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198è ANIVERSARI DE LA FESTA
PATRONAL DE L’ANTIC GREMI
DE TRAGINERS D’IGUALADA
dies 10, 11, 17, 18, 19, 20 i 25 de gener de 2020



L’ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA 

D’ON VENIM?QUI SOM?

Som una entitat igualadina que vetlla 
per a la celebració i l’organització de les 
festes gremials en honor a Sant Antoni 
Abat a la ciutat d’Igualada, l’acte princi-
pal de les quals són els Tres Tombs, una 
mostra viva de la importància de les ce-
lebracions de Sant Antoni en el conjunt 
del territori català. 

Per què “tres tombs”?
Encara que la festa conté elements que la 
vinculen a la religió catòlica, els tres volts 
en sentit remeier semblen provenir de molt 
abans, i són comuns en altres festes populars 
d’altres països. Sembla ser que poden ser una 
resta del culte solar destinat a obtenir el favor 
de l’astre, perquè guardi la salut del bestiar.

Segons documents oficials d’Igualada,  ja a 
l’any 1816 es coneixia el Gremi de Sant An-
toni Abat, però fins l’any 1822  no es cons-
tituí com a entitat organitzada, amb la con-
fecció de la Bandera Petita.
En el segle XIX l’entitat es dividí en dos 
grups: la Bandera Petita, de l’any 1822, i la 
Bandera Gran, estrenada l’any 1856, proce-
dent de la primera escissió.
L’any 1909 hi havia dues colles que celebra-
ven la diada: la Colla Vella, coneguda com a 
“Aliança de Arrieros i Antigua Sociedad de 
Sant Antonio Abad”, que portaven la Ban-
dera Petita, i la “Colla dels Joves”, successora 
de la de 1856, que portava la Bandera Gran.
Després d’alguns anys es van ajuntar les 
colles, amb la denominació de “Gremi de 
Carreters”, i posteriorment va sorgir una 
nova divisió, a càrrec dels Mossos Carreters. 
Aquests celebraven els actes religiosos a l’es-
glésia del Roser d’Igualada, i els de lleure a 
la Societat Aliança Cultural, també anome-

nada Bandera Negra. Les banderes gran i pe-
tita continuaven al Gremi de Carreters, que 
mantenia la part tradicional de la festa.
Durant la Guerra Civil espanyola, mossèn 
Amadeu Amenós i Roca, el dia 17 de gener, 
feia passar els carros per sota d’un balcó i be-
neïa els animals. Varen ser uns actes emotius 
i no absents de perill, que demostren l’estima 
que els igualadins tenien per aquesta tradi-
ció.
L’any 1940 l’Antic Gremi de Traginers assolí 
la plena unanimitat i agermanament de totes 
les colles, i des de llavors l’entitat ha seguit 
sempre unida.
En l’actualitat la Junta directiva de l’entitat 
està constituïda per: Montserrat Argelich 
(presidenta), Gerard Paradell (vicepresi-
dent), Maria Pilar Duran (tresorera), Sílvia 
Tomàs (secretària), Sandra Paradell (cap de 
premsa), Pere Pineda, Pere Argelich i Jaume 
Prat (vocals d’organització), Josep Pons, Anto-
ni Aure i David Andreví (vocals de logística).

ELS SÍMBOLS DE LA FESTA

La Bandera Petita original confeccionada 
l’any 1822, és l’element més antic de la festa i 
va ser una donació d’un traginer: Ferran del 
Cairot. Actualment està  exposada al vestí-
bul de l’Ajuntament d’Igualada, després d’un 
estudi per verificar-ne la seva antiguitat i fer-
ne una restauració. La bandera té la forma 
de gallardet, i el teixit és de domàs carmesí. 
A cada cara se li cus una pintura del sant, 
amb una banda inferior on hi ha pintada la 
data “1822”.

La Bandera Gran original va ser creada 
l’any 1856 per un altra colla amb el nom de 
Joves Calessers d’Igualada. Té forma qua-

drangular i està confeccionada amb domàs 
porprat.
A causa de l’estat de les banderes, l’any 1977 
es van estrenar les rèpliques de les dues ban-
deres que s’utilitzen a l’actualitat. 
El nomenament dels banderers els primers 
anys es feia mitjançant un sorteig, però a 
partir de l’any 1906 es fa rotatiu, de tal ma-
nera que tots els socis i sòcies puguin tenir 
l’oportunitat de ser-ne portadors.

Des de l’any 1922 es venera la imatge de Sant An-
toni a la Basílica de Santa Maria. Els esdeveni-
ments de 1936 van destruir la magnífica escultura 
de l’estil Barroc, però es va salvar la peana. 
L’any 1940 un soci va regalar al Gremi una nova 
imatge, i al mateix any, es va inaugurar un nou 
altar a l’Església de Santa Maria d’acord amb el 
projecte de l’arquitecte B. Basegoda.
La carrossa que s’utilitza a l’actualitat va ser 
estrenada l’any 2018, però des de l’any 1975 la 
imatge del Sant ja es lluïa amb un carruatge-pla-
taforma. La imatge actual és una reproducció de 
guix.

Des de l’any 1974 la representació del jovent, la 
família i la dona fou delegada a les sòcies dones 
més joves del Gremi, creant el personatge de la 
“Pubilla” qui escull les seves dues dames d’ho-
nor. El nomenament de la Pubilla es fa en funció 
de la seva edat i de l’ordre d’inscripció a la llista 
per ser-ho.

LA PUBILLALES BANDERES

EL FANAL

LA IMATGE I LA CARROSSA 
DEL SANT

El Fanal o popularment co-
negut com “la Farola” és un 
element que l’Antic Gremi 
de Traginers va recuperar 
de nou l’any 2014, ja que an-
teriorment ja havia format 
part de la Festa. La seva fun-
ció, tal com s’ha esmentat, 
és doncs la de guiar a través 
de la seva llum (simbòlica-
ment parlant) tot el seguici 
que la segueix, ja sigui en 
l’anada i sortida de l’Ofici 
solemne, com en la cerca-
vila o en els Tres Tombs.



