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El conseller Damià Calvet va venir a Igualada per a inaugurar la nova portada d’aigües.
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Després d’anys sense donar servei, 
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Els municipis a l’entorn d’Igualada 
es connectaran també a la xarxa El Dakar 
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molta 
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anoienca
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El patge Faruk, en la seva arribada a Igualada. Foto: Manel Marimón.



L’EDITORIAL

125 anys
D emà passat arribaran els Reis d’Orient, 

que enguany tindrà una repercussió es-
pecial a Igualada. S’assolirà així la fita 
més important del 125è aniversari, que, 

segur, els igualadins celebraran amb un caliu dife-
rent, a l’altura d’una efemèride que molts pocs esde-
veniments poden arribar a viure.
Aquesta és, sempre, la 
gran nit d’Igualada. Tota 
la comarca fa la festa de 
Reis. Les cavalcades ano-
ienques són cada vegada 
més grans i més impo-
nents, però a Igualada, 
per participació, força, 
i tradició més que cen-
tenària, aquesta és la nit 
més important de l’any.
Per als infants no hi ha 
dubte de la màgia dels 
Reis, però els adults són també part indestriable 
de la Festa a Igualada. Malgrat els entrebancs i els 
malentesos d’alguns -TV3- i les preteses imposici-
ons de nuclis molt reduïts però que es fan escoltar, 
està clar que els Reis d’Igualada segueixen endavant 
amb un suport popular majoritari.
Durant aquests anys -especialment els últims- hi 

ha hagut importants novetats, com noves carrosses, 
nous vestits de Ses Majestats, però també d’altres 
que no han estat exemptes de debat, com plena in-
corporació de la dona o, qui sap, alguna sorpresa fi-
nal per aquest any. Caldria entendre’s aquests canvis 
com a passes endavant, sempre, això sí, que estiguin 
acompanyades de serenor, diàleg i sentit comú. La 

particularitat, la sin-
gularitat de la Festa 
dels Reis d’Igualada 
és precisament el que 
l’ha feta única. I això 
s’ha de saber veure, 
sense cap ànim d’ofen-
dre mai a ningú.
Tant de bo que Ses 
Majestats, que tan ge-
nerosament es porten 
amb els nens i nenes 
d’Igualada i tota la co-

marca, ens regalin també a tots plegats la capacitat 
de treball i d’innovació per fer possible l’imprescin-
dible creixement econòmic -i en llocs de treball- de 
la comarca, i també ganes i il∙lusió suficients com 
per superar tots els reptes que la vida ens va plante-
jant cada dia. Bons Reis a tothom! 

La singularitat de la Festa dels 
Reis d’Igualada és precisament 
el que l’ha feta única. I això s’ha 
de saber veure, sense cap ànim 

d’ofendre mai a ningú.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Vicenç Villatoro, escriptor i perio-
dista, ha dit “El president Torra ha 
estat inhabilitat per haver demanat 
la llibertat d’algú que havia d’estar en 
llibertat, ja llavors, segons el Tribunal 
de la Unió Europea.”

Pablo Casado, líder del PP ha dit que 
“acudirà a les institucions que faci 
falta per aconseguir la inhabilitació 
de Quim Torra i Oriol Junqueras 
de manera immediata.” I va afegir 
“i això ha sol·licitat el PP a la Junta 
Electoral Central (JEC)” 

Jorge Fernández Díaz, exministre de 
l’interior ha dit que “si la justícia eu-
ropea no defensa els Estats-nació dels 
seus agressors, el Brexit és un prece-
dent. Ha nascut el Spexit” per con-
tinuar dient que “a partir d’ara, una 

manera de blanquejar qualsevol de-
licte, és ser candidat i resultar electe 
en unes eleccions europees”. 

Isabel Celaá, portaveu del Govern, 
s’ha esforçat a carregar contra el PP 
dient que “Formar Govern és res-
ponsabilitat de tots els grups polítics. 
Tots som responsables que les insti-
tucions es posin en funcionament. 
Necessitem el Govern, però també 
necessitem l’oposició. El bloqueig 
perquè sí que és propi de forces an-
tisistema, no de partits amb vocació 
institucional”.

Eduard Garzón, Txevi Buigas i 
Xavier Duch, CDRs, han estat po-
sats en llibertat per la sala penal de 
l’Audiència Nacional tot i que Duch 
estava considerat per la investigació 
com “a capitost de la presumpta cè-
l·lula terrorista.” També s’ha alliberat  
Alexis Codina, CDR a qui la inves-
tigació situava com “el nucli produc-
tor d’explosius de l’Equip de Respos-
ta Tàctica (ERT)” en considerar el 
tribunal que “l’objectiva inexistència 
d’explosius en el seu poder fa que la 
seva situació en aquest aspecte no 
difereixi dels altres tres encausats re-
currents”. Abans ja havien alliberat 
Ferran Jolis que va declarar davant 

la Guàrdia Civil i el jutge “sense ga-
ranties i sota coaccions”  segons els 
familiars. Encara resten a la presó 
Jordi Ros i Germinal Tomàs.

Tanja Fajón, vicepresidenta del grup 
Aliança Progresista de Socialistes i 
Demòcrates al Parlament Europeu, 
ha dit “no és propi de l’Europa d’avui 
empresonar polítics” per afegir “es 
tracte del respecte pels drets humans 
i els drets fonamentals” per acabar di-
ent “a Eslovènia sempre hem partit de 
la idea que tota nació té el dret d’au-
todeterminació, un dret que no pot 
negar ningú.”

Ahir dijous, el President Torra i el vi-
cepresident Aragonès es van reunir 
menys d’una hora per afrontar la crisi 
oberta arran del pacte d’ERC amb el 
PSOE per a la investidura de Pedro 
Sánchez. Es veu que Aragonès ha 
proposat a Torra fer front comú i de-
fensar plegats el dret a l’autodetermi-
nació en la futura mesa de negociació 
entre governs que els republicans han 
acordat amb els socialistes. En canvi, 
el President li ha retret que pretengui 
negociar al marge del Govern i li ha 
traslladat que “l’acord ERC-PSOE no 
compta amb el seu vist-i-plau ni l’as-
sumeix com a tal”. Apa-li.

Indignes 
miserables
El dijous, dinou de desembre, dues hores 
després de conèixer la sentència del TJUE 
que reconeix la inviolabilitat d’Oriol Jun-
queras i obliga a la “Justícia Espanyola” a 
alliberar-lo per  poder ocupar el seu escó 
al Parlament Europeu –retornant així els 
seus drets als dos milions de votants cata-
lans- vaig escoltar les paraules més mise-
rables, feixistes i mentideres que mai he 
escoltat en seu parlamentària. 
Un diputat de Ciudadanos Nacho Mar-
tín Blanco, des de la tribuna d’oradors va 
qualificar a Oriol Junqueras de: “Criminal 
que ha sido condenado por el Tribunal Su-
premo”. Com es pot ser tan miserable?
Oriol Junqueras fa més de dos anys que 
és a la presó i ha passat tres Nadals lluny 
de la família. Veure que diputats que han 
compartit parlament i segurament no po-
ques converses oficials i privades amb ell, 
insisteixen que ha de seguir empresonat, 
em causa una gran indignació. Que els 
insults es facin des del faristol del Parla-
ment de Catalunya fa que em senti encara 
més concernit per la misèria moral que 
demostren alguns diputats.
Per a més vergonya, en Nacho Martín 
Blanco és nebot de Rodolfo Martín Vi-
lla que fins ara s’ha negat a respondre a 
la justícia internacional pels crims come-
sos durant el franquisme. És evident que 
en Nacho no té cap responsabilitat en els 
presumptes delictes del seu oncle, però 
ser nebot de qui és li ha facilitat l’accés als 
càrrecs polítics que ha gaudit. Si fos pels 
seus mèrits ....
Hi ha diputats que fa anys venen exi-
gint-nos respecte a la llei. Ens han dit 
que per damunt de la democràcia hi ha 
el respecte a les lleis, però des del dia di-
nou de desembre violen greument la llei, 
al mantenir segrestat legalment a un eu-
rodiputat. Tanta hipocresia i falsedat em 
genera un profund menyspreu envers uns 
polítics que, per interessos de partit, han 
deixat de ser persones.
Fa més de dos anys que l’única aportació 
política d’alguns autoanomenats “consti-
tucionalistes” sigui arrencar llaços grocs, 
reclamar més repressió contra els catalans 
i insultar als presos polítics, em recorda 
les paraules d’Antonio Machado: “En Es-
paña de cada diez cabezas, nueve embisten 
y una piensa”.
També recordo les paraules de l’alesho-
res ministre d’educació Wert: “Quiero 
españolizar a los niños catalanes”. No, grà-
cies. Amb un Nacho Martín Blanco en 
tenim prou i de sobres de miserable es-
panyolisme.
A veure si el 2020, tots plegats ens hi mi-
rem a l’hora de votar i, per fi, ens deslliu-
rem de caps que embesteixen i els substi-
tuïm per caps que pensin. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla

PREMI TASIS TORRENT 1998    /    PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993    /    PREMI MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013 
/ PREMI UEA 2017 / PREMI MILLOR PORTAL DIGITAL DE LA PREMSA COMARCAL 2019

DIRECTORA GENERAL   PIA PRAT i JORBA DIRECTOR DE REDACCIÓ   JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN
EDITA PUBLICACIONS ANOIA,SL   Dipòsit Legal: B-31430-82   -   ISSN ed. impresa 2487-3616

Retir, 40 08700 IGUALADA   Tel. 93 8042451    Email redaccio@veuanoia.cat   publicitat@veuanoia.cat
TEXT LEGAL: Edicions de premsa periòdica LA VEU es reserva tots els drets sobre el contingut del diari LA VEU, els suplements i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni 

transmetre a altres mitjans de comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita. Difusió controlada per l’OJD

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



Acabar l’any és com tancar un 
llibre. A la vida de cada ésser 
humà, un any és un guió de pel·
lícula de la nostra pròpia vida. 

De vegades, ens trobem anys amb guions 
de pel·lícules romàntiques plenes d’amor, 
d’altres plenes d’aventura amb viatges fas·
cinants a llocs increïbles del nostre plane·
ta, d’altres guions més tristos plens de dra·
matisme, alguns 
plens de riure o 
fins i tot anys on 
un guió biblio·
gràfic ha marcat 
el pas d’aquell any 
sense entusiasme.
La gent que som 
d’Igualada, de pe·
tits, el dia 31 de 
desembre mar·
xàvem a dormir 
ben aviat amb una 
carta enllestida 
per ser entregada 
l’endemà a l’aten·
ció del Patge Fa·
ruk. L’endemà, el 
dia d’any nou, no 
ens preocupava 
gens si al carrer 
hi havia un home 
amb tants nassos 
com dies té l’any, teníem la responsabili·
tat d’entregar la nostra carta a l’emissari 
dels tres reis d’Orient. Ben polits, mudats, 
amb l’abric i les sabates noves sortíem de 
casa ben aviat per ser els primers a fer ar·

ribar els nostres desitjos al Patge Faruk. 
Un cop entregàvem la carta, l’espera era 
impossible, ens portaran el dia 5 el que 
hem demanat? M’hauré portat prou bé? I 
si aquest any no vénen? I si no recorden la 

meva adreça? Quan som petits, els nostres 
desitjos ens omplen d’il·lusió i esperança, 
mentre que quan ens anem fent grans, els 
nostres desitjos, moltes vegades no s’arri·
ben a escriure ni tan sols a la carta als reis. 
Crec que encara que ens fem grans, podem 
demanar amb ulls de nen els nostres desit·
jos més preuats. 
Mai hem de tenir por de sol·licitar el que 

volem, aquest petit 
detall ajudarà a es·
criure el guió de la 
nostra vida, episodi 
per episodi, per no 
perdre’ns cap detall 
entremig. Abans 
que acabi l’any, igual 
com quan érem pe·
tits, prepararem la 
carta a Sa Majestat, i 
el dia 1 l’entregarem 
com bons minyons 
que hem sigut du·
rant tot l’any ante·
rior. I amb una mica 
de sort i de màgia, 
potser aquest any, 
podrem dir que ha 
sigut el millor guió 
de la nostra vida. 
Perquè tal com va 
dir Miquel Martí i 

Pol: “Tot està per fer i tot és possible”. 

Bon any nou 2020 a tots els lectors
 de la Veu de l’Anoia.  
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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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JENNIFER ROCA CIVIT El guió de la nostra vida

Quan som petits, els nostres desi-
tjos ens omplen d’il·lusió i espe-

rança, mentre que quan ens anem 
fent grans, els nostres desitjos, mol-
tes vegades no s’arriben a escriure 

ni tan sols a la carta als reis

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



SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT

La il·lusió de petits i grans omple les llars i carrers de Catalunya 
aquests dies amb l’arribada dels Reis. Innocència, il·lusió, tradició, 
esperança, podrien ser les emocions que regnen aquests dies.

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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Tinc dos bons companys 
de feina que portaven 
temps recomanant-me 
que em fes client de 

Netflix. És una bona eina didàc-
tica ja que hi ha molts documen-
tals i films de base històrica, em 
repetien. Tot i que calgui un con-

trapès europeu, crític i de l’escola de Frankfurt 
a tanta “americanada”. Els vaig fer cas i em vaig 
subscriure. Tenien raó. De seguida vaig quedar 
encisat del catàleg, que té sèries per una vida sen-
cera, si hom compta que ha de treballar i dormir. 
Però justament aquests dies hi havia una novetat: 
The Witcher.
La veritat és que la sèrie The Witcher, el bruixot, 
basada en les novel·les d’un escriptor polonès de 
cognom difícilment pronunciable és una fantasia 
fosca i pessimista, però rica en matisos filosòfics 
i existencialistes. El pare de la criatura és Andrzej 
Sapkowski que té una mirada esquiva i un som-
riure trapella. Li ha tocat la loteria a les “velleses” 
com a George R.R. Martin, l’escriptor de Joc de 
Trons. Els dos tenen un aire entranyable de vellet 
bondadós que beu sol a casa alcohol quan ningú 
els mira; mentrestant passen hores davant l’ordi-
nador escrivint mons complexos on destil·len es-
perances, il·lusions, frustracions i vivències per-
sonals camuflades sota arquetips immemorials i 
llegendes mil·lenàries arrelades en l’inconscient 
col·lectiu. Les novel·les van tenir força èxit, però 
fins i tot havent-se fet un film fa molts anys, no 
va ser fins l’èxit d’una saga de videojocs  que el 
seu protagonista, el caçador de monstres Geralt 
de Rivia, va saltar a la fama. Jo n’havia sentit a 
parlar per un altre amic, company de batalles acer 
en mà quan érem tots dos al servei del senyor de 
Claramunt, en una altra vida dins d’aquesta vida. 
No podia imaginar com de meravellós és aquest 
món fantàstic de Geralt de Rivia. Taciturn, con-
demnat, odiat per tots i necessitat per tots a parts 
a parts iguals, el bon Geralt va pel món com una 
espècie de Quixot atractiu i sensual enmig de 
boscúries, pobles amb encant i regust al llunyà 
segle XVII en plena cacera de bruixes i misogínia 
extrema. Seràs roure, seràs penya, seràs aire que 

s’inflama... La sang corre a dojo i hi ha un cert 
pessimisme existencial que es pot explicar pel 
fred clima polonès i els anys de Teló d’Acer de la 
joventut de Sapkowski. Hi ha en la sèrie un gran 
debat sobre la bondat i la maldat, sobre els grisos 
de la vida. Correràs per monts i planes, el teu pas 
farà basarda... Tota aquesta tenebra nòrdica tan 
aparentment aliena a l’ànima mediterrània, plena 
de llum i color, triomfa actualment com Vikings i 
ens recorda que el Déu Wotan segueix dins nostre 
esperant reclamar el seu lloc, com el va invocar 
Joan Maragall a El Comte Arnau fa més de cent 
anys. Te diràn ànima en pena com si fossis con-
demnat...

