

de Maria és la font i la protec-
ció de cada vida». També ens 
mostra com «la preparació del 
pessebre en les nostres cases 
ens ajuda a reviure la història 
que va esdevenir-se a Betlem»; 
una història que ens afecta a 
tots nosaltres, perquè ens ha 
nascut el nostre Salvador. Sen-
se cap mena de dubte, «el pes-
sebre forma part del dolç i exi-
gent procés de transmissió de 
la fe». Fem, doncs, el pessebre 
a les nostres llars. Que no ens 
puguin dir les generacions que 
ara comencen a caminar que 
els vam sostreure un «admi-
rable signe» de la tendresa de 
l’amor de Déu!

Romà Casanova, 
Bisbe de Vic
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DE PART DE TOT L’EQUIP 
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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 27:  ADZET
Av. Barcelona, 9

 DISSABTE  28:  SECANELL
Òdena, 84

DIUMENGE 29:  MISERACHS
Rambla Nova, 1

DILLUNS 30:  ADZET
Av. Barcelona, 9

DIMARTS 31:   CASAS V.
Soledat, 119

DIMECRES 1: BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
 PILAR

A. Mestre Montaner, 26
(22:00 - 9:00h)

DIJOUS 2: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25



Maria José Fernández /  
Directora del Saló de la Infància d’Igualada

Soc Coordinadora d’Infància de l’Ajuntament d’Igualada i soc la directora del 
Saló de la Infància. També, en altres èpoques de l’any, treballo per als casals 
d’estiu que s’organitzen des del departament. Aquest és el tercer any que estic al 
capdavant del Saló igualadí

Avui comença una nova edició del Saló de la Infàn-
cia, la 36a. Com es presenta? Quin serà el fil con-
ductor d’enguany?

El fil conductor d’aquest any, malgrat que el títol del 
Saló pot portar a confusió -El nostre saló-, és sobre els drets dels 
infants. Per què aquest eix? Doncs perquè l’any passat Igualada 
va ser reconeguda per la UNICEF com a Ciutat Amiga de la In-
fància 2018-2022 i enguany 2019 s’han complert 30 anys de la 
Convenció dels Drets dels Infants i vam pensar que era una bona 
oportunitat per celebrar-ho. I a partir d’aquí va sorgir l’eix del 
Saló. Va ser més difícil trobar un títol que expliqui l’eix i que sigui 
atractiu per als nens i nenes i finalment vam decidir “El nostre 
Saló”, el saló de tots els infants.

Què trobaran els nens i les nenes que assisteixin al Saló 
d’aquest any?

Aquest any s’ha buscat més que mai trobar una relació entre les 
activitats i el fil conductor, encara que no fos de forma directa. 
Ens centrarem en cinc drets dels infants: el dret a jugar, el dret 
a l’educació, el dret a la salut, el dret a la diversitat i el dret a la 
participació. Hem intentat englobar el màxim de drets en cadas-
cuna de les activitats. El Saló, a nivell espaial, no queda dividit 
per temes sinó que es trobarà de tot a tot arreu. El dret a jugar 
i el dret a l’educació ja queden implícits en qualsevol de les ac-
tivitats que es faran. La decoració sí que expressarà molt quins 
són aquests cinc drets i la celebració d’aquests trenta anys. El 
dret a la participació tindrà molta importància perquè, per una 
banda, tindrem “la màquina del temps”, un espai on els infants 
podran fer peticions de futur, que els nens i nenes puguin fer la 
seva aportació sobre com voldrien que sigui el Saló de l’any que 

ve. Una altra manera de participació serà que els infants podran 
votar sobre com voldran que sigui l’skate parc que anirà al Parc 
central. També enguany els nens podran valorar les activitats 
que facin. Hi haurà un espai que serà “La casa dels drets” on po-
dran fer tallers de diferents  temàtiques (teatre, reciclatge, drets 
dels infants...) 

Porta molta feina organitzar el Saló de la Infància? Quan co-
menceu a treballar?