La fira del Camí Ral de Vilanova del Camí arriba a la 22a edició. 
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La nova estrella dels Reis d’Igualada, durant la cavalcada del passat 5 de gener. / MANEL MARIMÓN

Els Reis d’Igualada compleixen 125 
anys amb l’estrena d’una nova estrella
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compartir candidatura per la Unesco

L’Ajuntament defensa la festa tal 
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L’EDITORIAL

Comunicacions
E l febrer de l’any 2017, la Unió Empresarial de 

l’Anoia (UEA) va presentar el resultat d’un am-
biciós procés participatiu que va fer al llarg de 
tot l’any anterior per conèixer la realitat i les 

propostes del territori. El projecte va tenir la participació 
de més de 350 empresaris de diversos sectors que es van 
trobar en 17 fòrums diferents. El document s’erigia en un 
full de ruta per als següents 
anys. Bàsicament, tothom 
coincidia que l’Anoia és 
un territori amb una posi-
ció geogràfica privilegiada 
i amb una economia molt 
diversificada i especialitza-
da. Entre els reptes que hi 
destacava hi havia la millo-
ra de l’encaix entre l’oferta 
i la demanda de professio-
nals qualificats i la millora 
de la xarxa de comunicaci-
ons. Pocs dies després, els empresaris del sud de la co-
marca demanaven -gairebé suplicaven- el desdoblament 
de la carretera local B-224 i l’enllaç de la B-40 amb l’A-2...
Han passat tres anys des de llavors, i els avenços s’estan 
assolint en l’àmbit formatiu, però les comunicacions 
d’aquest territori continuen essent el veritable repte. Fa 
uns dies, l’alcalde d’Igualada avisava que sense indústria, 

no hi haurà futur. És cert. Però sense unes comunicacions 
dignes, no hi haurà ni indústria, ni futur. 
L’enllaç de la Ronda Sud amb Igualada, que ja hauria 
d’haver estat fet en el projecte original, va ser anunciat 
pel conseller Rull l’abril... del 2016! El tant demanat des-
doblament de la B-224 només està previst, de moment, 
entre St. Esteve Sesrovires i Martorell. Pel que fa a la C-15, 

la solució de la millora 
de comunicació entre 
el Bages i el Penedès es 
queda en un espai in-
termedi que no acaba 
d’agradar. I també està, 
de moment, voltant per 
despatxos d’enginyers... 
Ja no cal ni que parlem 
del pèssim enllaç ferro-
viari amb Barcelona, i 
del més que millorable 

servei de transport de Monbus.
Mentrestant, ens afanyem a corre-cuita per demanar sòl 
industrial de grans dimensions. Necessari. Molt. El de-
fensem. Tant com les comunicacions que mereixem, i 
que els polítics d’aquest territori,  fins ara, no han aconse-
guit. Que hi fossin en els propers pressupostos de la Ge-
neralitat -si n’hi ha- seria un pas endavant. 

Fa uns dies, l’alcalde d’Igualada 
avisava que sense indústria, no hi 

haurà futur. És cert. Però sense 
unes comunicacions dignes, no 
hi haurà ni indústria, ni futur.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Luigi Ferrajoli, jurista italià espe-
cialista en el camp del dret penal i 
doctor honoris causa en una vintena 
d’universitats,  és un referent inter-
nacional, citat fins i tot en el judici 
del procés per al fiscal del Suprem 
espanyol Javier Zaragoza per avalar 
les seves acusacions. Ara s’ha po-
sicionat sobre aquest judici dient 
“Imposar una pena per sedició, és 
una vergonya, un residu de l’època 
feixista. Ha estat un judici horrible, 
contra un conflicte identitari i no 
contra fets que puguin castigar-se 
penalment. La sentència és insensata 
i irresponsable perquè aboca gasoli-
na al foc i és un cop greu a la demo-
cràcia i a l’estat de dret.” Per acabar 
dient “No es pot aplicar el codi penal 
per a reprimir la dissidència.”

Mireia Vehí, diputada de la CUP al 
Congrés,  ha afirmat que “és ridícul 
que un tribunal es plantegi inhabi-
litar un president per no despenjar 
una pancarta amb el llaç groc en 
període electoral i la s’oposa que un 
jutge decideixi qui és el president 
de la Generalitat en aquest país a 
través d’una sentència judicial que 
va en contra de la defensa de la lli-
bertat d’expressió.” 

El Parlament de Catalunya va re-
butjar “el cop d’Estat de la JEC”, un 
dia després que aquesta inhabilités 
el President i el ple extraordinari va 
aprovar “ratificar Quim Torra com 
a diputat –i, per tant, com a presi-
dent– i reivindicar el dret d’Oriol 
Junqueras, Toni Comín i Carles 
Puigdemont a ser eurodiputats.”

Pablo Casado, Santiago Abascal, 
Inés Arrimadas i Gabriel Rufián, 
durant el debat d’investidura de 
Pedro Sánchez,  van convertir la 
tribuna parlamentària en un deso-
ri de prepotència, on les amenaces 
i les paraules gruixudes tronaven 
en mig de la tempesta. I això va 
encomanar-se a les bancades on els 

crits i les desqualificacions es van fer 
paleses de manera reiterada. Difícil 
serà així restablir la convivència i es 
va directe a la confrontació.