The Witcher o el retorn del Comte Arnau

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

BERNAT ROCA
@crossroads1815

No podia imaginar com de meravellós és 
aquest món fantàstic de Geralt de

Rivia. Taciturn, condemnat, odiat per 
tots i necessitat per tots
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Prop d’un miler de pat-
ges acompanyaran els 

tres Reis durant la seva 
estada a Igualada, on 
repartiran uns dos mil 

paquets de regals

Un centenar de persones, amb els “Músics per la Llibertat” 
d’Igualada, canten a l’exterior de la presó per a Carme Forcadell 
ACN / LA VEU 

P rop d’un centenar de 
persones, la majoria 
igualadines, es van 

aplegar dissabte al bell mig del 
bosc del Catllar (Tarragonès), 
a escassos metres del mòdul 
on està empresonada la Presi-
denta del Parlament, Carme 
Forcadell, per donar-li suport. 
Els Músics per la Llibertat 
d’Igualada, que van organitzar 
un autocar per a desplaçar-se a 
l’indret, van dirigir la batuta i 
van interpretar una desena de 
cançons, com ara ‘El cant dels 
Ocells’, ‘Vull ser lliure’ o ‘Bella 
Ciao’, algunes d’elles adaptades 
i amb un to reivindicatiu. Al-
guns d’aquests temes ja es can-
ten habitualment en les troba-
des que cada dimarts -i en dies 
excepcionals- es fan al carrer 
Garcia Fossas, just davant de la 
Sala Municipal d’Exposicions. 
Segons els organitzadors ha 
estat un acte “extraordinari” 
perquè habitualment aquesta 
iniciativa se celebra el dia 23 
de cada mes al vespre. “És molt 
més emotiu fer-ho aquí, que és 
l’únic lloc que ens pot escoltar, 
però no hi podem venir cada 
dia perquè és molt costós”, va 
expressar l’organitzador, Agus-

Igualada

tí Ferrer.
“Bon dia Carme, et diem hola, 
perquè tu i les teves companyes 
tingueu un matí de dissabte 
més entretingut. Us venim a 
acompanyar amb algunes can-
çons, tot el nostre suport i es-
calf, visca Catalunya!”, va cri-
dar una de les assistents tot just 
abans de començar la cantada. 
Els participants, equipats amb 
estelades, llaços i mocadors 
grocs i pancartes reivindicati-
ves, van cantar durant aproxi-

madament una hora diverses 
cançons i van cridar consignes 
per demanar la llibertat de les 
preses polítiques.
En el repertori proposat pels 
músics destaquen cançons po-
pulars com ‘l’Estaca’ o ‘Al·le-
luia’ i altres adaptades com la 
del ‘Llacet groc’. “Són cançons 
que la gent coneix i hem adap-
tat una mica la lletra a la situ-
ació. L’Estaca no cal tocar-la, 
fem la primera estrofa com 
l’original i una altra fent refe-

rència als presos”, van explicar 
els músics Toni Monclús i Jau-
me Ferrer, que formen part de 
Músics per la Llibertat d’Igua-
lada.
De fet, per aquests músics 
ha estat “especial” tocar des 
d’aquest punt tan proper al 
mòdul de la Presidenta del 
Parlament. “Estàs molt a prop 
però molt lluny, perquè hi ha 
arbres, la tanca, sort que tenim 
aquest equip de música que 
ens ha permès apropar-nos”, va 

subratllar Monclús. Compar-
teix parer el seu company, qui 
va considerar que no es podien 
quedar a casa aquests dies fes-
tius de Nadal. “No haurien de 
ser a la presó. Això és un petit 
gra de sorra que segurament 
ens ajuda més a nosaltres que 
no pas a ella”, va valorar Ferrer.
La iniciativa va néixer quan 
van empresonar Forcadell en 
el marc dels actes ‘Cap dona 
en l’oblit’. Al principi, s’orga-
nitzaven recitals de poesia i 
música un parell de dies a la 
setmana. Des de la sentència 
del Suprem i el retorn dels 
empresonats de Madrid, l’ac-
ció es convoca cada dia 23 
de cada mes, segons els orga-
nitzadors. “Intentem portar 
molt de so, perquè ho pugui 
escoltar bé”, va dir Agustí Fer-
rer, ja que va assegurar que 
els actes que es fan davant de 
la presó fan “caliu” pels ma-
nifestants però els missatges i 
l’escalf no arriben a Forcadell. 
Per això, malgrat la complexi-
tat per portar l’equip de so per 
camins, organitzen aquesta 
acció per acostar-se amb ella. 
“És molt més emotiu que en 
un pàrquing i, a més, saben 
que ella ho escolta”, va tancar 
Ferrer.

Tot a punt per a l’arribada, diumenge al vespre, 
de Ses Majestats els Reis d’Orient
REDACCIÓ / LA VEU 

J a tot és a punt per a l’ar-
ribada, diumenge al 
vespre, de Ses Majestats 

els Reis d’Orient. Melcior, 
Gaspar i Baltasar arribaran 
puntuals, acompanyats de 
prop d’un miler de patges. El 
seu enviat, el Patge Faruk, ja 
fa dies que és a Igualada, on 
va arribar a un pavelló de les 
Comes ple de gom a gom, en 
un acte que va incloure l’ha-
bitual festival infantil, que 
aquest any era amenitzat pel 
Grup “La Cremallera”.  
Avui i demà encara es poden 
escoltar el missatges radiofò-
nics del Patge Faruk, a través 
de l’emissora de Ràdio Igua-
lada. Els horaris seran el se-
güents, avui divendres  a les 
19.00 h i demà dissabte 4 de 

gener a les 20.00 h.. Els mis-
satges es poden portar, en 
horari comercial, als establi-
ments col·laboradors: Alícia 
Balsells, Copisteria Ramblas, 
L’art de la Llum i Ràdio Igua-
lada. El preu individual dels 
missatges és de 5€. 
També hi ha temps, avui i 
demà, per a la recepció de 
paquets, que és a l‘Avinguda 
Mestre Muntaner 99, (edifici 
Cal Carner), des de les 18.00 
h. fins a les 22.00 h. Passada 
aquesta hora no serà possible 

admetre cap altre paquet.
Diumenge els Reis Mags 
d’Orient arribaran a Igualada. 
La recepció i benvinguda als 
Reis per part de les autoritats 
locals, serà al Passeig Verda-
guer, cantonada amb el carrer 
Joaquima Vedruna, no al lloc 
habitual de  l’antic Hospital 

doncs és en procés d’ender-
roc.
L’horari aproximat serà el se-
güent: a les 17.15  h., concert 
de les bandes (local i convi-
dades;  a les 17.45 h. recepció 
de Ses Majestats per part de 
l’alcalde i membres del con-
sistori. Ales 18.00  h. inici de  

la Cavalcada.  Just abans que 
Ses Majestats comencin el seu 
itinerari es llençaran fragoro-
sos coets per anunciar el co-
mençament de la cavalcada. 
Veurem si algun dels tres Reis 
arriba amb “sorpresa” després 
de la polèmica endegada per 
alguns col.lectius.

El pavelló de les Comes, ple de gom a gom en l’arribada del Patge Faruk. / MANEL MARIMON



El conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, i l’alcalde, Marc 
Castells, van fer diven-
dres l’acte institucional 

de la connexió

Ja arriba a Igualada l’aigua de la Llosa del Cavall
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El primer anoienc del 2020 es 
diu Hanae. Va néixer el pri-
mer dia de l’any, a les 11.45 del 
matí, a l’Hospital d’Igualada. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, acompanyat per 

la secretària de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, Marta Subirà, 
el director de l’ACA, Lluís Ri-
dao, i l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, entre d’altres autori-
tats, va oficialitzar divendres 
l’arribada de l’aigua de la Llo-
sa del Cavall a la capital de la 
comarca de l’Anoia, que es farà 
efectiva a partir de l’1 de gener.
El conseller Damià Calvet 
ha destacat durant l’acte que: 
“L’activació de la xarxa de la 
Llosa del Cavall duplica la dis-
ponibilitat d’aigua a l’Anoia”, 
i ha indicat que “amb aquesta 
nova connexió i amb la capa-
citat de connectar-nos amb la 
xarxa Ter-Llobregat podrem 
anar recarregant i tornar a l’ús 
ambiental de l’aqüífer Carme 
Capellades, que fins ara patia 
problemes de sobreexplotació 
que també afectaven la qualitat 
de l’aigua. Per tant, el que fem 
amb aquestes noves connexi-
ons és donar la màxima quali-
tat de l’aigua de boca de la gent 
d’Igualada”.
De la seva banda, l’alcalde, 
Marc Castells, ha destacat el 
fet que amb aquest pas “garan-
tim ja per sempre el subminis-
trament d’aigua a Igualada. I 
aquesta és una notícia molt im-
portant perquè, alhora, lidera-
rem la sostenibilitat en aquest 
territori”. 
En aquest sentit, ha destacat 
que la connexió amb la Llosa 
del Cavall comportarà dues 
millores molt importants: “una 
és la garantia de subministra-
ment amb una aigua de molta 
qualitat i l’altra és la contribu-
ció decisiva per a la recupera-

ció de l’aqüífer, que podrà ser 
un gran banc d’aigua per al 
futur”.
L’alcalde també ha posat en va-
lor que Igualada, com a capital 
de comarca, lideri l’aposta per 
aquest projecte, que espera que 
tingui un efecte mimètic en la 
resta de municipis de la comar-
ca. Igualment, ha subratllat que 
el resultat de la negociació del 
conveni que avui se signa és 
que el canvi no comportarà un 
augment en el rebut de l’aigua 
dels igualadins durant els pro-
pers quatre anys.

Millora de la qualitat de 
l’aigua, amb menys calç
Finalment, Castells ha expli-
cat que “malgrat que l’aigua 
de boca que fins ara rebíem 
de l’aqüífer compleix totes les 
normatives, és una aigua d’una 
extrema duresa, amb molta 
calç. Ara, l’arribada de l’aigua 
provinent de la Llosa del Cavall 
comporta, inequívocament, 
que la qualitat serà molt millor; 
per tant, notarem una millora 
substancial”.
Aquesta nova infraestructura, 
que té una longitud de més de 
71 quilòmetres, millorarà, de 
manera progressiva, el submi-
nistrament d’aigua a les comar-
ques de l’Anoia, el Solsonès i 
el Bages, concretament a mu-
nicipis que fins ara no estaven 
connectats a cap xarxa d’abas-
tament supramunicipal i que 
han tingut problemes d’abas-

tament, tant en quantitat com 
en qualitat, havent de recórrer 
en alguns casos i de manera 
puntual al subministrament 
d’aigua mitjançant camions 
cisterna.

Recuperar l’aqüífer
La comarca de l’Anoia s’ha 
abastit, històricament, de 
l’aqüífer de Carme Capellades. 
Aquesta reserva subterrània 
està sobreexplotada. Es cons-
tata en els darrers anys una 
tendència històrica piezomè-
trica (nivell del l’aqüífer) des-
cendent, especialment des de 
finals dels anys 90, amb pun-
tuals recuperacions arran de 
períodes de pluges.
Amb l’entrada en servei 
d’aquesta conducció s’incre-
menta la disponibilitat d’aigua 
a la comarca amb dues fonts 
d’abastament més, la de la Llo-
sa del Cavall i el sistema Ter 
Llobregat, fent possible una 
millor garantia i habilitant una 
gestió flexible de l’aigua.

A curt termini es preveu que 
una quinzena de municipis de 
diverses comarques es connec-
tin a la nova canonada.
La conducció, que en el muni-
cipi de Masquefa es connecta 

amb la xarxa del Ter Llobregat, 
té un altre objectiu: millorar la 
garantia del subministrament 
d’aigua a la regió metropolita-
na de Barcelona, amb prop de 
5 milions d’habitants.

Els PastoretsViu-los!

www.pastoretsdecalaf.cat

Segueix-nos a:

/pastoretsinfantilscalaf
@pastoretsinfantilsdecalaf

/elspastorets.calaf
@pastoretsCalaf
@pastoretsdecalaf

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

Accés:
Barcelona - Calaf: 55 min
Lleida - Calaf: 50 min
Manresa - Calaf: 20 min

Igualada - Calaf: 20 min
Vic - Calaf: 45 min
Tàrrega - Calaf: 25 min

Solsona - Calaf: 40 min

Mitjans de comunicació col·laboradors:

elsafareig.net

Col·laboradors

Patrocinadors

VINE A GAUDIR D’UN ESPECTACLE IMPRESSIONANT

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

PASTORETS DE CALAF:
25 DE DESEMBRE A LES 19:00H

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

Aplicarem un 10% de descompte al preu de l’entrada dels Pastorets de Calaf 
als subscriptors del diari La veu de l’Anoia presentant el carnet a Taquilla. 

Oferta no vàlida per la venda d’entrada online, ni pels Pastorets Infantils. 

Hanae, el primer nadó 
de l’Anoia del 2020

Va pesar 3,515 kg. i els pares 
(Momoun i la Munia) són de 
nacionalitat marroquina i re-
sidents a Igualada.
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Inaugurada la remodelació 
de la plaça Alcántara

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Tresoreria General 
de la Seguretat Social 
(TGSS) està duent a ter-

me una campanya perquè tots 
els treballadors disposin de la 
informació relativa a la seva si-
tuació laboral i les seves bases 
de cotització, amb l’objectiu que 
tinguin coneixement de totes 
aquestes dades i puguin efectuar 
les comprovacions oportunes.
La TGSS ha pretès eliminar en 
el possible els enviaments en pa-
per, de manera que el 70% dels 
avisos s’han realitzat per SMS 
als números de telèfon mòbil 
que consten en el fitxer d’afiliats. 
En aquests SMS s’inclou un en-
llaç des d’on es pot descarregar 
l’informe de vida laboral. S’han 
detectat falsos rumors en pà-
gines web i missatgeria instan-
tània que alerten que aquests 
SMS són una notícia falsa o pro-
gramari maligne, però es tracta 
d’una campanya real i amb totes 
les garanties de seguretat que 
ofereixen els diferents canals de 
comunicació d’aquest organis-
me públic de la Seguretat Social.
Tots aquells treballadors que 
estiguin registrats en el sistema 
cl@ve  o disposin de certificat 
electrònic també poden descar-
regar l’informe de vida labotal 
directament des de la Seu Elec-
trònica de la Tresoreria General 
sense necessitat de rebre l’SMS, 
a través del Servei “Comunica-

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada va estrenar dis-
sabte, 28 de desembre, 
la remodelació integral 

que s’ha dut a terme a la plaça 
d’Alcàntara. L’acte va comptar 
amb la presència de l’alcalde, 
Marc Castells, i Monica Gra-
dos, alcaldessa de la localitat 
que dona nom a la plaça, i 
va incloure un homenatge a 
Francisco Pallarès, més cone-
gut com a “Paco el ciego”, i 
actuacions folklòriques amb 
danses catalanes i extreme-
nyes. 
Els assistents també van poder 
assaborir una degustació de 
menjars típics, com les “mi-
gas” i el pa amb tomàquet amb 
botifarra.
Les obres en aquest espai urbà 
s’han fet coincidint amb el 
vint-i-cinquè aniversari de 
l’agermanament entre les dues 
ciutats. L’alcalde Castells hi va 
fer referència en el seu par-
lament, en què es va mostrar 
partidari de reprendre els vin-
cles entre ambdues localitats.
La intervenció urbanística ha 
consistit en l’eliminació dels 
desnivells i altres barreres 
arquitectòniques per fer l’es-
pai més accessible i acollidor. 
També s’ha creat un paviment 
nou, acabat amb colors, que 
recorden els paisatges d’Extre-
madura, s’ha renovat l’enllu-
menat públic i s’han instal·lat 

jardineres i mobiliari urbà.

Paco el ciego
Francisco Pallarés Mula, més 
conegut com a “Paco el ciego” 
(Lorca 1943-Igualada 2018), 
va estar vinculat a Ràdio Igua-

lada -des dels anys 60 fins a 
principi dels 80-, des d’on re-
transmetia els partits de futbol 
de l’equip local. Fou una per-
sona molt extrovertida i cone-
guda, que va deixar empremta 
a la societat igualadina.

Campanya de l’INSS 
sobre la vida laboral

ció de Vida laboral i Bases de 
Cotització als treballadors”, de 
l’apartat Ciutadans/Informes.
D’aquesta manera, la TGSS ha 
reprès la campanya d’envia-
ment d’aquests informes, que es 
va dur a terme any a any entre 
2011 i 2017.

Principals novetats
En l’informe es poden trobar 
els dies que ha estat en alta en 
cadascun dels exercicis, les situ-
acions de pluriocupació i plu-
riactivitat, coeficient a temps 
parcial, si n’hi ha, i conveni 
col·lectiu que s’empara en cada 
situació. Aquesta última és una 
de les novetats d’aquesta cam-
panya. A més, l’apartat de Bases 
de Cotització inclourà les bases 
de 2017, 2018 i des de gener de 
2019 fins a l’últim període de 
liquidació disponible. Als treba-
lladors amb 60 o més anys se’ls 
ha ampliat la informació de les 
bases de cotització als darrers 21 
anys, ja que la quantia de la seva 
futura pensió de jubilació està 
vinculada a elles.
Una altra novetat és que s’in-
corpora un segon informe amb 
el títol ‘Informació d’interès de 
la seva cotització a l’any 2018’, 
que rebran tots els treballadors 
i treballadores que hagin es-
tat donats d’alta l’any 2018 per 
empreses que hagin efectuat 
les liquidacions de quotes mit-
jançant el Sistema de liquidació 
Directa. 

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



comarca Espai patrocinat per
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CALAF / LA VEU 

Entre altres punts, es 
portava a votació la 
concessió per a l’ús 

privatiu d’un bé de domini 
públic per a la construcció i 
explotació d’un edifici desti-
nat a tanatori a l’empresa Ges-
tió i Serveis Funeraris SL, que 
dona cobertura a gairebé una 
trentena de tanatoris munici-
pals. L’adjudicació es va apro-
var amb els quatre vots a favor 
de Junts per Calaf (JxC) i els 
dos del Grup d’Independents 
per Calaf (GIC). Jaume Simó, 
portaveu del GIC va manifes-
tar estar “molt contents” que 
per fi es pogués tirar endavant 
aquest servei tan necessari per 
Calaf. Per la seva part, Joan 
Caballol de Junts per Catalu-
nya Calaf (JUNTS) es va abs-
tenir, ja que tot i no ser la seva 
proposta i no estar d’acord 
amb com s’ha resolt el tema 
del clavegueram, ja que assu-
mirà la despesa l’Ajuntament, 
no s’hi podien posicionar en 
contra.
D’altra banda, arran d’una 
modificació proposada per 
un veí en el període d’exposi-

ció pública de les ordenances 
fiscals aprovades a l’octubre, 
l’Ajuntament va acceptar in-
cloure i portar a votació el 
recàrrec del 50% de la quota 
líquida de l’impost als im-
mobles d’ús residencials. La 
nova ordenança s’ha redactat 
a partir del model aprovat per 
la Diputació de Barcelona per 
gravar els habitatges buits dels 
grans tenidors. Aquesta té per 
objectiu estimular l’ocupació 
del parc vacant d’habitatges 
residencials, gravant, si cal, la 
desocupació permanent no 
justificada, especialment dels 
grans tenidors i també evi-
tar possibles problemes com 
ocupacions irregulars, sanita-
ris, mala convivència veïnal, 
humitats, sorolls, etc. quan la 
propietat no exerceix una mí-

nima gestió de les finques. La 
modificació de l’ordenança de 
l’IBI es va aprovar amb els 8 
vots a favor per part de JxC i 
els 3 vots en contra per part de 
JUNTS i GIC.
En aquest Ple, també es va 
aprovar per unanimitat una 
bonificació del 95% de l’im-
post sobre l’increment del 
valor dels terrenys de natura-
lesa urbana de “Cal Matrícu-
les” i, amb el vot en contra de 
JUNTS, la pujada del comple-
ment específic de la plaça de 

El Ple de Calaf dona llum verda a l’adjudicació de la 
construcció i explotació del futur tanatori

També va aprovar, amb 
els vots en contra de 
l’oposició, incloure a 
les ordenances fiscals 

un recàrrec del 50% de 
l’IBI als pisos buits dels 

grans tenidors

secretari d’intervenció. Joan 
Caballol va argumentar el seu 
vot en contra considerant que 
tot i que podien entendre la 
pujada, en el “global de l’Ajun-
tament” consideraven que 
“s’havia de fer un esforç per 
contenir la despesa en sous”.
Finalment, en aquest Ple tam-
bé es van aprovar diferents 
mocions, totes per unanimi-
tat, com:
- Moció per declarar la vila de 
Calaf, municipi feminista
- Moció per al retorn social 

del rescat bancari i per garan-
tir l’accés a l’habitatge
- Moció d’urgència, presen-
tada per Junts per Catalunya 
Calaf, contra la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya al Molt Honora-
ble Quim Torra i Pla
- Moció d’urgència, presen-
tada per Junts per Calaf, per 
reclamar la nul·litat de la sen-
tència i la llibertat immediata 
d’Oriol Junqueras i Vies i la 
resta de presos i preses políti-
ques.
 