La feina del Saló, a mida que aquest es va apropant en el temps 
agafa més velocitat. És un projecte de gran envergadura i es co-
mença a treballar de cara al setembre. Primerament començo a 
treballar jo com a directora (demano pressupostos a empreses 
per als inflables, carpes, neteja i seguretat...), i també es contac-
ta amb les entitats que vulguin participar-hi (corals, escoles de 
dansa, esportives...). L’última setmana de novembre comencen 
a treballar els coordinadors i cadascun ja agafa la seva respon-
sabilitat. Hi ha sis coordinacions: infraestructures, material, es-
pectacles, personal, i dos coordinadors d’àrea que són els de les 
activitats i que són els que tenen el contacte més directe amb 
monitors, famílies i quitxalla tot controlant incidències, pregun-
tes... Els monitors -que són 81- es van incorporar el dia 20 de de-
sembre per muntar tot el Saló amb tot el material que ja havien 
organitzat els coordinadors. I avui, dia 27, engeguem.

Què ha de fer una persona que vulgui ser monitor del Saló de 
la Infància?

En el cas de monitors i de coordinadors, cada tres anys es fa una 
borsa de treball mitjançant un concurs-oposició en què les per-
sones han de presentar el seu currículum, se’ls fa una prova es-
crita, una valoració de mèrits i, en el cas dels coordinadors, una 

entrevista. Un cop feta la valoració entren en una borsa de tre-
ball de la qual anem tibant cada any. No demanem el carnet de 
monitor de lleure, perquè el Saló no es regula com una activitat 
de lleure, i poden accedir-hi tots els majors de 16 anys.

A més compteu amb la col·laboració de moltes entitats de la 
ciutat.

Sobretot pel que fa pel tema d’espectacles sort en tenim de les 
entitats que donen vida al Saló. A més és retroactiu perquè per 
a ells també els és una manera mostrar què fan. Les entitats do-
nen una identitat al nostre Saló, perquè els parcs de Nadal tenen 
un model diferent.  També comptem amb la col·laboració dels 
Bombers, Policia, Mossos... I d’altres entitats i empreses col·la-
boren aportant material.

Des de fa 4 anys que el Saló de la Infància es fa a l’Escorxador. 
És un bon espai?

El 2014 vaig ser la directora del Saló quan encara es feia a Cal 
Carner i l’espai era enorme, donava la possibilitat de tenir-ho tot 
dins. L’Escorxador és un lloc molt bonic i acollidor però tenim el 
problema de l’espai que és un pèl just i fa que haguem de posar 
carpes a l’exterior.

A qui van dirigides les activitats del Saló de la Infància?

Bé, el Saló s’anuncia per a nens i nenes de 3 a 12 anys, encara 
que el marge d’edats és molt lliure. També tenim un espai per a 
nadons. Ens trobem però que els infants d’11-12 anys costa molt 
que vinguin, s’han de buscar activitats que els cridin molt. El fet 
que l’adolescència es vagi avançant fa que els costi venir.

No és una innocentada, però són coses que passen a Igualada. En una conversa de cafè es “va fer” una llista per les properes eleccions 
municipals d’un partit ben arrelat a casa nostra. Es veu que algú en sentir-ho, va donar-li credibilitat, va fer córrer i la brama i ara ja no 
es detura “la certesa”. El que “anava de cap de llista” ja no sap quina cara posar quan el feliciten per “haver estat triat” perquè és amic 
de qui està a l’ajuntament fent aquesta feina en aquesta legislatura. Però com que hi ha tants rumors, “haver-se convertit en candidat” 
l’obliga a haver d’anar explicant que no hi ha res de cert i que les properes eleccions són encara molt enllà. Però com que ara en política 
l’acceleració és tan gran i hi ha tantes situacions impensables, potser hi ha qui té la bola de vidre i ho encertarà. El qui està a l’ajunta-
ment defensant el partit s’ho pren amb calma, però diuen que no està gens content. I és que entre tots ens hauríem d’acostumar que no 
tot s’hi val, ni tan sols fent política, ni fent confidencials. Bon dia dels innocents.

“El Saló de la Infància 
és de tots els nens i nenes”

  Cristina Roma @crisroma67
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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