Mertxe Aizpurua, portaveu d’EH 
Bildu, va mencionar repetidament a 
Arnaldo Otegui i això va encendre 
els diputats de la dreta que li crida-
ven “Vosaltres ens matàveu a nosal-
tres” i deien als diputats d’aquesta 
formació “assassins i terroristes” i 
Pablo Casado, líder del PP va recla-
mar “en aplicació de l’article 103 del 
reglament d’aquesta cambra s’hauria 
d’haver impedit que s’injuriessin les 
institucions de l’estat i el rei”

Christian Wigand, portaveu de Jus-
tícia del Parlament Europeu, fent cas 
omís de la decisió del JEC ha recor-
dat que “Oriol Junqueras (MEP id 
7256) Carles Puigdemont (MEP id 
7257) i Toni Comín MEP id 7258), 
són eurodiputats des del dos de ju-
liol de 2019 i correspon al Tribunal 
Suprem espanyol i al Parlament Eu-
ropeu analitzar les conseqüències 
sentència.”
 

L’abstenció 
d’Esquerra
Alguns semblen haver oblidat que el 
pacte per a la investidura de Sánchez es 
va tancar entre el PSOE i UP dos dies 
després de les eleccions. Ho recordo per-
què veient el tractament informatiu que 
des d’aquella data s’hi ha donat, podria 
semblar que l’acord s’hagués fet amb Es-
querra, i evidentment no és així. Però 
per tirar endavant aquell pacte d’inves-
tidura, en clau espanyola, era imprescin-
dible també que alguns diputats s’abstin-
guessin, i aquesta tasca l’ha fet Esquerra. 
Esquerra sempre podrà dir que ells no 
han votat a favor del nou govern, i for-
malment tindran raó, però ja no podran 
negar que són igualment responsables 
del que faci el nou govern a partir d’ara. 
Esquerra tenia els escons necessaris per 
fer aquest paper diguem-ne de compar-
sa, i estava disposat a fer-lo, de la mateixa 
manera que si els escons imprescindibles 
els hagués tingut un altre partit, aquesta 
tasca l’hagueren fet uns altres. La políti-
ca té aquestes coses, i de vegades et tro-
bes que has de fer uns paperots galdosos. 
Però quan finalment decideixes fer allò 
que mai t’haguessis imaginat que faries, 
has d’estar preparat, també, per entomar 
la crítica, i Esquerra no sembla disposa-
da a pagar aquest peatge polític.
Hi ha qui considera que tenint bones 
relacions amb Espanya, a Catalunya 
ens anirà bé, però la solució del nostre 
conflicte no vindrà d’Espanya sinó a 
pesar d’Espanya. Els partits del pacte de 
Madrid han fixat les seves prioritats en 
claus espanyola i social, deixant en segon 
terme les reivindicacions nacionals de 
Catalunya. Un pacte que pot esquerdar 
el govern català, amb el trencament de 
la coalició i la convocatòria d’eleccions 
anticipades. Ara cal aprofitar el que es 
pugui (peix al cove), i encara que només 
serveixi per millorar rodalies, millor 
això que res. Però hem de ser conscients 
que aquest pacte no ajudarà a resoldre el 
nostre conflicte polític, i potser tampoc 
el problema de rodalies.
El pacte amb el PSOE l’ha fet Esquerra, 
no pas el govern de Catalunya, i això vol 
dir que no es pot oferir res en nom del 
govern de Catalunya sinó només en nom 
d’un dels partits que en formen part. I 
donant a entendre que es negociava en 
nom del Govern, Esquerra ha relliscat. I 
convé recordar-ho ara perquè quan co-
mencin els incompliments habituals de 
la metròpoli, el Govern no en serà res-
ponsable sinó només aquells que han 
facilitat la investidura de Sánchez. Amb 
tot el dret a fer-ho, només faltaria. Per 
cert, Esquerra ha optat per una absten-
ció amable, però el seu líder Junqueras 
seguirà tancat a la presó.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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Els que seguim amb més o menys 
assiduïtat els esdeveniments en-
torn de la política del nostre país 
ja fa temps que no guanyem per 

ensurts. Si no ens ha agafat un infart és 
perquè devem tenir una salut de ferro; 
o perquè intentem evitar que ens afectin 
personalment. Seguirem complint com a 
ciutadans, però no som els protagonistes 
de les històries en el camp de la política i 
la justícia.
Política. Sempre havia vol-
gut creure que era l’art de 
la confrontació; un contrast 
d’opinions en defensa d’unes 
idees per al bé comú de la 
societat. Seria lògic creure 
que els seus defensors -molts 
d’ells amb estudis superiors 
i títols universitaris- hauri-
en d’observar unes normes 
d’educació i respecte pels ad-
versaris com seria propi de 
gent culta i civilitzada. Com 
a persones elegides com a re-
presentants del poble la seva 
funció és pública i haurien 
de tenir en compte aquest 
aspecte en tots els seus cap-
teniments.  
Per desgràcia, no és així. No 
trobo paraules per definir la vergonya de 
l’espectacle amb què ens varen obsequiar 
els diputats de la dreta en el debat parla-
mentari del cap de setmana passat. Volien 
dinamitar la formació d’un govern mitjan-
çant la crispació, l’enfrontament, l’insult 
personal i un llenguatge i una cridòria més 
propis d’un ambient tavernari que d’un 

Congrés de Diputats. Que alguns hagues-
sin de dormir en un lloc desconegut és 
una mostra del canibalisme polític que vol 
practicar una dreta que no sap què és la 
ètica i ja no diguem la democràcia. Per as-
solir els seus objectius, tot s’hi val, des de 
l’amenaça a insult més barroer. Una vegada 
més, a manca d’arguments han pretès gua-
nyar per la força bruta allò que no poden 
aconseguir amb els vots. Per desgràcia, els 

catalans ja sabem el pa que s’hi dona des 
del moment que entraren al Parlament de 
Catalunya. Han intentat dinamitar-ho tot, 
sense fer mai cap proposta positiva i ac-
tuant només a la contra. Seria interessant 
veure quines han estat les intervencions de 
C’s i el PP en aquest sentit en les diverses 
legislatures. Quant a les formes, els ho va 