DESEMBRE

22
DESEMBRE

29
GENER

5
GENER

12
SESSIONS REDUÏDES (2h) 

A 3/4 de 12 del matí

DESEMBRE

26
DESEMBRE

29
SESSIONS COMPLETES (3h) 

A 2/4 de 6 de la tarda

TEATRE MUNICIPAL L’ATENEU

Dies 22 i 26 de desembre

2x1
Porta’ns aquest val a la taquilla

o  a l’agència de viatges FerFrans

PROMOCIÓ NO ACUMULABLE

cal acreditar-ho amb el carnet

10% de dte a tots els
socis de La Veu
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PIERA / LA VEU 

Els Reis d’Orient han 
anunciat que, com ja 
és tradició, visitaran 

Piera el proper dia 5 de ge-
ner. Ses Majestats arribaran 
a les 18 hores per la carrete-
ra dels Hostalets de Pierola i 
recorreran els principals car-
rers de la vila on esperen tro-
bar-se amb infants i famílies 
que els acompanyin durant 
tota la cavalcada.
Melcior, Gaspar i Baltasar 
oferiran el seu tradicional 
missatge des del balcó de 
l’Ajuntament i, posterior-
ment, faran l’adoració al nen 
Jesús del pessebre vivent a la 
plaça Joan Orpí. La cavalca-
da, que aquest any arriba a 
la seva 73a edició, finalitza-
rà amb el repartiment de jo-
guines per les cases de la vila.
Recordem que els nens i ne-

nes van poder lliurar les se-
ves cartes als enviats de Ses 
Majestats el passat diumenge 
29 de desembre al Saló de la 
Infància i la Joventut. Pel que 
fa al servei de paqueteria, 
aquest romandrà obert el 
dia 4 de gener a partir de les 
19 hores a l’antiga fàbrica de 

Tot a punt per a la visita de Ses 
Majestats els Reis d’Orient

Cal Sanahuja, a l’aparcament 
situat al costat de la Policia 
Local.
Des del consistori es convida 
la ciutadania a sortir el carrer 
el proper dia 5 de gener per 
a rebre els Reis d’Orient que 
ompliran de màgia i il·lusió la 
nit més màgica de l’any.

PIERA / LA VEU 

El Saló de la Infància i 
la Joventut de Piera ha 
tornat a repetir l’èxit 

d’anteriors edicions. El Pave-
lló Esportiu El Prat s’ha con-
solidat com la ubicació idònia 
per acollir aquest esdeveni-
ment que ofereix una àmplia 
oferta lúdica als nens i nenes 
de la vila. 
La inauguració, dissabte 28, 
va comptar amb l’actuació 
dels Sbombat’s, que també 
van oferir un taller on els 
infants van aprendre a tocar 
els tambors. Llits elàstics, un 
brau mecànic, una ludoteca 
infantil, inflables terrestres i 
un Espai Jove, amb futbolí i 
videojocs, van ser només al-
gunes de les propostes pro-
gramades. Una trentena d’in-
fants i joves van aprofitar per 
remullar-se i jugar a la pisci-

na on, com a novetat, s’hi va 
col·locar un inflable aquà-
tic. Al rocòdrom, Catalonia 
Adventures i Climax Sports 
van sortejar dos arnesos, dos 
cascos i una corda d’escalada 
entre tots els nens i nenes que 
van participar en l’activitat. 
També es va oferir un taller 
de cuina, a càrrec de l’Associ-
ació de Dones i Indimaj, i al-
tres de manualitats, conduïts 
per entitats locals com l’Ei-
xam, el Pubillatge, l’Agrupa-
ció Sardanista i els Falcons de 
Piera. No van faltar activitats 
esportives com, els tallers de 
patinatge, hoquei, bàsquet i 
muay-thai. El joven de Piera 
va ser l’encarregat de gestio-

Èxit de participació al Saló de la 
Infància i la Joventut

nar el punt d’informació.
El saló va comptar amb l’es-
pectacle Maure El Dinosau-
re, de la companyia Teatre 
Nu, del qual van gaudir un 
centenar d’infants el dissabte 
la tarda. Alguns personatges 
animats, com un unicorn o 
en Mickey i la Minnie Mouse 
van dinamitzar les dues jor-
nades.
Un dels moments més espe-
rats va ser l’arribada dels en-
viats de Ses Majestats els Reis 
d’Orient, els quals van recollir 
les cartes de tots els infants de 
la vila que van voler aprofitar 
la seva visita per a lliurar la 
carta que havien escrit a Mel-
cior, Gaspar i Baltasar.

Els nens i nenes van 
gaudir de llits elàstics, 
rocòdrom, tallers, es-

pectacles d’animació i, 
com a novetat d’aques-

ta edició, un inflable 
aquàtic a la piscina

PIERA / LA VEU 

El passat dimecres 25 de 
desembre, els pierencs i 
les pierenques van gau-

dir del 30è Pessebre Vivent de 
Piera. De 18 a 21 hores, van 
poder recórrer els carrers del 
nucli antic de la vila i desco-
brir una representació especi-
al i única amb unes 200 per-
sones voluntàries. L’endemà, 
a la plaça del Peix, va haver la 
popular ballada de sardanes 
de l’Agrupació Sardanista de 
Piera, que enguany va comp-
tar amb la col·laboració de la 
Cobla Ciutat de Girona. A la 
tarda, l’Agrupació Sardanista 
de Piera va celebrar el seu tra-
dicional concert de Sant Este-
ve al Santuari del Sant Crist, 
on també hi va participar la 
Cobla Ciutat de Girona.
Aquest cap de setmana, els 
menuts gaudiran amb el Saló 

de la Infància i la Joventut, dos 
dies plens de diversió. Demà, 
dissabte 28 de desembre, l’ho-
rari serà de 10.30 a 13.30 ho-
res i de 16.30 a 18.30 hores i 
el diumenge, de 10.30 a 14 
hores. La majoria de les activi-
tats es faran al Pavelló Muni-
cipal El Prat, on hi ha previst 
inflables terrestres, atraccions, 
rocòdrom, Espai Jove i Ludo-
teca Infantil. També hi haurà 
diversos tallers, com un de 
cuina a càrrec de l’Associació 
de Dones i Indimaj, de manu-
alitats, d’esports i de sardanes 
amb l’Eixam, Pubillatge de Pi-
era, Agrupació Sardanista de 
Piera i Falcons de Piera. Així 
mateix, es representarà ‘Mau-
re el dinosaure’ de Teatre Nu 
el dissabte, a les 18.30 hores, i 
el diumenge, de 12 a 14 hores, 
es podrà entregar la carta als 
enviats de Ses Majestats d’Ori-
ent.

Piera gaudeix de les 
festes de Nadal

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Fins demà dissabte, la 
carpa de la pista po-
liesportiva municipal 

acull aquesta setmana una 
de les novetats per viure en 
família. Es tracta de l’Eco-
parc de Nadal, una iniciativa 
que està rebent molt bona 
resposta i que inclou tallers 
i activitats coordinades de 
16.30 a 20.00.
Un espai d’entreteniment i 
esbarjo amb activitats lúdi-
ques, tallers i manualitats, 
sempre des de la basant eco-
lògica de la reducció, reuti-
lització i reciclatge de ma-
terials. Activitat dirigida al 
públic familiar i, en especial, 
als infants de 3 a 12 anys. Hi 
haurà activitats coordinades 
per als +12 des del Punt Jove. 

L’espai estarà dividit en una 
zona de tallers, joc lliure, 
construccions, espai de pares 
i activitats extraordinàries 
amb ecoxocs, canicada, cer-
cle de percussió i molt més.
Per tal de fer els tallers caldrà 
la vostra ajuda. Es necessita-
ran oueres, garrafes de plàs-
tic, rotlles de cartró de paper 
de vàter, taps de suro i taps 
de plàstic.

Últims dies de l’Ecoparc 
de Nadal
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LA POBLA DE C. /  

L’equip de govern fa més 
de sis mesos que tre-
balla amb rigor i amb 

moltes ganes de millorar la 
Pobla i aquí es destaquen al-
guns dels projectes que s’han 
dut a terme.
A nivell d’inversions s’ha tre-
ballat a l’escola Maria Borés 
per renovar els dos lavabos de 
la planta baixa, sol·licitats per 
la comunitat educativa des de 
feia temps.
S’han realitzat les obres de la 
connexió dels pàrquings del 
centre del poble i l’adequa-
ció del vial adjunt al parc de 

Sant Galderic. Aquesta obra 
ha estat una prioritat pel nou 
equip de govern vist la neces-
sitat en la mobilitat dels veïns 
i veïnes de la Pobla i que feia 
molts anys que s’estava sol·li-
citant.
Al barri del Xaró s’està tre-
ballant en el canvi de l’enllu-
menat de la via pública amb 
tecnologia LED. Aquesta 
actuació ajudarà a reduir els 
consums energètics del mu-
nicipi i l’actual govern segui-
rà amb aquesta política ener-
gètica en els pròxims anys.
Al barri de Can Ribalta s’han 
començat les obres d’adequa-

Sis mesos treballant per la Pobla de Claramunt
ció i millora del vials per així 
facilitar el seu accés als veïns 
de la zona.
Totes aquestes inversions en 
obres de la via pública han 
estat subvencionades per la 
Diputació de Barcelona.
Per altra banda i amb l’objec-
tiu de connectar els barris de 
les Garrigues amb la Pobla i 
la seva previsió al Xaró, s’ha 
convocat un concurs d’ide-
es,  en la que han participat 
una vintena de professionals 
que han presentat les seves 
propostes. El proper mes de 
gener el jurat decidirà quina 
és la millor opció i aquesta es 
farà pública als poblatans.

També s’ha recuperat la fi-
gura del sereno, com a prova 
pilot, que funciona en horari 
nocturn de 19 h a 6 del matí 
durant els mesos de tardor 
i hivern, amb l’objectiu de 
millorar la tranquil·litat del 
veïnat.
A nivell cultural i educatiu i 
com a novetat es va celebrar 
l’acte de commemoració del 
675è aniversari de la Carta 
de Població del nostre mu-
nicipi, el cinquantè aniver-
sari de l’Escola Maria Borés 
i durant el mes d’octubre s’ha 
iniciat el Club de Lectura a la 
Biblioteca Municipal oberta 
a tots veïns i veïnes de la Po-

bla. També es van convocar 
per primera vegada els ajuts 
per a estudiants menors de 
25 anys per col·laborar amb 
les despeses generades pels 
estudis.
En aquest final d’any el go-
vern ha estat treballant en el 
nou pressupost per al 2020, 
l’element més important per 
dur a terme els objectius 
marcats per l’any vinent i la 
resta de legislatura. Un pres-
supost transparent, on es de-
talla els conceptes d’una for-
ma més clara i entenedora i 
on també es poden veure els 
projectes en inversions plani-
ficades des del nou consistori.

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper diumen-
ge 5 de gener a par-
tir de les 7 de la tarda 

tindrà lloc l’ Arribada en Glo-
bus de Ses Majestats els Reis 
de l’Orient Melcior, Gaspar i 
Baltasar. Com a novetat molt 
destacada, els Reis de l’Orient 
arribaran enguany al Passeig 
Catalunya, que serà l’espai on 
es desenvoluparà aquesta acti-
vitat. 
A partir de l’arribada del Glo-
bus i d’un breu parlament de 
Ses Majestats i de les autoritats, 
donarà inici la cavalcada, la 
qual variarà notablement el seu 
recorregut, amb sortida a la Bi-
blioteca Mont-Àgora i conclu-
sió al Passeig Espanya de Vista 
Alegre, havent recorregut el 
carrer del Pont, el Boulevard, 
el tram inicial de la carretera 
de Valls i fins l’inici del barri de 
Vista Alegre.
La comitiva anirà encapçalada 
per Ses Majestats, els Reis de 
l’Orient, amb les seves carros-
ses, i acompanyats per una àm-
plia comitiva de patges. 

Al Nucli Antic, també es rea-
litza la Cavalcada

Al Nucli Antic montbuienc Ses 
Majestats arribaran a l’església 
de Santa Margarida a dos de 
vuit de la tarda, amb la tradi-
cional cavalcada organitzada 
per la Comissió de Reis Nucli 
Antic.

Recepció de joguines de les 
Cavalcades montbuienques
Avui dijous 2 de gener entre les 
5 i les 8 de la tarda, demà di-
vendres entre 5 i 8 de la tarda i 
el dissabte entre les 10 del matí 
i les 2 del migdia tindrà lloc la 
recepció de joguines a repartir 
durant la cavalcada del Nucli 
Urbà. 
Al Nucli Antic els dies i horaris 
de recepció de joguines seran 
el dissabte entre les 20 i les 22 
hores i el mateix diumenge en-
tre les 16 i les 18 hores, a l’Ate-
neu Cultural i Recreatiu.

Ball de Reis, el proper dilluns
El proper dilluns 6 de gener 
entre les sis de la tarda i les nou 
del vespre tindrà lloc al Centre 
Cívic i Cultural La Vinícola el 
tradicional “Ball de Reis” que 
organitza l’Associació de la 
Gent Gran. En aquesta ocasió 
amenitzarà la vetllada la músi-
ca d’Àlex Peris.

Aquest diumenge, arribada 
en globus dels Reis de 
l’Orient i Cavalcada
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MONTBUI / LA VEU 

Prop d’un centenar de 
persones van plantar 
cara al fred i van pren-

dre part en la I Festa de la Bi-
cicleta Nocturna “Innocents 
sobre rodes”, celebrada dis-
sabte passat a Montbui, amb 
l’organització de la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament. 
L’activitat va incloure una 
passejada nocturna en bici-
cleta pels carrers principals 
del municipi. Amb sortida 
puntual a dos quarts de sis de 
la tarda, des del Boulevard, 
els ciclistes, equipats amb 
casc i llum obligatòriament, 
van recórrer tot el tram de 
Boulevard fins la rotonda de 
l’olivera, a continuació van 
anar fins al Passeig Espanya, 
van girar a l’esquerra cap el 
carrer de La Mercè (el van 
fer sencer), van tornar a girar 
cap al carrer del Pont, i van 
fer tornar al punt de sortida 
ubicat davant l’Ajuntament.
Una vintena de voluntaris i 
voluntàries van fer possible 
l’activitat, així com va ser de-
cisiva la col·laboració de la 
Policia Local en el desenvolu-
pament de la mateixa.