dir ben clar el valencià Joan Baldoví. El 
que necessiten no els ho pot donar el Con-
grés dels Diputats. On haurien d’anar és a 
l’escola a aprendre una mica d’educació. 
Justícia. Tots els que ens vàrem esgarri-
far davant l’arbitrarietat d’uns tribunals 
que actuaven  escandalosament al servei 
d’unes ideologies i contra unes altres, ara 
ens hem alegrat quan les instàncies supe-
riors d’Europa els han picat la cresta. La 

justícia espanyola està fent 
un paper d’estrassa davant les 
democràcies europees. No ha 
aconseguit cap de les inicia-
tives que s’havia proposat. Ni 
euroordres, ni retirada de la 
immunitat ni res de res. És el 
ridícul espantós d’un corpora-
tivisme incapaç d’admetre er-
rors, inventant-se raons cada 
vegada més difícils de creure. 
Com més fan, pitjor és el des-
crèdit. 
Però el seu orgull ferit no els 
permet fer allò que havien 
proclamat tantes vegades: les 
lleis s’han de complir. Quan 
aquestes lleis no els són favo-
rables, buscaran tots els sub-
terfugis per eludir-les. Com 
més intenten tapar-se les ver-

gonyes, més se’ls veu el llautó. De fet, la 
democràcia espanyola ja és per ella matei-
xa una llauna  buida, mancada de contin-
gut. Una democràcia “a la turca”, nascuda 
del franquisme. Un franquisme incrustat 
en algunes institucions –l’administració 
de justícia de manera especial- que torna 
a ensenyar les dents.  
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Més de 40 anys 
al servei de la construcció
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JOSEP M. CARRERAS Política i Justícia

 Canviarà els teus hàbits de consum d’aigua el fet 
que aquesta arribi de la Llosa del Cavall?

 Sí 25,8%  No 74,2%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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L’ESTRELLA DELS REIS

La Cavalcada de Reis igualadina que enguany celebrava el 125è 
aniversari, va estrenar una nova estrella, que va agradar molt, en-
capçalant, com és habitual, la desfilada.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

AGRAÏMENT AL SERVEI 
DE REUMATOLOGIA DE 
L’HOSPITAL
Mari Carmen Martínez Presno

Un any més no vull deixar d’agrair 
al gran equip de professionals que té 

cura de la salut de tots nosaltres.
Degut a la meva malaltia em veig 
obligada a visitar sovint els serveis de 
salut de la ciutat i tinc la gran sort de 
trobar grans professionals que amb 
molta humanitat ens donen una gran 
atenció.
Concretament vull agrair al depar-

tament de reumatologia i artritis de 
l’hospital d’Igualada format per la 
doctora María Dolores Grados Cá-
novas i el seu magnífic equip d’infer-
meres i auxiliars les atencions que em 
dispensen tot desplegant grans dosis 
d’humanitat, escoltant-me, recolzant-
me i animant-me en tots aquells mo-

ments difícils que em toca patir.
També  vull destacar el gran treball 
que estan duent a terme en matèria 
d’investigació, doncs estan pilotant 
un estudi sobre malalties autoimmu-
nes.
Tinc la sort d’estar en mans dones 
professionals extraordinàries.
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Afirmava Marco G. Martos Carrera, ex-
president de l’Acadèmia Peruana de 
la Llengua, que els parlants fem servir 
tres-centes paraules de mitjana per co-

municar-nos. En efecte, només 300 de 283.000. Si 
apliquem les matemàtiques al llenguatge, podríem 
dir que utilitzem aproximadament el 0,10% de les 
possibilitats de l’idioma! En realitat, la llengua és un 
oceà inabastable i nosaltres amb prou feines som la 
gota en un degotador. Són tres-centes les paraules 
que de mitjana utilitza una persona normal i corrent, 
algú del carrer que amb l’educació escolar en té prou 
i de sobres. Una persona culta, suposem que són les 
que llegeixen els diaris, algunes novel·les, revistes 
especialitzades o alguna pàgina a Internet, prop de 
cinc-centes. Un novel·lista, diguem una persona de-
dicada a la literatura que escriu i llegeix, llegeix i es-
criu, en fa servir unes tres mil. Cervantes va utilitzar 
vuit mil paraules, és a dir, prop del 3% de l’idioma 
del qual és pare. Llavors, només ens queda tornar al 
diccionari i aprendre, que és una manera d’estimar 
una llengua.
Totes les accions humanes, des de l’articulació del 
pensament, la seva cultura, els seus quefers diaris, 
etc., estan entrellaçades i sustentades en sols vint-i-
vuit signes que representen un alfabet que, a la ve-
gada, és capaç de representar en sons, absolutament, 
tota la realitat humana, tot el que l’envolta, tot el que 
el fa ser un ésser pensant; l’únic ésser que s’adona 
d’alguna cosa. El primer que fem davant la realitat 
desconeguda és anomenar-la, batejar-la; allò que ig-

norem no ho podem anomenar. Tot i així parafra-
segem i assignem paraules a allò que és nou i des-
conegut. Codis i argots s’immisceixen en el nostre 
llenguatge.
Tot llenguatge comença com a ensenyament dels ve-
ritables noms de les coses o simplement preguntant, 
i acaba amb la revelació de la paraula en la resposta. 
Fins i tot el silenci diu alguna cosa, ja que comporta 
signes que revelen i expressen. És d’aquesta manera 
que ens adonem que no podem fugir del llenguatge, 
sempre comuniquem, fins i tot en estats d’inconsci-
ència estem atrapats pel seu poder, pel poder de les 
paraules que són la cristal·lització dels pensaments.
Les paraules per la persona són poderoses perquè 
poden ferir com una sageta o una llança i si es pensa 
en la paraula com expressió d’esdeveniments i com 
a fets verídics es nota més aquest poder. Senzilla-
ment perquè les paraules venen de persones lliu-
res i impredictibles i tenen imprès aquest potencial 
impredictible. Per molts, després de Gutenberg les 
paraules escrites reposaven passivament sobre fulls 
i pàgines, esperant que algú els donés vida i realitat.
Aquest codi compartit per cada humanitat lingüís-
tica és la que possibilita la comunicació. Les parau-
les no viuen fora de nosaltres: nosaltres som el seu 
món i elles, el nostre. Les paraules són un reflex dels 
nostres pensaments i sentiments. El que crea la teva 
vida són els teus pensaments, que poden ser bons o 
dolents. Després aquests es transformen en paraules 
i posteriorment en fets. Martin Heidegger afirma que 

l’home habita en les paraules.
La majoria de vegades no ens adonem del que diem, 
i encara menys de les conseqüències que es generen a 
partir d’una paraula: ferim, ofenem o enredem les co-
ses només amb el que diem o deixem de dir. Per això, 
és important pensar abans de parlar, pensar abans de 
respondre una pregunta. I les preguntes més difícils 
són les que ens solen fer els nens.
És important reflexionar sobre el que diem, perquè de 
vegades amb ira es fereixen els éssers estimats. Es diu 
que: «Déu ens ha donat dues orelles i una sola boca; 
fem-les servir, doncs, en aquesta mateixa proporció», 
és a dir, escoltem més i parlem menys.
En parlar, mirem de construir i no destruir. Un dels 
secrets de la comunicació està en preguntar quan par-
lem amb un altre ésser humà. Per això, sempre s’ha 
de confirmar si els altres estan rebent el missatge tal 
com es transmet. De vegades preguntem: ho has en-
tès?, i l’altra persona respon: sí, però amb això no n’hi 
ha prou; preguntem-li què ha sentit i verifiquem si és 
el que volíem dir o no, d’aquesta manera hi ha claredat 
en la idea que es transmet.
Abans d’emetre un judici és important escoltar sempre 
les dues versions sobre una determinada situació, atès 
que gairebé sempre hi poden haver dues o més inter-
pretacions dels fets que solem ignorar. Tots els éssers 
humans interpretem els fets d’acord amb les nostres 
pròpies creences i maneres de veure la vida, ni bones 
ni dolentes. I, tal vegada, sovint parlem de pressa i no 
dediquem temps a aclarir el que realment volíem dir.

MAURICIO CHINCHILLA
Periodista / Àmbit Maria Corral

El poder de la paraula
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Estic espantat. Ho con-
fesso. 
Els tres dies de sessions 
parlamentàries (?) a 

las Cortes españolas a Madrid, 
m’han alarmat. El nivell de vio-
lència verbal, de misèria moral, 

de mala educació, de faltes de respecte i de fat-
xenderia de la majoria de diputats em fan pensar 
que estem ben fotuts.
Els energúmens que ocupen determinats escons 
de la Carrera de San Jerónimo són individus sen-
se cap moral, respecte ni empatia però els estem 
pagant més de sis mil euros cada mes... PER FER 
LLEIS.
Ens hem tornat bojos?
Com pot ser que personatges de la baixesa mo-
ral d’Abascal, Casado, Arrimadas i altres que són 
capaços de mentir descaradament en seu parla-
mentària, aglutinin milions de vots de ciutadans 
espanyols? Com es pot votar a persones capaces 
d’insultar i d’acabar discursos amb crits caserna-
ris de “Viva el Rey i Viva España”, sense que la 
gent que els ha votat no en demani la dimissió 
immediata? 
La setmana passada feia referència a un altre 
“perla” que ocupa un escó al Parlament de Cata-
lunya –on també hi tenim alguns cafres- que em 
va xocar per la seva violència verbal, però és que 
a Las Cortes sembla que s’ha reunit el bo i millor 
de cada casa. 

Però és que si mirem el que voten als Estats Units 
amb Donald Trump, al Brasil amb Bolsonaro.... 
o a Polònia, Hongria o a la mateixa França, ens 
adonarem que, per alguna raó que desconec, els 
éssers humans tenim tendència a votar als més 
cafres, sense adonar-nos que en votar-los estem 
posant el futur del país en mans dels més peri-
llosos professionals de la política. Els estats són 
cada dia més forts i en les pitjors mans.
Tenim al president de la Generalitat de Catalu-
nya amenaçat d’inhabilitació per la Junta Elec-
toral Central i pel Tribunal Suprem per retardar 
48 hores la retirada d’una pancarta en un balcó. 
El que haurien de fer –si realment volguessin 
processos electorals nets i útils- seria prohibir 
la manipulació electoral que fan els mitjans de 
comunicació generalistes i millorar els nivells 
d’educació del país per bastir una societat més 
ben preparada..
“El sueño de la razón, produce monstruos” va 
escriure Goya el 1799 en un dibuix esfereïdor. 
Una frase que avui, atrapats com estem entre 
bombardejos a Iran-Iraq, incendis a l’Amazònia 
i Austràlia i violència de l’estat espanyol contra el 
poble, cobra la màxima actualitat. I més que en 
tindrà mentre els ciutadans seguim posant tot el 
poder de l’estat ens mans dels pitjors espècimens 
i els deixem fer les lleis que, en teoria, ens hauri-
en de garantir drets però en realitat serveixen per 
a condemnar-nos. 

Els energúmens que ocupen 
determinats escons de la Carrera de 

San Jerónimo són individus sense cap 
moral

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

I els paguem per  
fer lleis...