Una vegada finalitzada la 
marxa lúdica, els participants 
van poder prendre una xoco-
latada amb melindros, prepa-
rada al CCC La Vinícola per 
diferents voluntaris i volun-
tàries de l’entitat Artesanas 
de Corazón. Tot seguit es va 
dur a terme una exhibició de 
“zumba” a càrrec d’Iveth Ca-
mus i va cloure l’activitat amb 
el lliurament de premis i amb 
un sorteig de vals de compra 
de material esportiu i tam-
bé de bicicletes. La regidora 
d’Esports de l’Ajuntament 
montbuienc Isabel Guerrero 

Montbui va organitzar la primera festa 
de la bicicleta nocturna “Innocents 
sobre rodes”

va ser l’encarregada de realit-
zar el lliurament de guardons.
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

Vallbona d’Anoia va or-
ganitzar un taller de 
sensibilització per als 

Reis Mags, patges i patgesses 
que va tenir com a finalitat, 
observar petits elements de 
xantatge emocional i abús de 
poder que s’han mantingut en 
els discursos educatius que els 
emissaris reials, ses majestats 
i per extensió, les persones 
adultes han emès als infants 
en el marc de la Festa de Reis.
El passat divendres 27 de de-
sembre els Reis Mags, patges i 
patgesses de Vallbona d’Anoia 
van assistir a un curs per refle-
xionar sobre quins missatges 
es donen als infants durant la 
Festa de Reis.
El taller va tenir una durada de 
2 hores es va reflexionar sobre 
quins han estat els missatges 
que els adults han donat als 
infants al llarg dels anys, quina 
és la concepció d’infant que es 
volia tenir i per tant, com calia 
dirigir-se als nens i nenes. En 
la formació es van practicar di-
nàmiques per mostrar quines 
emocions afloren en l’infant 

segons el missatge que rebia 
per part de l’adult i quines po-
dien ser unes millors actituds 
per comunicar-se amb els 
més petits, com per exemple, 
ajupir-se per parlar amb ells 
i mirar-los als ulls en el mo-
ment de parlar-los. Durant la 
formació també es van oferir 
recursos per si el petit o la pe-
tita de la casa es posa a plorar 
en el moment de fer-se la foto.
L’activitat formativa s’emmar-
ca en la preocupació que es té 
des de l’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia sobre els contin-

Reis, patges i patgesses de Vallbona d’Anoia reflexionen sobre els 
discursos que es donen als infants

guts de les festes dirigides als 
infants, uns continguts que es 
volen revisar, perquè poden 
manifestar discursos exempli-
ficadors que no contemplen 
la perspectiva de gènere, el 
respecte vers l’altre o com en 
el cas de les dates properes a 
l’entorn de la Nit de Reis, eme-
ten missatges que advoquen a 
l’infant a portar-se bé si no vol 
que els Reis no li entreguin els 
regals que ha demanat a la car-
ta; entenent aquests missatges 
com a un discurs de poder 
emesos per l’adult, que l’infant 

MASQUEFA / LA VEU 

Des d’aquest mes de de-
sembre hi ha habilitat 
al municipi un nou 

sistema pioner de recollida 
d’olors instal·lat per la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). Els mesuradors -que 
recullen diferents tipus d’olors 
mitjançant uns filtres- s’han 

instal·lat al carrer Campoamor 
i a l’Escola Font del Roure i 
tenen com a objectiu recollir 
mostres de partícules al mu-
nicipi per a ser comparades, 
posteriorment, amb les mos-
tres que s’han obtingut a les 
instal·lacions de l’Ecoparc.  
En paral·lel, des de finals del 
mes de novembre el Servei de 
Vigilància i Control de l’Aire de 

interioritza com a xantatge i 
davant del qual, l’infant entén 
que cal adoptar una determi-
nada conducta per obligació.
Des de l’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia es vol revisar 
aquests i altres elements que 
al llarg del temps s’han nor-
malitzat i que volen donar veu 
al col·lectiu infantil, el qual 
és el principal protagonista 
d’aquestes i altres festivitats i 
no sempre se l’ha tingut prou 
present. En el taller del diven-
dres passat es va enfocar la 
figura de l’infant com a sem-
pre mereixedora dels regals 
i la il·lusió que els Reis Mags 
reparteixen durant la nit de 
Reis, sense que nens i nenes 
s’hagin de qüestionar el seu 
propi comportament, per do-
nar més valor al que son per 
ells mateixos més que no pas 
al que fan per ser mereixedors 
d’una recompensa, com ho 
són en aquest cas, els regals.
L’activitat va ser conduïda per 
la Laura Santiago, mestra i 
membre de l’Espai d’acompa-
nyament familiar Lligams, per 
ajudar a oferir una nit màgica 

basada en el respecte i la con-
sideració vers el col·lectiu in-
fantil.

Vallbona se suma a la campa-
nya #Blackface
El municipi de Vallbona 
d’Anoia es sumarà aquest any 
a la campanya #Blackface, 
moviment que criminalitza el 
maquillatge teatral emprat per 
representar una persona negra 
africana. Així, l’ajuntament 
aposta per eliminar aquesta 
pràctica i els patges i patgesses 
que sortiran a la rua el proper 
dia 5 de gener aniran pintats 
de fantasia tal i com ja es va 
fer el passat dia 27 en l’acte de 
lliurament de les cartes reials 
al patge Faruk.
D’una banda, Vallbona es 
suma així al moviment antira-
cista #Blackface, junt a la cam-
panya #Baltasardeveritat i de 
l’altra, es vol trobar un model 
que preservi la identitat dels 
participants, alhora que el ca-
ràcter màgic de la Nit de Reis, 
per poder eliminar així, qual-
sevol element de caire discri-
minatori de la festa.

La UPC col·loca a Masquefa nous 
mesuradors de partícules d’olors 

la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya també ha instal-
lat temporalment a Masquefa 
una unitat mòbil de vigilància 
de la contaminació atmosfèri-
ca per a fer un seguiment dels 
episodis d’olors provinents de 
l’abocador de Can Mata. 
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DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H
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PRATS DE REI / LA VEU 

Més de 400 persones 
ja han vist enguany 
el Pessebre Vivent 

dels Prats de Rei, en la seva 
48a edició. L’espectacle, orga-
nitzat per l’ACRS, transporta 
el públic a uns temps remots, 
poc abans del naixement de 
Jesús i fins als primers anys 
de la seva vida. Els carrers i 
racons del poble es convertei-
xen en l’escenari perfecte per a 
explicar aquesta història, amb 
música pròpia composta per 
Mn. Valentí Miserachs i en la 
qual els actors parlen en di-
recte. 
Tot plegat conforma la singu-
laritat del Pessebre Vivent dels 
Prats de Rei, allò que el fa únic i 
especial i que, alhora, en limita 
l’aforament ja que no permet el 

recorregut lliure. Així, les fun-
cions comencen a les 18.30 h i 
després d’aquesta hora ja no és 
possible accedir-hi.
És per això que des de l’orga-
nització es suggereix adquirir 
prèviament l’entrada per Inter-
net (www.acrsigarra.cat/pes-
sebreprats). En cas que els ti-

Excel·lent acollida de les dues primeres 
sessions del Pessebre de Prats

CALAF / LA VEU 

El Consell d’Infants 
de Calaf, format per 
alumnes de l’Escola 

Alta Segarra, va tornar a reno-
var-se. Per al curs 2019-2020, 
es van acomiadar quatre dels 
seus membres: la Marta Agu-
lló i Ferrer, el Nil Solà i Mar-
tí, l’Arantxa Barbero i Cerro 
i la Paula Ripoll Salsench, ja 
que després de dos anys for-
mant-ne part activa, aquest 
curts han començat a l’Insti-
tut Alexandre de Riquer.
En l’acte, també es va donar 
la benvinguda als infants en-
trants: la Mar Sànchez i Ber-
nabeu, el Jacob Gras i Batlle, 
la Somaya Afquir Badaoui i 
l’Elna Fonoll i Colell, de cin-
què de primària, que s’uni-
ran a la Kadidjatou Diallo, la 
Clàudia Muñoz i Rubies i la 
Greta Sarri Bujons, de sisè, 
que van renovar el seu man-
dat fins al curs vinent. 
La regidora d’Educació, Bet 
Miquel i Verdés, va encetar 
l’acte donant la benvingu-
da als presents i destacant la 
importància del Consell d’In-
fants com a òrgan de partici-
pació des què el 2005, en el 
marc del Projecte Educatiu de 
Ciutat, es va dibuixar la seva 

necessitat.
Durant la sessió, els joves 
que finalitzaven el mandat al 
Consell van llegir un discurs 
on van destacar haver-se sen-
tit molt escoltats i valorats 
en totes les activitats on ha-
vien participat. Els membres 
entrants també van llegir un 
discurs on es mostraven il-
lusionats de ser els represen-
tants i la veu dels petits de la 
vila i on es comprometien a 
assistir i a tots els actes i fer 
tot el possible per millorar 
Calaf. En acabar, l’alcalde, els 
va entregar la medalla acredi-
tativa. 
Jordi Badia va tancar els par-
laments destacant que el dret 
de participació és un dret fo-
namental que requereix d’un 
aprenentatge i que per tant, 
el Consell Infants constitueix 
un potent instrument a l’abast 
dels infants, que els permet 
exercir el dret de ciutadania i 
implicar-se i actuar amb l’ob-
jectiu de transformar el seu 
poble. “Quan els infants par-
ticipen en la construcció del 
seu municipi, aquest canvia, 
es transforma, es fa més de-
mocràtic, humà, accessible, 
acollidor i amable”, va con-
cloure Badia.

Es constitueix el nou 
Consell d’infants de Calaf

CALAF / LA VEU 

Després de l’èxit de 
l’any passat, amb el 
concert “Un món 

de Nadales” que va comptar 
amb la col·laboració del can-
tant menorquí Cris Joanico, 
la Coral Ressons de Calaf 
organitza novament el Gran 
Concert de Cap d’Any.
Enguany, es realitzarà el dis-
sabte 4 de gener a les 19h al 
Casal de Calaf i estarà prota-
gonitzat pel Cor i Orquestra 
Simfònica Harmonia, dirigit 
per Albert Deprius. Sota el 
títol “A ritme de vals” l’actua-
ció inclourà valsos, polques i 

peces de caire nadalenc com 
l’ Adeste fideles de J.F Wade,  
Sang Vienesa de J. Strauss Jr., 
el Messies de Händel, Danza 
delle ore (La Gioconda) de 
A. Ponchielli o Ave Maria de 
V. Valivov, entre d’altres.
L’actuació comptarà amb 
la col·laboració de la coral 
amfitriona Ressons de Ca-
laf i com a corals convida-
des també hi participaran 
el Cordhomes d’Osona i la 
Coral Mare de Déu del Por-
tal de Prats de Rei.
La proposta d’aquest concert 
de luxe sorgeix a partir de 
la Gira Epíscopus – on van 
coincidir les quatre corals 

Calaf comptarà amb uns intèrprets de 
luxe pel seu Gran Concert de Cap d’Any

-  promoguda el 2018 pel 
bisbat de Vic en homenat-
ge als bisbes Oliba i Torras i 
Bages. La gira va reunir onze 
grups corals catalans amb 
l’Orquestra Simfònica del 
Vallès per interpretar con-
juntament Oratori musical 
Episcopus. Diàleg Patriarcal 
composat per Valentí Mise-
rachs en diferents actuacions 
arreu del territori i que els 
va portar fins a Roma.  En 
aquesta ocasió, Albert De-
prius, tenor i director titular 
de la Coral i Orquestra Sim-
fònica Harmonia, serà qui 
dirigirà dalt de l’escenari les 
quatre corals.

quets online estiguin esgotats, 
cal recordar que encara se’n 
vendran a taquilla a partir de 
les 18.00 h. Es recomana mà-
xima puntualitat per assegu-
rar-se poder obtenir entrades. 
El Pessebre de Prats encara es 
podrà veure els propers 1, 6 i 
12 de gener de 2020



El rubionenc Josep Vila fabrica 
el primer bolígraf d’Europa
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Benedicció de les noves campanes de l’església de Rubió. AFMI2633. Foto: Procopi Llucià. 

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1946 va ser poc 
pròdig de notícies re-
llevants a Igualada i 

comarca. Una d’elles, però, ha 
quedat per la història i és poc 
coneguda.  Té a veure amb un 
municipi que, tot i ser molt 
petit, va esdevenir “notícia” 
de primer ordre en aquell any. 
Ens referim a Rubió.
Pocs anoiencs coneixen Josep 
Vila Sivill, originari de Rubió,  
que va esdevenir una figura 
rellevant del catalanisme a 
mitjans del segle passat. I no-
més per la vessant de la políti-
ca, profundament defensor de 
les nostres costums, història i 
cultura, sinó també per un fet 
força original: va ser un dels 
“pares” europeus de la ploma 
estilogràfica, primer, i del bo-
lígraf, després. 
El seu nét, Albert Verdaguer, 
va publicar fa pocs anys un 
llibre sobre la seva figura, del 
què en va referència el perio-
dista José Sánchez a la premsa 
local. Així, sabem que “gràcies 
a un acord amb la Generalitat 
durant la Guerra Civil, es va 
encarregar de subministrar 
plomes estilogràfiques als sol-
dats” amb les que podien es-
criure als seus familiars. 
“El bàndol republicà incidia 
molt en la cultura com a eina 
per lluitar contra el feixisme”, 
assegura Verdaguer, que creu 
que per això van promocionar 
l’ús estilogràfiques a l’exèrcit. 
Una vegada acabada la guerra, 
i a causa de l’autarquia, Vila 
Sivill va començar a crear els 
seus propis productes, ja que 
fins aleshores els importava. 
Així, va fabricar la primera 
ploma estilogràfica de l’Estat 
el 1940 i, ailàs, el primer bo-
lígraf d’Europa el 1946! En 
els dos casos, va incloure una 
inscripció referent a la Corona 
d’Aragó aconseguint esquivar 
la censura franquista.
El nom de la ploma “Corona 
Regia” era com els historia-
dors catalans designaven a 
l’antiga corona i era de la for-
ma que, del segle XIII al XV, 
se l’anomenava. Aquesta esti-
logràfica va ser un èxit i és la 
ploma de més qualitat que s’ha 
fabricada mai a Espanya.
Amb el cas  del primer bolí-

1946 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

graf d’Europa, el va batejar 
amb el nom de “Regia Conti-
nua”, tornant a fer referencia a 
la Corona d’Aragó i, amb això, 
enganyar de nou el dictador. 
Aquest bolígraf va ser un èxit 
rotund, es van exportar milers 
de bolígrafs per Europa, pro-
pagant una marca personal i 
identitària de la nostra Coro-
na.
Políticament, va crear l’Asso-
ciació Cultural Atlàntida, va 
ser membre del partit inde-
pendentista Nosaltres Sols! i 
de l’Associació Protectora de 
l’Ensenyança Catalana. Per a 
Albert Verdaguer, el seu avi 
representava “un patriota que 
va lluitar per la llibertat i la in-
dependència del nostre país”.
I, ja posats a parlar del pe-
tit poble de Rubió, el 1946, el 
mateix dia que es tornava el 
retaule gòtic a l’església des-

Soldats republicans del front, escrivint cartes.

prés de la seva restauració 
per tècnics de la Diputació 
de Barcelona, es va beneir la 

nova campana de l’església. En 
podeu veure una fotografia en 
aquesta mateixa pàgina.



P #latevaveu

Xesca Oliver @xescaoliver

Laura Pinyol Puig  @laurapinyol

Silvia Rotger Gomila @silvia_rotger

Alba Vergés Bosch @albaverges

Ms Humbert  @Txell_Humbert

Diana Gómez  @dianagmz7

David Serarols  @dserarols

turismeigualada  @turismeigualada

Anoia Turisme  @Anoia_Turisme

Maristes Igualada  @igdmaristes

Una sentència del Tribunal Europeu de Drets Hu-
mans explica a Espanya que són els delictes d’odi. 
Oh! Sorpresa! La crítica a la Corona no ho és!

Any nou. Que el 2020 sigui el de la llibertat. Per-
què ja fa 807, 791, 682 i 651 nits que @jcuixart @
jordialapreso @junqueras @quimforn @raulro-
meva @jorditurull @joseprull @dolorsbassac @
ForcadellCarme són a la presó. I dos CDRs en 
presó provisional.  #Llibertat

61 anys del triomf de la revolució cubana. La 
història d’una revolució per fer digna la vida de 
la majoria #Cuba

L’Aleix, el primer nadó de l’any 2020 nascut a 
Catalunya, és l’exemple clar del que significa el 
nostre sistema sanitari. Un sistema que t’acom-
panya durant tota la vida, que atén tothom, que 
afronta els reptes de futur i que entre tots hem 
d’enfortir-lo encara més

El 2019 ha estat un any complicat, una muntan-
ya russa de pujades i baixades, de perdre i també 
de guanyar, un any de decisions difícils i arris-
cades, de trobar a faltar moltes coses i algunes 
persones, però penso que no podia acabar de 
millor...

Mireu, jo només demano anar aprenent de la 
gent que m’envolta i m’estimo. I que ballem ple-
gats i plegades això que és la vida. Bon any nou!

Seguim amb la màgia dels Reis a #Igualada. 
Avui els més petits i no tan, han pogut donar la 
carta al patge Faruk plena de peticions de regals  
i desitjos. La propera cita, el dia 5 amb l’arribada 
de Ses Majestats acompanyats dels més de 700 
patges

En bicicleta, a peu o com vulgueu, que per molts 
anys puguem seguir descobrint aquesta comar-
ca! Gràcies per acompanyar-nos aquest 2019 i 
compartir les vostres imatges #anoiaturisme.
Feliç 2020!

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#110 Carles Ramos 
@carlesramos

Ens ha deixat la Dolors Canal, secretària de l’es-
cola durant més de 20 anys, després de lliurar 
batalla contra l’esclerosi múltiple. Lluitadora, 
compromesa amb l’escola i amb els Maristes fins 
que la malaltia li ho va permetre.  Sempre es-
taràs present. Dolors, vola ben alt!

FOTO: Cesc Sales

A veure companys, que T-Casual és aguda, no 
plana. No és un títol per poder anar en metro 
en texans.

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Els Músics per la Llibertat 
d’Igualada canten a Forcadell des 
del bosc del Catllar

Inaugurada la remodelació de la 
plaça d’Alcàntara a Igualada

El CN Igualada celebra la 81a Copa 

Nadal

Instants de La Veu            @veuanoia

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

Igualadí d’adopció, nascut a Madrid el 67, vaig créixer a Barcelona i vaig venir en casar-me 
amb la Susanna ara fa 25 anys. Emprenc a l’agència web @Aladetres on portem des de 2003 
ajudant empreses i entitats amb la seva digitalització. Soc membre fundador de @TICAno-
ia on comparteixo taula amb un grup de persones entusiasmades i compromeses en pro-
moure la vocació i el talent TIC a la comarca.

A nivell personal m’apassiona la fotografia i els viatges etnogràfics, practico el submari-
nisme quan tinc ocasió i m’encanta acompanyar la meva dona a recol·lectar pels boscos de 
la comarca. Últimament recupero més coses de les que compro i inverteixo més en viure 
experiències memorables. Fa dos anys que participo en el primer molí eòlic comunitari del 
sud d’Europa plantat a Pujalt per compensar part de les meves emissions de CO2.
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xarxes Espai patrocinat per

L’equip de La Veu 
us desitgem un feliç any 2020

#veuanoia #Anoia #premsa #premsacatalana

Igualada, primera ciutat to-
talment peatonal d’Europa, 
rep la presidenta de la repú-
blica per inaugurar l’ampli-
ació del Campus d’Igualada 
on s’hi ha desplaçat utilit-
zant el nou transport públic 
autònom desenvolupat a la 
universitat i implantat a di-
verses ciutats del món.