De La Cova del Drac a Alchemika

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

El treball em portà uns anys 
a Barcelona. Disposava 
d’hores lliures a les tardes 
i, passant un dia pel carrer 

Tuset, vaig topar amb La Cova del 
Drac. Me’n recordo bé.  En una pis-
sarra al costat de les escales que con-

duïen al soterrani, un grup anomenat Poesia Viva de 
Barcelona hi anunciava sessió poètica. Em va temptar 
i hi vaig entrar. Aquell dia es dedicava la sessió a J.V. 
Foix. Ningú no em coneixia, però em vaig atrevir a 
demanar per recitar en la roda de poetes prèvia. Era el 
primer dia en què Foix hi anava... i l’últim de les seves 
aparicions públiques. Va morir al cap de pocs dies. El 
decés de l’insigne poeta es produí el 29 de gener de 
1987.
Vaig envellir participant amb ells, des d’aquell 1987, 
amb la presidència de Josep Colet i Giralt, mestre de 
mestres, fins la seva dissolució al 2018, quan Colet 
encara s’hi trobava però el president era Josep Maria 
Puig, una persona d’enorme voluntat que lluitava amb 
l’hàndicap d’una heretada i irrecuperable baixa de so-
cis. Es venia d’uns inicis ufanosos  amb sessions set-
manals a La Cova del Drac. Des de Tuset s’havia passat 
al carrer Vallmajor, on la sala encara duia el nom de 
la Cova. Però en trenta-un anys poden passar moltes 
coses. Es voltà per altres espais i,  després d’anar a la 
Sala Vivaldi i d’haver-se aixoplugat a la Casa València, 
Poesia Viva es va dissoldre a la Sala Alchemika, del 
Camp de l’Arpa. 
En aquest periple, vaig ajudar a poetes i rapsodes igua-
ladins a participar a Poesia Viva de Barcelona. Poetes 
com Antoni Prat Gelabert, Antoni Canals Enrich o 
Lleonard del Rio Campmajó, posem per cas, o rap-
sodes com Maria Teresa Ratera, Adoració Aliberch, 
Elisabet Bonet,  Laura Rosich, M.Carme Miserachs, 
o Antoni Miranda, amb més o menys assiduïtat, fo-
ren coneguts/gudes i aplaudits/dides a Poesia Viva 
de Barcelona. Fins i tot, en una ocasió molt especial 
s’organitzà un viatge grupal a La Cova del Drac per la 
bona predisposició de Flora Sanabra, la nostra política 
del moment. El programa fou un muntatge anoienc, 
de bonic record.               
M’enfronto a un dilema. Citar noms o no, de poetes 

o rapsodes catalans que he conegut a Poesia Viva de 
Barcelona, molts d’ells socis de l’entitat, amb els quals 
en un moment o altre d’aquests trenta-un anys m’he 
relacionat. Pot ser plaent per a mi recordar noms i més 
noms, però seria excessiu per als possibles lectors. Qui 
sap si un dia pugui citar-ne algun adjuntant-hi un re-
tall d’història relacionada que sigui vàlida a receptors 
de l’Anoia. Només diré avui que són molts els poetes 
que s’han incrustat, globalment, en la meva intimitat. 
D’anècdotes i vivències n’hi haurien moltes. Acabo 
amb dues mostres.
Colet, fundador i  cap visible, conegué el nostre po-
eta Josep M. Borràs i Codina en els temps en què el 
mossèn es féu popular com  a “poeta dels ciclistes”. Es 
trobaren en alguna Volta Ciclista a Catalunya: Colet 
hi era per qüestions laborals, i ciclisme i poesia es do-
naren la mà. El cap de Poesia Viva qualificà Borràs 
com a poeta: “un diamant en brut”. I un altre fet més 
actual, dramàtic. Setmanes després que Muriel Casals 
morís atropellada por una bicicleta, també li succeí a 
la poetessa del grup  Josefina Peraire Alcubierre. L’es-
peràvem a la Casa València i va ser envestida a pocs 
metres de la porta. Reaccionà, i a cop calent pujà a 
explicar-ho, però tot seguit  fou internada d’urgència 
i morí dies després, el 30 de maig del 2016. La premsa 
–fresc el record de la Muriel– es féu ressò del nou cas, 
el de la Peraire: la notícia, articles, cartes dels lectors... 
El dia del recital, hi participava també el poeta Carles 
Duarte.  Jo –amb l’ai al cor– vaig  fer-me càrrec de la 
lectura dels poemes que havien de ser recitats per la 
Josefina. El seu món havia estat “la família, la poesia i 
la bellesa de la natura”, resumiren els seus íntims.  Re-
cords i més records. 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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MagatzemsTransport DemandaProductivitat Estocs Equip humàMediambient Producció

Organitza:
Títol emès per: En col·laboració amb: 

Del 30 de gener  
al 9 de juliol de 2020
Horaris: dijous de 16:00 h. a 20:00 h.
(també divendres 07/02, 06/03, 15/05,
12/06 i 03/07) Durada total: 113 h
Lloc: Campus Universitari d’Igualada 
(Av. Pla de la Massa, 8 Igualada)

2a
edició

Programa d’Operacions 
en entorns de Producció

Informació i inscripcions: Unió Empresarial de l’Anoia – 
938052292 – formació@uea.cat – www.uea.cat

Titulació obtinguda: aquest programa d'Operacions en Entorns 
de Producció va dirigit tant a titulats universitaris com a persones 
sense titulació, especialment si compten amb certa experiència 
en l’àmbit de la producció. Les persones amb titulació 
universitària rebran el títol d'Expert Universitari, en tant que les 
persones que no disposin de titulació universitària tindran dret al 
títol d'Especialista en Operacions en Entorns de Producció
 
L’objectiu d’aquest programa és apropar als professionals de 
l’àrea del producció el conjunt de coneixements, eines i 
competències que els permetin actuar amb més seguretat en les 
seves empreses tant en el curt com en el llarg termini. 

       Programa:
1. Estratègia general d’Operacions (9h.)
2. Previsió de la Demanda i Gestió d’Estocs (12h.)
3. Gestió de la Producció (20h.)   
4. Millora de Processos i Productivitat. Mètodes i Temps i 

cronometratge industrial (12h.)
5. Gestió de Qualitat, Mediambiental i Seguretat i Salut (24h.)
6. Indústria 4.0 (8h.)
7. Emmagatzematge i Transport (8h.)                      
8. Gestió Econòmico-Financera de les Operacions (8 h.)
9. Gestió d’equips humans en entorns d’Operacions (12h.)  

Preu socis: 2.200 € (parcialment bonificable)
Preu no socis: 2.400 € (parcialment bonificable)

Descompte del 10% per inscripcions d'un 2n. assistent 
per part de la mateixa empresa. Consulta preu 

especial per a professionals autònoms
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Els Reis del 125 aniversari pertanyen 
a una coneguda comissió... / FOTOS: MANEL MARIMON

L’alcalde anuncia 
que Igualada i Alcoi 
podrien presentar-se 

conjuntament a la 
candidatura de Patri-
moni Immaterial de la 

Unesco

Els Reis d’Igualada compleixen 125 anys estrenant una nova 
Estrella més moderna i lluminosa
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

G airebé un miler de 
patges, acompanyant 
Ses Majestats els Reis 

d’Orient, van repartir el dia 5 
de gener al vespre més de dos 
mil regals als infants d’Igua-
lada, coincidint amb la caval-
cada dels 125 anys d’aquesta 
festa a la ciutat, la més antiga 
de Catalunya i la segona d’Es-
panya després de la d’Alcoi 
(Alacant).
La gran sorpresa de la caval-
cada, que va transcórrer amb 
tota normalitat, va ser l’estre-
na de l’Estrella, que funcio-
na amb moderns leds que li 
donen una capacitat enorme 
d’il·luminació en moviment. 
L’Estrella es va il·luminar de 
seguida que van finalitzar els 
parlaments a l’inici de la ca-
valcada, al Passeig Verdaguer.
Aquest any, l’arribada dels 
Reis d’Orient va estar acompa-
nyada per la Banda de Música 
del Prat de Llobregat, la Unió 
Filharmònica d’Amposta i la 
Banda de Música d’Igualada.

Quatre consellers del 
Govern de la Generalitat
Cal destacar que bona part del 
govern de la Generalitat va vo-
ler veure en directe la Caval-
cada. A més de l’alcalde Marc 
Castells i els diversos regidors 
de l’Ajuntament, hi eren les 
conselleres igualadines de Sa-
lut, Alba Vergés, i d’Empresa i 
Coneixement Àngels Chacón, 
i també la consellera de Cultu-
ra Mariàngela Vilallonga, i el 
conseller d’Acció Exterior, Re-
lacions Institucionals i Trans-
parència del Govern Alfred 
Bosch.
En el seu discurs el Rei Balta-
sar va destacar l’estrena de  la 
nova estrella que guia els Reis 
d’Orient en el seu recorregut, 
mentre que l’alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells, va defensar 
la importància d’aquesta festa 

Igualada

i va insistir en que sigui reco-
neguda per la UNESCO com 
a Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat. La consellera de 
Cultura de la Generalitat, Ma-
riàngela Vilallonga va desta-
car la “singularitat” dels Reis 
d’Igualada.

La polèmica del “blackface”
L’Ajuntament ha volgut treure 
ferro a la polèmica que la ciu-
tat hagi estat l’única entre les 
capitals de la demarcació de 
Barcelona on no s’ha apostat 
per un rei Baltasar “de veritat” 
en la cavalcada de Reis. L’alcal-
de, Marc Castells, ha destacat 
la tasca que realitza l’entitat 
organitzadora, la Comissió 
de Reis, i ha assegurat que, 
en cap cas, el consistori pen-
sa “intervenir”. Així, malgrat 
la polèmica, ha defensat “una 
festa que tampoc s’assembla a 
altres que es fan a Catalunya” 
i ha subratllat la important 
tasca de “caracterització” que 
s’hi realitza que també la fa 
“singular”.
Ja fa anys que Igualada i Alcoi 
treballen conjuntament per 
aconseguir que els seus reis 
siguin reconeguts Patrimoni 
Immaterial de la Humani-
tat per la Unesco. Castells va 
dir que va fer una “visita pri-
vada” a Alcoi, ja que “conec 
personalment l’alcalde”, i va 
anunciar que “és molt possible 
que Alcoi s’afegeixi a la can-
didatura que ja porta temps 
defensant en solitari Igualada, 
i d’aquesta manera siguin les 
dues ciutats conjuntament les 
que optin al reconeixement. 

És el que més té sentit que fem 
a partir d’ara”.
En aquest sentit, ha volgut 
subratllar Castells, no creu 
que el cas del rei Baltasar pu-
gui afectar en res. “Aquí no hi 
ha discriminació de cap tipus”, 
ha insistit, tot volent deixar 
clar que malgrat que fos l’úni-
ca ciutat catalana que no apos-
tés per un rei negre de veritat 
“no intervindríem” i “potser 
això encara ens faria més es-
pecials”.

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

  

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 



Empreses de serveis i neteja  15,89%
Indústries metal·lúrgiques i químiques  13,93%
Comerç  12,13%
Hosteleria i turisme  9,88%
Transport per carretera 5,68%
Sanitat privada  4,36%
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l sindicat Comissions 
Obreres (CCOO) de 
l’Anoia va experimen-

tar durant el 2019, un fort crei-
xement en les consultes del seu 
servei d’assessorament laboral. 
Aquesta “és una de les princi-
pals necessitats que demanden 
els treballadors i treballadores 
de la comarca que s’apropen als 
locals de CCOO i es consolida 
com una de les eines fonamen-
tals del sindicat per intervenir 
en el mercat de treball”, han ex-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia va organitzar re-
centment una sessió in-