Catalunya, país atractiu per a la inversió estrangera! Posició geoestratè-
gica / Potent base industrial / Creixent hub tecnològic i digital / Centres 
de recerca i tecnològics reconeguts internacionalment / Societat del co-
neixement / Millor regió per invertir al sud d’Europa

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

El cost laboral augmenta i s’ha situat en 2.678 euros men-
suals durant el tercer trimestre de l’any. És un augment del 
3,1% en comparació al mateix període de l’any passat, se-
gons l’Enquesta de Cost Laboral de l’INE

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

La primera conclusió d’aquestes 
xerrades de Business a TED és 

la necessitat del Relat

economia i empresa Espai patrocinat per
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Xavier Morales
Economista
@xm300  

F*cking Money Man i el Relat

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

Els àmbits de responsabilitat de les fundacions i
 associacions són, entre d’altres, el fiscal, e

l concursal, el penal i el civil.

Mireia Ferre 
Grup Carles Advocats
@grup_carles

Recordem també que la creació neta de societats mercantils de 
Catalunya ha estat superior a la Comunitat de Madrid des del 
2013.

Sovint ens iniciem en l’aventura 
de dirigir una entitat sense ànim 
de lucre, com pot ser una associ-
ació o una fundació, sense tenir 

en compte quines són les responsabili-
tats que es poden derivar de l’assump-
ció d’aquests càrrecs. És generalment 
conegut el règim de responsabilitat que 
afecta als membres de l’òrgan d’adminis-
tració de les societats de capital (SA, SL, 
Cooperativa, etc.), però formar part de 
la junta directiva d’una associació o del 
patronat d’una fundació també pot com-
portar riscos.

Els àmbits de responsabilitat de les fun-
dacions i associacions són, entre d’altres, 
el fiscal, el concursal, el penal i el civil. 
En el present article ens centrarem úni-
cament en els tres primers. 

A nivell fiscal, àmbit en el qual l’Admi-
nistració Tributària està posant el focus, 
és habitual que l’entitat tingui operacions 
econòmiques de diversa índole, les quals 
molt probablement generin obligacions 
tributàries. En aquest sentit, una àmplia 
majoria de la població creu que el fet que 
l’entitat sigui considerada sense ànim de 
lucre comporta que aquestes no estiguin 
sotmeses a tributació, ni directa ni indi-
recta, la qual cosa no és certa. Les enti-
tats sense ànim de lucre, depenent del 
tipus d’activitats que realitzin, es poden 
trobar obligades a presentar diverses 
declaracions fiscals. Cal destacar, però, 
que el que sí és cert és que s’estableixen 
algunes exempcions i règims especials si 
aquest tipus d’entitats compleixen certes 
condicions.

D’altra banda, les Fundacions i Associ-
acions estan obligades a dur els llibres 
d’actes, de registre de socis i comptables.

També pot succeir que l’entitat entri en 

situació d’insolvència i, tal i com preveu 
la Llei Concursal, caldria presentar de-
claració de situació concursal. La no pre-
sentació de concurs en el termini legal, 
pot comportar la declaració del concurs 
com a culpable, derivant això en respon-
sabilitat dels membres de l’òrgan de go-
vern, que poden acabar responent amb 
el seu patrimoni personal dels deutes 
contrets per l’entitat.

També a nivell penal tenen les associa-
cions i fundacions obligacions, havent 
d’actuar amb transparència i no incor-
rent en cap dels il·lícits penals previstos 
en el Codi Penal.

En cas que els membres de l’òrgan de 
govern no facin que les entitats que re-
presenten compleixin amb les seves obli-
gacions, en els diversos àmbits anterior-
ment referits, podria implicar manca de 
diligència, la qual cosa comportaria que 
la responsabilitat pogués recaure perso-
nalment en els patrons o membres direc-
tius. Així doncs, en cas de tenir un càrrec 
en un òrgan directiu d’una entitat sense 
ànim de lucre, és molt important conèi-
xer la normativa legal vigent per tal de 
poder actuar amb la diligència necessà-
ria i evitar que l’exercici del nostre càrrec 
acabi derivant en una responsabilitat que 
afecti al nostre patrimoni personal.  

La web www.TED.com ens 
permet accedir gratuïtament 
a capsules de coneixement 
sobre tecnologia, disseny, art, 

humanisme o economia en vídeos 
curts. En soc usuari habitual, no és 
difícil trobar petites perles, xerrades o 
entrevistes realment inspiradores que 
fan honor al leitmotiv del lloc web: 
ideas worth spreading (idees que paga 
la pena difondre).
D’economia n’hi ha un bon grapat de 
vídeos d’interès amb acadèmics com 
Thomas Pikkety, emprenedors com 
Elon Musk o visionaris -i bilionaris- 
com el cofundador de Google Larry 
Page. Però per la meva sorpresa, de 
les 20 xerrades amb mes visualitzaci-
ons que acumulen mes de 350 mili-
ons de visites, hi apareix solament un 
d’aquests populars personatges. 
Aquests primers 20 vídeos d’econo-
mia i negocis a TED tenen una ca-
racterística en comú, no parlen direc-
tament d’economia i negocis. De fet 
semblaria mes un recull de receptes 

de psicologia i autoajuda: motivació, 
lideratge, la passió als negocis, els se-
crets per una millor feina, construcció 
de autoconfiança, storytelling, etc.
A banda de la interpretació sociològi-
ca del perquè els països anglosaxons 
i els USA posen el focus en aquesta 
vesant psicològica del business -i pro-
bablement no és tant així en els països 
europeus i llatins- en podem treure 
lliçons profitoses. 
Diria que la primera conclusió 
d’aquestes xerrades de Business a TED 
és la necessitat del Relat: una raó i una 
historia que dona sentit a llevar-nos 
ben d’hora al matí i donar el màxim 
a l’empresa, la nostra carrera profes-
sional o al projecte que encetem. Sí, 
és veritat com canta la gran Rosalia 
que tenim “el signe del dolar dintre 
la ment” i que treballem pels diners, 
però el que realment fa la diferencia 
avui als negocis d’èxit és compartir 
una visió i uns valors, la motivació de 
perseguir un objectiu en equip i cons-
truir una historia en comú.  

Què hem de saber abans de for-
mar part de la junta directiva 
d’una associació o fundació?
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Espai patrocinat perEspai patrocinat peresports A.M.ANOIA 
c/Alemanya 2 · 93 803 93 00

Albert Moreno i Carla Bisbal (CAI), guanyadors de la St. Silvestre

NATACIÓ / LA VEU 

E l dia 26 de desembre, el 
CNI va cel.lebrar amb 
récord de participació 

(119 nedadors), la 81a Copa 
Nadal, a les piscines del Molí 
Nou. Aquesta activitat s’ha 
organitzat ininterrompuda-
ment durant 81 anys pel CNI. 
Es tracta d’un esdeveniment 
esportiu no competitiu, on el 
triomf és aconseguir fer 25m 
amb la temperatura de l’aigua, 
aquest any a 8º.
A primera hora del matí es va 
disputar un partit de pilota 
Basca entre el  CN Igualada i 
el CN Barcelona, amb resultat 
molt ajustat a favor de l’equip 
barceloní.
Van assistir a l’acte, l’alcalde 
Marc Castells, la regidora d’Es-

ports Patricia Illa, el regidor de 
Cultura Pere Camps, els  regi-
dors d’ERC Iolanda Gandia, 
Joan Valentí i Montserrat Ar-
gelich, el regidor de Sostenibi-
litat i Mobilitat Miquel Vives 
de JxIgualada i Joaquim Roca 
d’Igualada Som-hi.
Amb la novetat que aquest any 
l’Alcalde i varis regidors, junta-
ment amb el president del Club 
David Ramis, van voler partici-
par de l’esdeveniment tirant-se 
també a l’aigua per nadar els 
25m. compartint experiència 
amb la resta de nedadors, de-
tall que va ser molt aplaudit per 
tots els assistents a l’acte.
Els participants, van rebre una 
bossa Munich, amb obsequi del 
patrocinador Xurreria Duna, i 
dels col.laboradors  Aba Cicles 
i JM Caravaning.

A continuació es van sortejar 
lots gentilesa dels patrocina-
dors X.Duna, Farmàcia C. Ca-
sas, Munich, Cor Verd, i els col.
laboradors Racó del Traginer, 
Àrea de Servei Jorba, Cervesa 
La Lenta, Exquisit, Alain Affle-
lou, Celler Figueres i Jaume i 
Vicenç. El Club agraeix la pre-
sència  i participació a l’acte, 

dels  patrocinadors, Comercial 
Godó, Servisimó i Assistencial 
Anoia, i al Frontennis Igualada 
per la col.laboració.
Guanyadors:
1- Marc Calzada Muñoz (11’32)
2- Àlex Varea Parra (11’90)
3- Mikel Pérez García (11’97)
1- Carla Perianes Ruiz (13’93)
2- Janna Blaya Corrons (14’06)

3- Marta Mateos F. (14’84)
Premi als nedadors més joves: Da-
vid Montero Simon i Isona Carné 
López, i reconeixement a qui ha 
participat durant més edicions, Jo-
sep Pino Domingo.
Relleus:
1r- Masculí: Miquel  Gil, Mikel 
Pérez, Áitor Bustos, Diego Perdo-
mo.
1r Femení: Carla Perianes, Aina 
Méndez, Janna Blaya, Inés Fernán-
dez.
2n Masculí:  Toni Torelló, Andreu 
Bermejo, Albert Boix, Marçal Ro-
driguez.
2n Femení: Marta Mateos, Noa 
Otero, Itziar Valenzuela, Jessica 
Rodríguez.
3r Masculí: Jan Argelich, Pol Arge-
lich, Oriol Alonso, Marc Teixé
3r Femení: Jana Carrero, Martina 
Olia, Mar Bustos, Nadia Benito.

El CNI celebra amb èxit la 81a Copa Nadal

ATLETISME / LA VEU 

La Sant Silvestre supera 
novament els 800 parti-
cipants. 825 atletes s’hi 

aplegaren a la cursa de Vila-
nova del Camí, que arribava al 
21è aniversari. Un total de 163 
finalitzaren la prova de 2’250 
km i 662 la de 5km.
El triatleta del CAI Triatló 
Petromiralles Albert More-
no, amb un temps de 15’05” i 
Carla Bisbal, també del CAI, 
50a general amb 18’31”, foren 
els guanyadors absoluts de la 
prova dels 5Km. En categoria 
masculina Riduan Boulbayem, 
del CAI, fou segon amb 15’06” 
i Joan Gispert, Independent, 3r 
amb un crono de 15’20”. En-

trava 4t Josep Martínez (CAI) 
amb 16’05”, i 5è Albert Solé 
(CAI Triatló) amb 16’06”.
En fèmines la segona classifica-
da va ser Aida Solà, també del 
CAI, 76a general amb 19’36” 
i 3ª i 80a gral. Francina Gon-
zález (CAI Triatló) amb 19’45”, 
entrant 4a i 103a gral. Júlia Solé 
(CAI) amb 20’30”, i 5ª i 107ª 
gral. Yveth Camús, amb 20’34”. 
En la cursa infantil de 2,250 
km. es va imposar l’atleta Sub-
14 del CAI Oriol Alonso, amb 
un crono de 8’08” seguit de 
Pol Romeo, 2n amb 8’50”, en-
trant 3er gral. Hamza Zeroual 
(García Lorca/CAI) amb  9’02”, 
4t Roger Quintana amb  9’15”, 
i 5è Roger Vergés (Avinent 
Manresa) amb 9’16”.

Aya Boulbayem (CAI), era la 
guanyadora i 10a general amb 
9’42”, entrant 2a i 11a gral. Laia 
Alonso (CERRR) amb 9’42”, 
i 3a fem. i 13a gral. María Po-
més, amb 9’50”, seguida de Mar 
Garbin (Esp. Penedès), 4a fem. 
i 18a gral. amb 10’15”, entrant 
5a fem. i 19a gral. Jéssica Mar-
tín - amb 10’17”.
Poc després de les 19h i amb 
els resultats llistats i en carte-
llera, es procedí a l’entrega de 
premis. Es repartiren les tra-
dicionals paneres i lots de cap 
d’any patrocinats per Blautec, 
Pintures Godoy i Metal·listeria 
J.Prieto, entre els tres primers 
classificats del podi absolut 
masculí i femení i els tres at-
letes més ràpids de cada cate-

goria, amb la tradicional coca 
de cap d’any i els participants 
més veterans, Ernest Compte i 
Dolors Pujabet, premiats amb 
dues ampolles de cava.
Enguany el premi esperit na-
dalenc recaigué en una ‘com-
parsa’ simpàtica: la de la fami-
lia Rubio - Cervera, disfressats 
de regals, que reberen de bon 

grat el regal que patrocinava B. 
Gallardo.
Esports Vilanova, organit-
zador, va agrair, en nom de 
l’Ajuntament, la col·laboració 
de tot l’equip de voluntaris i 
treballadors, així com el suport 
de Diputació, CAI Petromira-
lles, Jocnet, Super Mas i de tots 
els patrocinadors.

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

Per més informació, 
truca’ns al: 629 77 31 01

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings, 
o�cies, locals comercials, empreses, escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56

08700 Igualada
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Diumenge comença el Dakar, amb possibilitat 
de fer doblet anoienc
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

A l ser la primera edi-
ció que el Dakar es 
disputarà per Aràbia 

Saudita, és tota una incògnita 
per als participants el recor-
regut pel qual transcorreran 
les etapes. Aquest país àrab 
ha signat un contracte de cinc 
anys amb ASO, l’organitzador 
francès, per tal de ser l’esce-
nari del raid més popular de 
l’any.
Si cada any i en general la pri-
mera etapa no tenia massa ki-
lòmetres de recorregut, aquest 
diumenge dia 5 la primera eta-
pa entre Jeddah i Al Wajh tin-
drà un total de 752 kms, 319 
dels quals seran cronometrats 
i 433 d’enllaç, pel que ja co-
mençarà a marcar diferències 
tot i que només serà el principi 
i quedaran encara onze etapes 
més per finalitzar el raid. 

ATLETISME / LA VEU 

U n total de 249 atletes, 
226 en la prova gran i 
23 en la dels més jo-

ves, participaren el dia de Na-
dal al matí en la 40a edició de 
la Cursa del Gall Dindi - 30è 
Memorial Jaume Solé Quin-
tana, sobre el recorregut urbà 
capelladí que enguany repetia, 
a més de la prova tradicional 
sobre els 4.600 m. habituals, el 
recorregut de 1.000 m. per als 
atletes més joves de les categ. 
Prebenjamí, Benjamí i Aleví 
masc. i fem.  Enguany no es va 
poder fer la tradicional prova 
de natació de la Travessa a la 
Bassa capelladina, per manca 
d’aigua suficient. Les curses 
atlètiques van ser cronome-
trades mitjançant xip. 
L’atleta vilafranquí del CAI Pe-
tromiralles Lahcen Ait Alibou 
era el guanyador masc. amb 
13’18”1, seguit del Sub-18 
Riduan Boulbayem  (CAI Pe-
tromiralles ), 2n amb 13’26”3, 
i era 3r. Albert Moreno (CAI 
Triatló Petromiralles) amb 
13’38”8, per davant de Yassin 
Kniya (C.A. Vilafranca), 4t 
amb 13’46”5, entrant 5è Xa-
vier Rodríguez (CAI Petro-
miralles),  amb 14’25”6, i 6è 
Josep Martínez (CAI Triatló 
Petromiralles), amb 14’28”4. 
El primer classificat local de 

Les dotze etapes consten de 
7.856 km dels que 5.097 se-
ran cronometrats, amb una de 
descans a Riad entre la sisena i 
setena etapa per arribar el dia 
17 de gener a Quiddiya, final 
de la dotzena i darrera etapa.
Mai fins ara l’Anoia havia tin-
gut possibilitats reals de gua-
nyar el Dakar en dues catego-
ries diferents, en aquest cas 
son les de cotxes i buggis. En 
anys anteriors Jordi Viladoms 
amb el seu segon lloc va estar 
a punt de guanyar en moto i 
a l’edició de l’any passat Àlex 
Haro copilotant a Nani Roma 
va estar a un pas amb el seu se-
gon lloc de guanyar en cotxes.
Enguany tant Àlex Haro copi-
lotant al sudafricà Giniel De 
Villiers amb el Toyota oficial 
i Armand Monleón copilotant 
al manresà Gerard Farrés amb 
el Can-Am de l’equip Monster 
Energy, són potencials gua-

nyadors a la categoria de cot-
xes i a la de buggis ara anome-
nada categoria SSV.
Àlex Haro i Armand Monleón 
copilots de Moto Club Iguala-
da a l’igual que la resta d’ano-
iencs dakarians 2020, encap-
çalats per Jordi Viladoms que 
si fins ara era el Director Es-
portiu de KTM a raids i ral.lis 
tot terreny, actualment ha fet 
el cim doncs és el Team Ma-
nager, el cap d’equip de KTM a 
raids i ral.lis tot terreny.
Destacar també la labor que 
portaran a terme els anoiencs 
Oriol Balcells dins l’assistèn-
cia de l’equip oficial Honda, 
Armand Monleón pare dins 
l’assistència de l’equip xinès 
Daming Mining Racing, Edu 
Roig també dins de l’assistèn-
cia del mateix equip i Jordi Vi-
dal a l’assistència dels Toyota 
oficials.
Amb les verificacions admi-

nistratives i tècniques ja fetes, 
tota la nombrosa caravana 
que conforma el Dakar ja està 

a punt per oferir el seu anyal 
espectacle, ara pels camins i 
dunes aràbigues. 

Lahcen i Naima Ait Alibou (CAI), guanyadors de 
la 40a Cursa del Gall Dindi de Capellades

la cursa gran va ser Francesc 
Roig (AEMdeKP), 9è general 
amb 14’58”5.   
En femenines, la guanyado-
ra era l’atleta Sub-23 del CAI 
Petromiralles Naima Ait Ali-
bou, 15a general amb 15’20”2, 
nova plusmarca fem. de la 
prova, millorant els 15’30”5 de 
Marisol Oliva (C.A. Garbí) de 
1989.  Entrava 2a i 21a general 
Sheila Avilés  (Adidas Terrex)  
amb 15’56”3, i era 3a i 33a 
gral. Marta Llagostera  (Tuga 
Young Team), amb 16’32”8.  
Era 4a i 37a gral. la Sub-16 
Carla Bisbal (CAI Petromira-
lles) amb 16’45”2, 5ª i 63ª gral. 
Jackeline Gómez (Indepen-

dent), amb 17’33”0, i 6ª i 65ª 
general Aida Solà (CAI Triat-
ló Petromiralles) amb 17’41”6. 
Silvia González (Aemdekp/
CAI), va ser la primera local 
de la cursa gran, en 151a po-
sició, amb 22’11”6 .  
El C.A. Igualada Petromiralles 
va ser el guanyador per equips 
amb 58 punts,  tot i que no hi 
havia distinció oficial per al 
guanyador en aquest apartat.
Pel que fa a la prova per als 
més joves, sobre 1.000 m. i 
amb un total de 23 classificats, 
els atletes capdavanters foren 
Pol Mena (Aemdekp) gua-
nyador absolut general amb 
3’25”1, seguit de Pere Saba-

té (Independent) 2n general 
amb 3’33”2, i 3er masc. i  4t 
gral. Biel Uberni (Esportiu 
Penedès) amb 3’45”8, mentre 
era 4t masc. i 6è gral. Ayman 
Chaaro (Indep.) amb 3’56”2.
La guanyadora femenina i 3a 
general va ser Aina Tarrida 
(Indep) amb 3’36”4, entrant 
2a fem. i 5a gral. Alba Aragón 
(Aemdekp) amb 3’47”8, i 3a 
fem. i 10a gral. Ingrid Martín 
(CERRR) amb 4’15”7. Era 4a 
fem. i 11a gral. Nora Andrés 
(CAI Petromiralles/Jocnet)
amb 4’21”4.
Un cop finalitzada la cursa, es 
va efectuar al costat de la Bas-
sa capelladina el repartiment 

de premis als atletes partici-
pants, efectuat per l’alcalde de 
Capellades, Salvador Vives, 
acompanyat dels regidors de 
l’Ajuntament de Capellades 
Anna Xaus - Esports -, Jaume 
Solé - Comunicació - i  Josep 
Solé, ambdós fills del gran im-
pulsor de la cursa capelladina, 
Jaume Solé Quintana, Adela 
Morera - Equitat - i Miquel 
Sabaté - Joventut -.
Les proves eren organitzades 
per l’Àrea  d’Esports de l’Ajun-
tament amb la col·laboració 
de l’AEMdeKP, del C.A. Igua-
lada Petromiralles, i el suport 
de la Diputació de Barcelona i 
del Consell Esportiu d’Anoia.



Jardel Tomàs, a l’esquerra del podi.

Aquest cap de setmana, 
els equips del CAI, 
al Campionat de 
Catalunya S20 i Absolut 
de pista coberta

Bons resultats dels arquers de 
l’Anoia a la Lliga Catalana de Sala
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Aquest proper cap de setmana, 
en Jornada de dissabte (Sub-
20) i diumenge (Absoluts) al 
matí, els equips femení i masc. 
de les categories respectives 
del Club Atlètic Igualada Pe-
tromiralles participaran, a la 
pista coberta de Catalunya 
de Sabadell, al Campionat de 
Catalunya de Clubs Sub-20 i 
Absoluts “A” en Pista Coberta, 
respectivament.
En aquestes competicions, 
en les que prendran part els 
12 equips (Sub-20) i 8 equips 
(Absoluts) capdavanters de 
l’atletisme català fem. i masc. 
de les categories respectives, 
els conjunts del CAI hi han ac-
cedit mitjançant classificació 
per llocs assolits la temporada 
anterior, i per puntuació per 
Taula Internacional pel que fa 
als Sub-20.  
Dissabte 4 de gener al matí, 
els atletes Sub-20 competiran 
amb el programa de proves 
fem. i masc. del Campionat de 
Catalunya Sub-20 indoor.  Els 
equips del CAI Petromiralles 
competiran entre els 12 con-
junts masc. i fem. de la categ., 
a partir de les 10,30 h.
Diumenge 5 de gener al matí 
serà el torn per als Absoluts, 
amb el programa de proves fe-
mení i masculí del Campionat 
de Catalunya “A”.  A partir de 
les 10,00 h., les noies del CAI 
competiran amb els següents 
conjunts: - F.C. Barcelona  - 
A.A. Catalunya - Avinent 
C.A. Manresa - Cornellà Atl. - 
ISS-L’Hospitalet - C.A. Iguala-
da Petromiralles - Lleida U.A. 
i C.A. Tarragona.     

Campionat de clubs     
D’altra banda, també diumen-
ge al matí, l’equip Absolut mas-
culí  del CAI competirà igual-
ment entre els vuit millors 
equips catalans  indoor:  F.C. 
Barcelona - ISS-L’Hospitalet -  
A.A. Catalunya - Cornellà Atl. 
- C.A. Igualada Petromiralles - 
Lleida U.A. - C.A. Canaletes i 
Unió Colomenca Atlètica.

TIR AMB ARC / LA VEU 

E l passat diumenge 22 
de novembre es dispu-
tà a Constant, Tarrago-

na el 53è. Campionat de Cata-
lunya de tir amb arc en sala . 
L’arquer del Club d’Arquers de 
l’Anoia, Jardel Tomàs, veí de la 
Torre de Claramunt (Veterà), 
va assolir el sotscampionat. 
Tanmateix en Jardel Tomàs 
s’ha adjudicat enguany la ter-
cera plaça de la Lliga Catalana 
de Sala i  quedà el tercer el 14  
de novembre al 31è. Campio-
nat de Catalunya de la com-
plicada disciplina de recorre-
gut de bosc 2D, en modalitat 
Longbow, que és un arc tra-
dicional semblant al usat pels 
arquers medievals.
El tir amb arc en sala és una 
disciplina on es tira, a dins un 
pavelló cobert i una distància 

dianes en diferents formats.
El Club d’Arquers de l’Ano-
ia, té les seves instal·lacions a 
Carme i compta també amb 
una sala cedida per l’Ajun-
tament de la Torre de Clara-
munt. Actualment amb una 

vintena de socis, es dedica a la 
pràctica i promoció d’aquest 
esport. Els cursos d’iniciació 
són gratuïts per als nous socis. 
Per més informació podeu vi-
sitar la web www. tirarcanoia.
com

Rebuda a l’Ajuntament al Club Natació Igualada 
pels bons resultats als Campionats de Catalunya
NATACIÓ / CNI

E l passat dilluns 23 de 
desembre els nedadors 
del Club Natació Igua-

lada van ser rebuts a l’Ajun-
tament d’Igualada per Marc 
Castells, alcalde de la ciutat, i 
la regidora de Promoció de la 
Ciutat i Esports Patrícia Illa. 
En aquesta visita les autoritats 
van felicitar als nedadors del 
Club Natació Igualada pels 
bons resultats i les medalles 
obtingudes als Campionats 
de Catalunya d’hivern cele-
brats a Barcelona.
L’Alcalde va donar un missat-
ge d’ànims als nedadors per 
tal que continuïn entrenant 
amb la mateixa intensitat i 
motivació que els ha dut a 
aquest punt, i per que dia a 
dia vagin millorant els seus 
resultats. Per part del Club 
Natació Igualada, el neda-
dor Mikel Pérez va llegir un 
escrit resumint els bons re-
sultats i guardons obtinguts 

als Campionats de Catalunya 
d’hivern, on també demana-
va més espai a la piscina per 
a realitzar entrenament de 
qualitat per tal de millorar els 

resultats dels propers campi-
onats.
Des del Club Natació Igua-
lada volem agrair la recepció 
per part de l’Alcalde i Regi-

de 18m. sobre una diana de 40 
cm amb un centre de 6 cm, on 
la part de preparació mental 
és tant o més important que 
la física. El recorregut de bosc 
2D es tira des de varies distàn-
cies  entre 10 i 70 mts. a varies 

dora a l’Ajuntament, i volem 
unir-nos en la felicitació als 
nostres nedadors que sabem 
que ho donen tot pel Club. 
Tots som CNI.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com 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 ·

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

Cases d’hospedatge

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Mn. Segura, en la seva His-
tòria d’Igualada, esmen-
ta l’Hostal dels Tres Reys, 

que era al carrer de l’Argent. D’aquell 
temps eren també, l’Hostal del Sol i 
el de l’Arbre. Al carrer Nou, a la casa 
número 7, sembla que existí un alberg 
per frares franciscans i pelegrins, on 
s’hostatjà Sant Francesc d’Assís.
Antigament, existí l’Hostal Rovira, a 
la rbla. de Sant Isidre, d’on sortien i 
arribaven les diligències.
En els anys 20 del segle passat, Igua-
lada tenia l’Hostal dels Arcs, i l’Hostal 
de Cal Llupià, tots dos a la rambla de 
St. Ferran,
Pel que fa a fondes teníem: la Cata-

lunya, a la rambla Sant Isidre; la del 
Univers, a la rambla St. Ferran i l’Es-
panya, a la rambla General Vives. 
Recordem, encara, la Fonda Maria i 
Casa Joan, ambdues a la rambla Nova, 
molt conegudes i apreciades pels viat-
jants, i la Pensió Rex, que existí a la 
plaça del Rei.
Modernament, sorgiren els hotels Ca-
naletes, América i Igualada (tancat). 
Ara ha obert el mini Somiatruites, al 
barri del Rec i està a punt d’obrir el 
també mini de Casa Roure, a la plaça 
de l’Ajuntament.
Dibuix: Motiu de l’Hostal dels Tres 
Reys, Ester Amat, revista “La Veu”, 
gener 2020. 

MÚSICA / LA VEU 

L’Orquestra Terres de 
Marca presenta  un 
conjunt de peces per 

a orquestra simfònica inspi-
rades en els valsos vienesos 
combinat amb un reperto-
ri de danses hongareses. Un 
repertori ideal per celebrar 
el cap d’any. L’espectacle tin-
drà lloc el proper dissabte 4 
de gener, a les 8 del vespre 
al Teatre Municipal l’Ateneu. 
Josep Miquel Mindán n’és el 
director. Hi ha entrades a 15 
i 12 €, i a 9 € per a menors de 
12 anys i descomptes per a di-
versos col·lectius. Els horaris 
de venda d’entrades i abona-
ments són al Punt de difusió 
cultural i turística d’Igualada, 
situat al carrer Garcia Fossas, 
2 (al costat de la plaça de la 
Creu). L’horari d’atenció al 
públic és de dimarts a dijous 
no festius, de 18.30 h a 20.30 
h,  el divendres des d’una 
hora abans de l’espectacle a 
la taquilla del Passatge Vives. 
També a www.teatremunici-
palateneu.cat. 
L’espectacle de l’Ateneu és una 
combinació de valsos dels ba-
llets russos més importants, 
algunes danses hongareses i 
un concert de valsos viene-

sos. Hi participen L’Aula, es-
cola de dansa (direcció Irene 
i Maritxu Enrique), Atrezzo, 
dansa i arts escèniques (di-
recció Anna i Mosa Garcia), 
l’Estudi de ballet Montserrat 
Andrés (dirigit per ella ma-
teixa) i l’Agrupació Folklòrica 
Igualadina (direcció Carina 
Alcoberro). 
El públic podrà gaudir d’un 
concert amb orquestra en di-
recte, que interpretarà algu-
nes de les peces més conegu-
des del repertori de la família 
Strauss. 
L’alumnat de les escoles de 
dansa de la nostra ciutat ba-
llarà al so de l’orquestra situa-
da a la platea del teatre. 
Un repertori ideal per cele-
brar l’arribada de l’any nou: 
valsos de Txaikovski dels ba-
llets més importants, danses 
hongareses de Dvorak i val-
sos de la família Strauss, per 
cloure amb l’esperada marxa 
Radetzky

Programa i coreografies
- Vals de la Bella Dorment, P.I. 
Txaikovski
Estudi de Ballet Montserrat 
Andrés
Coreografia: Montserrat An-
drés
- Dansa Hongaresa n.4 ,  A. 

Gran concert de cap d’any de valsos al Teatre 
Municipal l’Ateneu

Dvorak
- Gran Vals d’El Llac dels Cig-
nes, P.I. Txaikovski
L’Aula Escola de Dansa
Coreografia: Martixu Enrique
- Dansa Hongaresa n.8, .A. 
Dvorak
- Vals d’El Llac dels Cignes, P.I. 
Txaikovski
ATREZZO, dansa i arts escè-
niques
Coreografia: Anna Garcia 
Martí
- Vals d’El Trencanous, P.I. 

Txaikovski
- Vals de l’Emperador, J. 
Strauss (Jr)
Agrupació Folklòrica Iguala-
dina
Coreografia: Carina Alcober-
ro Just
- Al Bell Danubi Blau,  J. 
Strauss (Jr)
- Marxa Radetzky , J. Strauss

L’Orquestra Terres de Marca
Terres de Marca és un segell 
musical vinculat a Contra-

punt. Plataforma per a la pro-
moció d’activitats musicals, 
que neix juntament amb l’or-
questra amb la voluntat d’anar 
consolidants diferents forma-
cions vocals i instrumentals 
amb joves músics professi-
onals. Té la voluntat de fer 
arribar a tots els racons del 
nostre país propostes singu-
lars de música clàssica. A més 
de l’orquestra compta amb al-
tres formacions clàssiques i de 
música catalana



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

L’Entitat i jo mateixa -des de la secció de documentació i 
arxiu- us desitgem:
UN VENTURÓS ANY NOU A TOTHOM! 

LA SOLEDAT, A LA DÈCADA DELS ANYS 20 (1920 - 
1930)
Aquest antic i anomenat “Camí de Barcelona a LLeida” 
troba els seus orígens a mitjan segle XVIII. 

Fotografia d’autor desconegut que mostra un angle de la 
profunditat d’aquesta via que, inicialment, no anava gaire 
més lluny del la cruïlla amb el carrer de la Misericòrdia 
(alçada de l’antic Hospital).

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Foto-
gràfic Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digita-
litzat.

Recerca a càrrec de Carmel·la Planell Lluís

TEATRE / LA VEU 

Divendres 3 i dissabte 
4 de gener el Teatre 
de l’Aurora comen-

ça l’any amb un espectacle 
de circ per al públic familiar. 
L’escenari de l’Aurora acollirà 
Passa volant...reciclant! de la 
companyia Tot Circ. Aquest 
és el segon espectacle del Ci-
cle Km.0 impulsat pel Teatre 
de l’Aurora que pretén donar 
més visibilitat a les compa-
nyies professionals de teatre 
familiar de la comarca de 
l’Anoia.
A Passa volant... reciclant! en 
“Tastacirc” utilitza pels seus 
malabars tot tipus d’eines i re-
cipients que normalment fem 
servir pel reciclatge. El públic 
podrà gaudir de diferents nú-
meros de circ: malabars, pun-
teria, equilibri i acrobàcies 
amb la peculiaritat que es fan 
amb materials de reciclatge, 
en un divertit espectacle de 
circ i pallassos per a tota la 
família.
Tot Circ és una històrica i re-
coneguda companyia de circ 
nascuda el 1987 amb una llar-

ga trajectòria de més de 30 
anys. Està especialitzada en 
tallers i espectacles per a tots 
els públics i té la seva seu a la 
carpa de circ de Les Feixes de 
Copons, on ofereix activitats 
de forma continuada durant 
tot l’any.

Activitat paral·lela: Taller 

de circ
La companyia Tot Circ us 
convida a conèixer més de 
prop el món del circ amb un 
taller on podreu fer un petit 
tast d’aquest fantàstic món. 
Jugareu i aprendreu a fer ma-
labars, equilibris amb plats 
xinesos i a fer anar el diàbolo.

‘Passa volant...Reciclant!’ de Tot Circ, inaugura l’any al 
Teatre de l’Aurora els dies 3 i 4 de gener al cicle Km.0

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 
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 Passa 
volant...reciclant! tindran lloc 
divendres 3 i dissabte 4 de ge-
ner 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.

El taller de teatre a càrrec de 
Tot Circ es durà a terme a 
l’acabar cada representació. 
El taller està inclòs al preu 
de l’entrada, per participar-hi 
cal reservar l’assistència a 
l’activitat escrivint a info@
teatreaurora.cat. L’aforament 
està limitat a 15 participants 
per ordre de reserva. El taller 
està dissenyat per a nens i ne-
nes de 3 a 12 anys. 



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

La 69a edició de Trofeu Pell 2019, un cop més, 
un exitós certamen fotogràfic d’abast mundial

U n any més, aquest darrer diumenge de de-
sembre, s’ha celebrat una nova edició del 
Trofeu Pell, la 69ena; un dels premis fo-

togràfics més prestigiosos dels quals en participa 
la nostra ciutat, amb una gran aportació de foto-
grafies de distintes procedències. L’acte de lliura-
ment de premis, així com la pròpia inauguració 
de l’Exposició, a les dependències de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada, va comptar amb la presèn-
cia dels membres del Jurat i del regidor de Cul-
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tura, Pere Camps i de Ramón Mascaró, president 
de l’Entitat; a més de Miquel Vila, en representa-
ció del Gremi de blanquers d’Igualada, i Josep M. 
Godó i Josep M. Pomés, representants i legataris 
dels socis fundadors de la Fotogràfica.
Per part dels membres del Jurat, Cosme Oriol, Rai-
mon Moreno i Daniel Farré, a més de Ramon Mas-
caró, chairman del saló, es va posar en valor la im-
portància de la gran participació d’artistes i, molt 
especialment, la notable qualitat de les fotografies 
presentades. En aquest sentit, un cop examinades 
les 2542 fotografies de 225 autors, provinents de 
47 estats d’arreu del món; aquest 69è Trofeu Pell va 
emetre de forma unànime el veredicte que senyala 
com a guanyadors i guanyadora a:
Danny Yen Sin Wong, el millor autor del Saló; al 
qual segueixen Yongyu Zhou, entre d’altres, per 

les obres Lliure monocrom;  Manfred Kluger, en-
tre d’altres, per les obres Lliure color;  i,  José Beut,  
entre d’altres, per les obres Viatges. Endemés, del  
lliurament dels Premis Especials: Premi especi-
al AFI a la millor fotografia del Saló, a Manfred 
Kluger; Premi Ramón Godó al millor paisatge, a 
Lourdes Gómez; i Premi Josep Pomés al millor 
contrallum, a José Beut. 
Tots aquests treballs premiats, i dels seus autors 
dels quals n’és inexcusable de fer-ne elogi, restaran 
exposats durant el mes de gener, a la Sala d’Expo-
sicions, de l’Edifici de Cal Maco, de la plaça de La 
Creu.

Carmel·la Planell Lluís, Comunicació de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada

LLENGUA / LA VEU 

El Consorci per a la 
Normalització Lin-
güística (CPNL) apro-

fita l’efemèride dels 30 anys 
d’existència per consolidar la 
seva presència digital i fer un 
pas endavant en la difusió, la 
projecció i la relació amb la 
ciutadania, gràcies a la reno-
vació del web i a l’impuls de 
l’activitat a les xarxes socials.
Facilitar l’accés a la infor-
mació i establir itineraris 
clars per a l’aprenentatge de 
la llengua catalana i els seus 
contextos socials d’ús són 
dos dels eixos fonamentals 

que han marcat la planifica-
ció i l’elaboració del nou web 
del Consorci (www.cpnl.cat).
Amb una estructura reno-
vada, el replantejament dels 
continguts i una imatge que 
identifica la marca del Con-

sorci, el nou web s’adapta a 
tot tipus de dispositius i a 
l’experiència de l’usuari, per 
fer més accessible i transpa-
rent la informació i explicar 
l’activitat del CPNL de ma-
nera integrada i en coherèn-

cia amb els objectius de l’or-
ganització.

Un web amb vocació de ser-
vei
Donar servei a les persones 
que han arribat fa poc a Ca-
talunya i que volen aprendre 
català és la prioritat del Con-
sorci per a la Normalització 
Lingüística. Així, el web re-
flecteix i descriu els cursos 
de català per a adults, el ca-
tàleg de serveis (a empreses, 
administracions i entitats), 
el Voluntariat per la llengua 
i la promoció de l’ús, amb les 
campanyes corresponents, 
com a eixos troncals sobre 

els quals pivota tota l’activi-
tat del CPNL.
És amb aquesta vocació 
d’acolliment dels nous apre-
nents que el web dona pro-
tagonisme especial a l’aten-
ció des dels punts de servei, 
accessibles a través del cer-
cador de centres, amb la no-
vetat que l’usuari sabrà quin 
punt de servei té més a prop.
També amb l’objectiu de faci-
litar al màxim la informació, 
el cercador de cursos permet 
fer la selecció per codi postal 
i per nivell, i permet filtrar 
els resultats per dies de la 
setmana, franges horàries, 
modalitat i distància.

El Consorci per a la Normalització Lingüística estrena web i 
renova imatge per commemorar els 30 anys

Millor autor, Danny Yen Sin Wong

Millor fotografia, Manfred Kluger
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Cada primer diumenge de mes el Museu 
ofereix una visita guiada gratuïta per des-
cobrir la història de la tradició adobera a 
Igualada
Diumenge a 2/4 de 12 del migdia al Mu-
seu de la Pell.

CAVALCADA DELS REIS 
Igualada 

Petita actuació de les bandes Banda de 
Música d’Igualada, Unió Filharmònica 
d’Amposta i Banda de Música del Prat de 
Llobregat. Rebuda de les autoritats locals a 
Ses Majestats els Reis 
Diumenge a 1/4 de 6 de la tarda al P. Ver-
daguer/c. Sta Joaquima Vedruna

DILLUNS 6

SARDANES 
Igualada 

Ballada de sardanes a càrrec dela cobla 
Lluïsos.
Dilluns a les 12 del migdia al Parc de l’es-
tació vella

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.

DIMARTS 7

DIMECRES 8

CINEMA 
Piera 

4 dies més de cine: “El viaje de Bettie”. Or-
ganitza Associació de dones de Piera
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca

DIVENDRES 3 

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.

MÚSICA 
Igualada 

Concert d’orgue de Joan Paradell i Solé
L’organista titular de la Capella Sixtina del 
Vaticà oferirà composicions de Bach, Pa-
dre Davide, Lambert, Gorosarri, Rosetta,  
Bossi. 
Divendres a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

TEATRE 
Igualada 

“Passa voltant... reciclant” de Tot Circ. Un 
divertit espectacle de circ i pallassos amb 
números de malabars, punteria, equilibri i 
acrobàcies, fet amb materials reciclats. De 
la mà de la reconeguda companyia ano-
ienca Tot Circ. 
Divendres a les 6 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

TASTET DE CIRC 
Igualada 

La companyia Tot Circ us convidem a 
conèixer més de prop el món del circ 
amb un taller on podreu fer un petit tast 
d’aquest fantàstic món.. 
Divendres a les 7 de la tarda a les Golfes 
de l’Aurora.

DISSABTE 4

MÚSICA 
Igualada 

Gran gala de Cap d’any de música i dansa
L’Orquestra Terres de Marca presenta un 
concert on tindrà un gran pes el repertori 

vienès de la família Strauss i, enguany, del 
compositor rus Txaikovski. 
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

TEATRE 
Igualada 

“Passa voltant... reciclant” de Tot Circ. Un 
divertit espectacle de circ i pallassos amb 
números de malabars, punteria, equilibri i 
acrobàcies, fet amb materials reciclats. De 
la mà de la reconeguda companyia anoien-
ca Tot Circ. 
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

TASTET DE CIRC 
Igualada 

La companyia Tot Circ us convidem a 
conèixer més de prop el món del circ 
amb un taller on podreu fer un petit tast 
d’aquest fantàstic món.. 
Dissabte a les 7 de la tarda a les Golfes de 
l’Aurora.

MÚSICA 
Calaf 

Gran concert de Cap d’Any amb el Cor i 
Orquestra Simfònica Harmonia,  el cor 
d’Homes d’Osona, la Coral Mare de déu 
del portal i la Coral Ressons
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Folch 
i Torres del Casal

DIUMENGE 5  

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 al Teatre 
Municipal l’Ateneu

VISITA GUIADA 
Igualada 

SCALA REIS. 125 
ANIVERSARI REI 
D’IGUALADA
Diversos espais de la ciutat acullen 
aquesta mostra amb els elements de 
la festa de Reis coma protagonistes. 
Del 19 de desembre al 12 de gener a 
Igualadínissim-Vestíbul de l’Ajun-
tament d’Igualada; Sala Municipal 
d’Exposicions; Aula Magna- Casal 
Popular El Foment; Hall de l’Ateneu 
Igualadí; L’Empremta d’Òmnium 
Cultural Anoia; Vestíbul del Museu 
de la Pelld’Igualada; Aparadors de 
botigues i empreses d´Igualada.

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

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



Dona astronauta
Estrena • Proxima

REDACCIÓ / RAMON ROBERT

“No existeix una astronauta per-
fecte, com tampoc no hi ha cap 
mare perfecte”, diu el personatge 

interpretat per Matt Dillon en una de 
les seqüències d’aquesta interessant 
pel·lícula francesa. Porta el títol de Pro-
xima i ha esta realitzada per una dona, 
Alice Winocour. En ella, Eva Green 
caracteritza a Sarah, una astronauta 
francesa que s’entrena a l’Agència Es-
pacial Europea, a Colònia. És l’única 
dona dins de l’exigent programa espa-
cial. Viu sola amb Stella, la seva filla de 
set anys. Lliurada al seu treball, Sarah 
se sent culpable per no poder passar 
més temps amb la nena. El seu amor és 
aclaparador, inquietant. Quan Sarah és 
triada per formar part de la tripulació 

d’una missió còsmica d’un any de du-
rada anomenada Proxima, sorgeixen 
importants problemes que afecten  a la 
relació entre mare i filla.
Guardonada amb el Premi del Jurat en 
el darrer Festival de Cinema de San Se-
bastián, Proxima esdevé un equilibrat 
relat d’emoció i determinació feminis-
ta, en el que s’hi descriu un conflicte 
de relació matern-filial, concentrat en 
el desig ( i l’angoixa) d’una dona deci-
dida a conciliar la seva vida familiar 
i laboral. Amb naturalitat  realista, la 
realitzadora Alice Winocour ofereix 
el versemblant retrat d’una dona (ex-
cel·lent Eva Green) decidida a superar 
les dificultats reals de les dones per 
conciliar la maternitat i la feina. Espe-
cialment complicat per una dona as-
tronauta, és clar.

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)

24  |  CULTURA / CINEMA Divendres, 3 de gener de 2020

Entre dos mons
El racó del Cineclub •  Parásitos

REDACCIÓ/ RICARD FUSTÉ

El dijous 9 de gener, el Cineclub 
presenta, a l’Ateneu Cinema, 
la producció sud-coreana del 

2019 Parásitos, a les 20 h en versió 
doblada i a les 22,15 h. en versió ori-
ginal amb subtítols.
Ja fa temps que el cinema de Corea del 
Sud intenta fer-se un lloc a les nostres 
cartelleres i que ho fa demostrant una 
qualitat i una originalitat que haurien 
d’envejar altres cinematografies més 
properes.
La llista de directors interessants seria 
llarga però avui hem de parlar de 
Bong Joon-ho, realitzador que conrea 
un cinema de gènere amb trets molt 
peculiars, molta imaginació i, sem-
pre, un rerefons de crítica social, com 
ho proven títols tan brillants com 
Memories of Murder (2003), The Host 
(2006) o Snowpiercer (2013).
A Parásitos, la crítica social apareix 
en primer terme a través d’aquesta 
història de dues famílies –una d’elles 
arruïnada econòmicament- que s’in-
terrelacionen amb resultats imprevi-
sibles. Però Bong Joon-ho no renun-
cia a la seva experiència en el cinema 

de gènere i amaneix aquest títol amb 
elements de suspens i comèdia negra 
i una posada en escena brillant que 
el converteixen en una de les pro-
postes més rodones de la temporada 
cinematogràfica, ferma candidata a 
l’Òscar després d’haver ja obtingut la 
Palma d’Or a Cannes, l’aplaudiment 
unànime de la crítica i també del pú-
blic. Sí, que no us espanti perquè sigui 
coreana, prometo que no és sinònim 
d’avorriment. Ben al contrari.

Espies animats
Estrena •  Espías con disfraz

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

Algunes de les millors pel·lícules 
d’animació dels darrers anys 
han estat concebudes i manu-

facturades als estudis Blue Sky de Gre-
enwitch, Connecticut. Recordem sinó 
els quatre títols de la nissaga Ice Age, 
la meravellosa Rio, que va tenir una 
continuació, o la menys coneguda però 
també magnifica The Peanuts Movie, 
estrenada ara fa quatre anys.
Encara que ombrejada per la molt cre-
ativa Pixar, però sempre a la recerca 

de propostes atractives i innovadores,  
Blue Sky ens presenta ara una molt 
peculiar pel.lícula d’espies, diguem-ne 
un James Bond d’animació. Es tracta 
d’Espias con disfraz, en la que els per-
sonatges més rellevants són el superes-
pia Lance Sterling i el científic Walter 
Beckett. Amb aquests dos personatges 
(dos pols oposats que acabaran formen 
parella per entrar a l’acció), els respon-
sables de Blue Sky han construït una 
comèdia d’acció fresca i divertida, ple-
na d’humor extravagant i sorpreses.



PROXIMA
França. Drama i aventura. D’ Alice Winocour. Amb Eva 
Green, Matt Dillon, Lars Eidinger..    
Sarah és una astronauta francesa que s’entrena a l’Agència 
Espacial Europea a Colònia. Viu sola amb Stella, la seva filla 
de set anys. Sarah se sent culpable per no poder passar més 
temps amb la nena. Quan és triada per formar part de la 
tripulació d’una missió espacial d’un any de durada anome-
nada Proxima, sorgeixen problemes familiars

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.

PARASITOS
Corea de Sud. Comèdia negra. De Bong Joon-ho. Amb 
Song Kang-ho, Lee Seon-gyun . 
Tant Gi Taek com la seva família estan sense feina. Quan el 
seu fill gran, Gi Woo, comença a donar classes particulars a 
casa de Park, les dues famílies, que tenen molt en comú tot 
i pertànyer a dos mons totalment diferents, comencen una 
interrelació de resultats imprevisibles. Una de les millors 
pel.lícules de l´any 2019

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.

ESPIAS CON DISFRAZ
Estats Units. Animació. De Troy Quane, Nick Bruno.  .
El superespía Lance Sterling i el científic Walter Beckett són 
gairebé pols oposats. Lance és tranquil, afable i cavallerós. 
Walter no. Però el que li falta a Walter d’habilitats socials ho 
compensa amb enginy i inventiva, amb els quals crea incre-
ïbles artefactes que Lance usa en les seves èpiques missions. 
Formaran parella quan els esdeveniments donen un gir in-
esperat.

MUJERCITAS
Estats Units. Familiar. De Greta Gerwig. Amb Saoirse Ro-
nan, 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 

MUJERCITAS 
Dv: 19:30
Ds: 19:15/22:00
Dll: 19:30
Dm: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 17:15 (VOSE)
ESPIAS CON DISFRAZ 
Dv: 17:15
Ds: 17:00
Dg: 17:15
Dm: 17:15
Dc: 18:30

PARASITOS (Cineclub) 
Dj: 20:00 / 22:15 (VOSE)

1/STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER
Dv Ds Dll i Dm: 15:50/18:55/21:50
Dg: 12:50/15:50/18:55/21:50
Dc i Dj: 18:55/21:50

2/FROZEN II 
Dv Ds Dll i Dm: 16:15/18:20     
Dg: 11:55/14:15/16:15/18:20
Dc i Dj: 18.20
2/SI YO FUERA RICO 
Dv a Dj: 20:25
2/PUÑALES POR LA ESPALDA 
Dv a Dj: 22:30

3/ RICHARD JEWELL  
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:35/22:10
Dg: 13:30/17:00/19:35/22:10
Dm: 17:00/22:10 
3/ RICHARD JEWELL (VOSE)
Dm: 19:35

4/ JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL
Dv: 17:20/19.50/22:20
Ds a Dj: 20.30
4/ LA MALDICION
Ds i Dll: 23:00
4/ STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER
Ds a Dj: 17:30
4/ STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER (CAT)
Dg: 14:30

5/ STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER
Dv: 17:30
5/ JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL
Ds Dll a Dj: 17:20/19.50/22:20
Dg: 12:10/14:50/17:20/19.50/22:20
5/ ANDRÉ RIEU (VOSE)
Dv: 20:30

6/ LA MALDICION
Dv Ds Dll Dm: 
16:00/18:00/20:00/22:00
Dg: 12:00/14:00/16:00/18:00
/20:00/22:00
Dc i Dj: 18:00/20:00/22:00

7/ ESPIAS CON DISFRAZ 
Dv Ds Dll i Dm: 15:45
Dg: 12:15/15:45
7/ DIOS MIO ¿PERO QUE TE HEMOS 
HECHO AHORA?
Dv a Dj: 17:55
7/ CATS
Dv a Dj: 20:00
7/ JOKER
Dv a Dj: 22:40

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

EL JOVEN AHMED
Dll: 18:00
PROXIMA   
Dll: 19:30

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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SALA GRAN
ESPIAS CON DISFRAZ   
Dv: 18:00/20:00
Ds: 16:30/18:30 
Dg: 17:00/19:00
LAS BUENAS INTENCIONES   
Ds: 20:30 

SALA PETITA
LA VERDAD   
Dv: 18:30/20:30
Ds: 16:30/20:35
Dg: 19.15

LAS BUENAS INTENCIONES   
Ds: 18:35
Dg: 17:15
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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. Territori de la personalitat només accessible a les peces més petites. 
Pista d’aterratge del tomàquet / 2. Em sumo a la humanitat. Ronc de baixa intensitat / 3. 
Fa la força. Tall de carn sorprenentment fibrós. Al mocador de la Laura Ros Zabalza / 4. 
Dins les fronteres de Timor. Ja quan era mudèjar tenia molt i molt de targarina / 5. La seva 
relació amb les dones està marcada per la pasta. Segueixo la mètrica clàssica però inversa 
/ 6. Semblen deformes perquè tenen més d’una forma. El millor amic del gos / 7. Per fer-lo 
bé cal fer veure que no. Salt en l’escala laboral dels grums d’hotel / 8. De petit feia puntes 
de coixí i ara ha florit. Exaltis la versatilitat del silló / 9. Abracen en Segimon. Creixen com 
roselles, a cor què vols. La nevera n’és plena / 10. No cuida com caldria la forca de temps 
del Caudillo. L’any de la picor ja era costum / 11. Al fons del pou. Cosirà de qualsevol ma-
nera, tot sigui pel casament. Carrer a bon preu / 12. Empresonada per reduir la realitat. La 
seva companyia preferida és la gent que toca / 13. Ja estava preparada per aquests temps de 
retallades. Genera mots i posa fi al xuetim.

VERTICALS: 1. Irrisori com l’acompanyament d’una puça. Gens donada a les transparèn-
cies / 2. Cap de setmana. Es va fer santa sense completar el curs de comadrona. Un dels 
EEUU / 3. Per unes pràctiques d’aquestes cal tirar molt de cinisme. Suca d’alguna manera, 
amb el decret del tsar / 4. Surto correctament del tirabuixó. Enganxada a la publicitat 
francesa. Un pèl de tonto / 5. Ensenyo el monstre del Piemont. En certa manera sabíem 
que era una timba molt fonda / 6. Mata la vori. La casa dels miserables que pretenen els 
futbolistes. Per boer el degollaren / 7. Sorprenentment migrats, per ser homes tres cops 
casats. Befa de la comèdie à la parisienne / 8. Fa punta de sota cap a sobre. Esclat tan potent 
que sembla una bomba / 9. Telefranquícies. Taca de vermell el camp sembrat de versos de 
l’Espriu. Merda eufèmica / 10. La part tova de la llima. Ens representa idiosincràticament 
/ 11. Malaltia deguda no pas a la neurosi del pernil ans al fred. Aquell talent natural de 
l’Eugènia / 12. Xambes de poeta. Fan pujar el nivell de mars i oceans.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Sílvia Lamolla

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

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         

7                         
8                         
9                         

10                         
11                         
12                         
13                         

 



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

Flam de torró 
sense forn i sense ou

Comencem preparant el caramel, encara que tenim 
l’opció d’usar directament un de comprat. Col·locar 
el sucre amb l’aigua i una mica de suc de llimona 
o taronja en una paella, escalfar a foc suau i deixar 
que es fongui, sense remenar.
Seguir coent fins que el caramel agafi color torrat, 
amb el punt desitjat; en aquest cas és recomanable 
no deixar que es torri massa perquè no acapari tot 
el sabor del flam. Preparar mentrestant les flame-
res, unes sis unitats de mida estàndard. Repartir el 
caramel al fons de cadascuna i reservar.
Escalfar en un cassó la llet, la nata, el sucre, la vai-
nilla i la quallada, remenant amb unes varetes sense 
deixar que bulli. Afegir el torró trossejat i coure el 
conjunt remenant bé fins a formar una mescla ho-
mogènia; mantenir la cocció fins que espesseixi.
També es pot triturar tot primer amb una batedora 
i després coure remenant fins espessir, per evitar 
possibles grumolls. Repartir en les flameres i deixar 
refredar una mica. Dur a la nevera perquè reposi 
almenys quatre hores abans de servir.
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Ingredients:
Per a 6 persones

• Torró de Jijona220 g
• Llet 600 ml
• Nata líquida per muntar 200 
ml
• Sucre 50 g
• Essència de vainilla 5 ml
• Quallada en pols en sobres 2
• Sucre per al caramel 100 g
• Aigua per al caramel 30 ml
• Suc de llimona o taronja 5 ml

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! 

gastronomia

Av. Dr. Pasteur, 45 · IGUALADA ·
Tel. 93 804 33 51 / 659 048 262 
www.asadormesonelabuelo.es

Espai patrocinat per



Gener
3: Anter; Genoveva; Fulgenci; Daniel; Atanasi.

4: Rigobert; Odiló; Isabel-Anna Seton. 
5: Telèsfor; Simeó Estilita; Emiliana; Joan-Nepomucè.

6: Epifania del Senyor; Melani; Nilamó; Macra.  
7: Ramon de Penyafort ; Julià de Toledo; Virgínia; Crispí .

8: Apol·linar; Severí; Gúdula; Pere Tomàs 
9: Eulogi de Còrdova; Julià i Basilissa; Andreu Corsini

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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Pere Rojas Mas

La seva esposa Conxa, fills i filles polítiques Pere, Salvador, Carles, Rosa i 
Dolors, nets Guim, Martí, Mª Rosa, Carles, Ferran i Rosa i família tota ho fan 
saber al llurs amics i coneguts, i els preguen de voler-lo tenir present en el seu 
record. 

La cerimònia tindrà lloc avui divendres a les 11:30h a l’Església de la Soledat 
d'Igualada.

Igualada, gener de 2020

Ha mort cristianament a Igualada el dia 1 de gener a l'edat de 84 anys
(A.C.S.).

Dissabte 28 de desembre ens 
deixava la Dolors Canal Mas-
deu, presidenta de l’AEMA. 
La seva lluita per la malal-
tia que patia des de fa molts 
anys, s’ha acabat. Ha marxat, 
com era ella, sense fer soroll, 
“amb tranquil·litat i serenitat” 
i deixant un important apre-
nentatge i exemple per a mol-
tes persones
La Dolors era una gran per-
sona: agraïda, generosa i vi-
via intensament, gaudint dels 
petits gestos que li oferia la 

vida i sobretot la família a la 
que estimava infinitament. 
Orgullosa dels seus Jordis, 
de la Marta i dels seus petits 
tresors, s’esforçava per seguir 
endavant fins i tot en els mo-
ments més complicats.
Aquelles persones qui la vam 
conèixer ens costarà imagi-
nar-la absent per tot el que 
era, per tot el que representa-
va i per tot el que ha fet. El 
seu record ens acompanyarà 
per sempre.
Descansa en pau, Dolors!

Ens ha deixat la Dolors 
Canal

En cercar en el dicci-
onari la definició de 
parròquia, m’agrada-

ria que hi posés: «Lloc on 
es reuneix una comunitat 
cristiana viva a l’entorn d’un 
prevere, delegat del bisbe per 
guardar-la en nom seu». Si 
analitzéssim des d’aquesta 
perspectiva les nostres co-
munitats cristianes, moltes 
no superarien aquest exa-
men, ja que les nostres par-
ròquies són, en moltes ocasi-
ons, edificis on un sacerdot 
celebra l’Eucaristia amb la 
presència de fidels que hi 
assisteixen com a estranys i 
muts espectadors. Però se-
guim anomenant-les «parrò-
quies» perquè en altre temps 
compliren els requisits ne-
cessaris per ser-ho, tot i que 
en l’actualitat ja no donen la 
talla .
En els inicis, els cristians es 
reunien a l’entorn del bis-
be en una mateixa i única 
comunitat. Tanmateix, en 
augmentar el nombre d’in-
tegrants s’anaren disgregant 
grups de fidels, naixent no-
ves comunitats ateses per 
preveres en nom del bisbe.

Les dimensions fonamen-
tals de la parròquia
¿Quines característiques 
hauria de tenir un conjunt de 

fidels per considerar-lo inde-
pendent, autònom, i consti-
tuir-se en parròquia? Sense 
cap dubte hauria de comptar 
amb tres dimensions fona-
mentals: catequesi/evange-
lització, caritat i litúrgia.
Respecte a aquesta última, 
que és la que ens concerneix, 
en la celebració haurien de 
florir els diferents carismes, 
presents en l’Església dels 
orígens ençà: acòlits, lectors, 
salmistes, cantors, músics, 
monitors, responsables de 
l’acollida, etc. I així ser una 
comunitat en què cadascú fes 
tot i només allò que li corres-
pon, quedant desterrats els 
sacerdots que acaparen tots 
els ministeris actuant com 
«home orquestra». Això re-
percutiria en un culte més 
ben celebrat, més viu, més 
atractiu, més evangelitzador.
Posar això en pràctica sig-
nificaria que no en tots els 
llocs on hi hagi cristians s’ha 
de celebrar l’Eucaristia, sinó 
que, si no es compleixen els 
requisits pertinents, s’hauri-
en d’unir a un altre grup de 
cristians.

L’única comunitat reunida
Recordem com, en les pres-
cripcions per menjar l’anyell 
pasqual se senyala que «Si 
una família és massa petita 

per menjar-se’l, que s’ajunti 
amb els veïns més pròxims» 
(Èxode 12,4). Per això, així 
com en l’antiguitat s’anaren 
disgregant les comunitats al 
convertir-se en autònomes, 
ara en haver deixat de ser 
autònomes s’haurien d’anar 
unificant en una única co-
munitat que complís amb els 
requisits esmentats.
Posar això en pràctica signi-
ficaria que els diumenges no 
hi hagi missa en tots els po-
bles, en tots els barris, a «la 
porta de casa» de cadascú. I 
que, per altra part, disminu-
eixi la pluralitat d’horaris de 
misses en una mateixa par-
ròquia, la finalitat de la qual 
cosa és facilitar l’acompli-
ment del precepte domini-
cal, però desfigura l’autèntic 
sentit de l’única comunitat 
reunida.
En definitiva, disminuiria el 
nombre de parròquies «me-
diocres», que simplement 
subsisteixen, per guanyar en 
parròquies «autèntiques», 
fruit de la unió de forces dis-
perses.

José Antonio Goñi, prevere 
de Pamplona, doctor en 

Sagrada Litúrgia i membre 
de l’Equip Responsable de 

la revista Galilea.153

Parròquia: comunitat cristiana viva



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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 Entrades
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GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades Yelmo Cines

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu  

Forfait Les Deus Concert Hostalets de Pierola Entrades Museu del Traginer

      Entrades Teatre de l’Aurora 2 Cistelles        

Bicicleta Val de xapa i pintura              Escalada

JOSEP GASSÓ  / MIQUEL ANDREVÍ
Mª DOLORS RABELL / ESTEVE CAMPS 

JORDI PADRÓ MªDOLORS RABELL

MARTA SOLÀ

ALEX LLACUNA PEPITA FÀBREGAS PILAR BORRELLA

MONTSE BAS / JORDI PADRÓ

ELISA CARPI

VENTURA MONTES / JOSEP ORPINELL
EULALIA VAQUÈS / MARTA ESCURA

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

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

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 31/01/2020.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la butlleta guanyadora i es comunicarà 
amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses 
promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

Música Hostalets

Cava Bohigas

TOTS ELS SORTEJOS

Cistella Caprabo

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Val xapa i pintura Gelabert

Entrades Cinema Ateneu

Entrades Hoquei 

Músiques de Butxaca

Entrades Teatre Aurora

Escalada Ingravita

Bicicleta ABA

Forfait circuit Les Deus

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

IHC
JAUME MATEU

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

2 cistelles 

   Visita caves     
Mª CARME MASAFRET

Recollir a les oficines de la Veu
Carrer Retir, 40 Igualada
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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:

La Mútua de casa, per a tota la família

Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes21,26€
la millor Assistència Sanitària

A partir del dia 01/06/19 canviarem les quotes, 
conseqüentment a les properes publicacions 
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.

 

Més endavant també modi�carem la imatge 
però de moment hauríeu de canviar:

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

Us agrairia que m’enviéssiu les proves per 
donar-vos la conformitat.

 

Salutacions,

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 3:  PAGÈS

Pau Muntadas, 58
 DISSABTE 4:  LA CREU

P. de la Creu, 7

DIUMENGE 5:  : BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
MR SINGLA

Pujadas, 47

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 6: BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
 JUVÉ

Av. Montserrat, 27
(22:00 - 9:00h)

DIMARTS 7:    ESTEVE
Av. Països Catalans, 101
DIMECRES 8: TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
DIJOUS 9: ADZET
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Rut Casanellas i Cantos /  Fotògrafa de mascotes

Soc igualadina i tinc 34 anys d’edat. Em dedico professionalment a la fotografia 
de mascotes, quelcom que m’apassiona de debò. En soc també professora a l’escola 
de fotografia DR, i Mestra d’Educació Infantil. 

Sabem de gent que es dedica professionalment a passejar 
gossos. El cert és que el món de les mascotes dona per 
molt, però no sabíem encara d’algú que s’hi dediqués 
només fent fotografies... Original ho és.

Ho és, sí, no hi ha gaire gent a Espanya que s’hi dediqui. A Catalu-
nya em sembla que potser som cinc o sis persones. Però vaja, igual 
que hi ha gent que fa fotografies de recent nascuts, o de famílies, 
o que fan fotografies de nens, per què no algú que només faci fo-
tografies d’animals? El tens a casa, comparteix la vida amb tu. Hi 
ha gent que no pot potser tenir els records d’un altre tipus de “fills” 
que no siguin aquests...

Això de tenir un animal a casa ha canviat coses?

I tant. Ja no és com abans. Abans un gos era més com el guardià 
de casa. Ara és el que viu a la família. Instagram està ple, però ple, 
de gossos “instagramers”, amb comptes amb milions de seguidors. 
Qui té un animal a casa, pensa que el noranta per cent de fotos que 
porta el mòbil és del gos, o del gat o del que tingui.

Quan i com va sorgir aquesta vocació -i professió- que tens?

Va començar d’una manera molt simple, volent ajudar a les protec-
tores. Estava estudiant fotografia en aquell moment. Vaig veure que 
fotografies que les protectores penjaven a les xarxes socials per fer 
veure els seus animals, dels que tenen per adoptar... Eren fotos llet-
ges, fetes amb el mòbil, que no cridaven gaire l’atenció, certament. 
I aquí va ser quan vaig començar a ajudar-los. I amb el temps vaig 
veure que començava a sortir gent interessada.. Em deien: “Escolta, 
jo voldria que li fessis una sessió de fotos al meu gos o al meu gat”. 
I mira, així va anar. Van començar a sortir sessions, fins que ha 
arribat un punt que he arribat a anar a Holanda a fer sessions de 
fotos de gossos.

El treball de les Protectores no sempre és prou reconegut.

Desgraciadament no. Normalment són persones que s’hi dediquen 
de manera voluntària. Dediquen un munt d’hores tant en temes 
d’adopció o de recollida d’animals, reben trucades d’alerta sobre 
maltractaments, gestionen tot el que s’hagi de fer... Això són moltes 
hores, i després no se’ls reconeix.

Evidentment, deus ser una apassionada dels animals, segur.

Sí, jo diria que els animals i jo tenim alguna cosa, no sé, un amor 
especial. Ells ho noten. Són éssers que noten coses que els humans 
no som capaços de sentir. Ells saben de seguida si els tenim por, o 
els caiem bé. Hi una connexió, sí. Hi ha gossos que se m’han llençat 
a sobre contents, quan normalment no mostren res a ningú.

Com aconsegueixes que estigui per tu? Segur que tens algun se-
cret amagat.

Amb molts frankfurts (riu)... Sempre que no siguin intolerants, 
abans sempre ho parlo amb els propietaris. Però, en qualsevol cas, 
alguna llaminadura que es pugui menjar és una manera molt bona 
de cridar l’atenció. També hi ha joguines, pilotes, xiulets...  

Creus que hi hauria d’haver més protecció legal per als animals 
de companyia?

Totalment. Alguna llei que regulés més el maltractament animal, 
perquè avui no està gaire penat, per dir-ho d’alguna manera. Una 
multa de misèria i anar fent. A d’altres països s’ho miren molt di-
ferent, això. Fins i tot penso que una persona que volgués tenir un 
animal hauria de passar algun tipus de prova psicològica, o que 
algú valorés si aquella persona és apta o no per tenir un animal. 
Exactament igual que Serveis Socials treu la custòdia a uns pares 
si maltracten al seu fill.  Pensem que quan el gos és notícia, és per 
una mala notícia. Perquè ha mort, perquè l’han abandonat, perquè 

l’han maltractat... No sabem d’una notícia sobre una família que 
tracta bé els seus animals.

Fas les fotos en estudi, com acostuma a passar amb les sessions 
amb persones?

No, millor exteriors. L’animal en un estudi s’estressa, només es 
pot fer si el gos està molt acostumat. A un gos li fas una foto amb 
flaix i se te’n va ràpid! En un bosc, lliure i feliç, li vaig fent fotos. 
  
A vegades els fotògrafs de persones aconsegueixen amb certa 
màgia fer fotos molt boniques a persones que, diguem-ne, no 
són gaire “afavorides”... Amb els animals també passa? Amb 
quins gaudeixes més?

Ostres! Amb tots, realment. Sí que hi ha alguna raça que, pobrets, 
són més lletjons, però els acabes, encara que no tinguin la capacitat 
de somriure, traient fotos que sembla que l’animal estigui somrient. 
Això ja queda bonic.  

T’agradaria fer una sessió amb algun animal en especial. Una 
tortuga, una serp... 

Si se li ha de fer a una serp o una tortuga, també ho faré. De  fet, 
a una tortuga, ja li vaig fer, però era molt petita, d’aquelles que no 
fan més de cinc centímetres, i la vaig ficar dins d’una copa. Fa molt 
temps, d’això.

Els propietaris no són els protagonistes, veig. Com els veus, du-
rant aquestes sessions?

És un orgull immens. I després quan veuen les fotos, diuen que no 
pensaven pas que el seu gos fos tan guapo. Ho són sempre, però és 
que ho hem de saber veure.

Aquest any els Reis de l’Orient portaran molt carbó pels qui volen continuar atiant el foc dels negres carboners. També pels que par-
len de les picabaralles sobre la “maternitat” del centre universitari de l’hospital (els dedicats a la política i no els professionals de 
l’àrea de ginecologia). I per tots aquells que no s’han portat bé i continuen fent trapelleries, des de la canalla, fins a algun dirigent 
social i polític. Diuen però, que en atenció als preocupats pel canvi climàtic aquest carbó tindrà un tractament ecològic.  Seguirà 
sent tan negre com el panorama que tenen pel davant molts ciutadans, però lluirà el color de l’esperança. Això possibilitarà que uns 
mirin per on bufa el vent i així orientar la seva carrera i altres es posaran al sol que més escalfi. Tot plegat per produir l’energia 
que els caldria per retornar a aquells bojos anys vint del segle passat. Clar que, en la majoria de les cartes lliurades al Patge Faruk 
el dia de Cap d’Any, a més de joguines per petits i grans que esperen “satisfaccions”, es demanava alegria, pau i felicitat. Per que els 
ho portin, cal fer bondat i estar en el Llibre Blanc!

“Els animals i jo tenim 
un amor especial”

Jordi Puiggròs @jordipuiggros67
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