formativa dirigida a les empre-
ses per tal de donar a conèixer 
i exposar les obligacions de les 
empreses en matèria d’igual-
tat. Aquesta sessió va comptar 
amb la presència de més d’una 
trentena de responsables de re-
cursos humans d’empreses de 
diversos sectors de la comarca 
que tenen més de 50 treballa-
dors.
Recentment, s’ha produït una 
ampliació del Reial Decret 
Llei 6/2019, per la garantia de 
la igualtat de tracte i d’oportu-
nitats entre homes i dones en 
l’ocupació. En aquest sentit, 
les empreses que disposen de 
més de 50 treballadors a les 
seves plantilles estan obligades 
a implantar els Plans d’Igual-
tat. Es tracta d’un conjunt de 
mesures, per assolir la igualtat 
de tracte i d’oportunitats entre 
dones i homes i per eliminar la 
discriminació de sexe.
Els plans d’igualtat fixen els ob-
jectius que es volen assolir, les 
estratègies que s’han d’adop-
tar i les accions concretes per 
aconseguir-los, així com sis-
temes eficaços de seguiment i 
avaluació dels objectius pro-
posats. La diagnosi és l’etapa 
crucial en el procés d’elabora-
ció d’un pla d’igualtat: una di-
agnosi complerta i exhaustiva 
assegurarà l’efectivitat del pla 
d’acció i, per tant, l’erradicació 
de les desigualtats en l’empresa 
o organització. Aquest primer 
pas permet conèixer quina és la 
situació en igualtat d’oportuni-
tats d’homes i dones en l’orga-
nització. A partir dels resultats 
d’aquesta anàlisi, es realitzarà el 

La UEA mostra eines a les empreses per a facilitar 
la implantació de plans d’igualtat

disseny del pla, que incidirà en 
els àmbits on la diagnosi hagi 
detectat desigualtats.
Paula Arias, gerent de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, va po-
sar de manifest que aquesta 
jornada sorgia arrel del passat 
Fòrum de Recursos Humans 
on els responsables de depar-
taments de recursos humans 
varen exposar la seva inquie-
tud sobre la necessitat que les 
empreses de més de cinquan-
ta treballadors tinguin un pla 
d’igualtat implantat abans del 
març de 2020.
La presentació de la jornada va 
anar a càrrec de Javier Ibars, 
Director del Departament de 
Relacions Laborals i Afers So-
cials de Foment del Treball 
Nacional. Ibars va afirmar que 
“malgrat la matèria estigui so-
breregulada, la part més im-
portant és l’aplicació efectiva 
d ela norma. L’empresa té la 
responsabilitat d’aplicar la nor-
ma, però les administracions 
públiques han de proveir d’in-
fraestructures que facilitin la 
seva aplicació, com per exem-
ple, residències, llars d’infants, 
millora de les carreteres i els 
transports públics, redisseny 
dels horaris escolars, entre al-
tres”. Ibars va concloure dient 
que “S’ha de tractar a les nego-
ciacions col·lectives, ja que es 
tracta d’un tema de competi-
tivitat, de captar el talent sense 
importància que siguin homes 
o dones”.
D’altra banda, la jornada també 
va comptar amb la intervenció 
de Misi Borràs, advocada labo-
ralista i sòcia de Garrigues, qui 
va destacar que la normativa 
intensifica les mesures d’igual-
tat, fomenta la corresponsa-
bilitat, introdueix mesures de 
transparència en matèria sa-

larial, elimina els estereotips 
de gènere, vol fomentar l’ar-
ribada de més dones a càrrecs 
directius, però que sobretot 
“el Pla d’Igualtat ha d’estar fet, 
però implantat a les empreses 
i amb indicadors avaluables. 
Hi ha sancions previstes pel 
fet de no tenir o de tenir i no 
aplicar els plans d’igualtat”, va 
destacar.
Per altra banda, Paula Mattio, 
de Mehrs consultoria va res-

saltar que el Pla d’Igualtat és 
“una responsabilitat compar-
tida entre tota l’empresa, per 
tant, ha de respondre al mo-
ment actual de la companyia”. 
Mattio va exposar les matèries 
concretes que ha de recollir la 
diagnosi del Pla, així com per 
exemple, que ha de quedar 
molt ben explicat el procés de 
contractació i selecció perquè 
no sigui per causes discrimina-
tòries de gènere; que la forma-

ció s’ha de negociar i especifi-
car si ha de ser dins o fora de 
l’horari laboral: que hi ha d’ha-
ver conciliació personal, labo-
ral i familiar i que en les con-
dicions de treball, hi ha d’haver 
transparència respecte als tipus 
de contracte i a les jornades 
que existeixen a les empreses, 
entre molts altres aspectes.
Aquesta jornada va estar coor-
ganitzada per la UEA i Foment 
del Treball Nacional.

Creixen un 11,6% les consultes al sindicat Comissions Obreres

Sectors afectats per les consultes
El sindicat ho atribueix 

a l’increment de la 
precarietat laboral

 a la comarca
plicat des del sindicat anoienc.
Algunes de les dades més re-
llevants del servei d’assesso-
rament laboral i sindical són 
que l’any passat es van aten-
dre a 392 persones en el punt 
d’assessorament de CCOO de 
Igualada. Els principals motius 
de consulta són:
- Inaplicació conveni 26,06%

- Prestacions Seguretat Soci-
al (IT, jubilacions, invalidesa) 
18,37%
- Càlculs (quitances, hores ex-
tres, etc...) 14,97%
- Acomiadaments 12,03%
- Salaris 9,63%
- Contractació 6,92%
- Altres (sancions, salut labo-
ral, atur, drets sindicals, etc..) 
12,02%
Pel que fa als sectors que reben 
més consultes, destaca sobretot  
el d’empreses de serveis i neteja 
(veure quadre adjunt).
El 76,35% dels treballadors/es 

que fan servir l’assessorament 
són persones afiliades al sindi-
cat que ho valoren molt positi-

vament. De la resta que no són, 
el 55% que l’utilitzen se n’aca-
ben afiliant al sindicat.
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L’alcalde i les tinentes d’alcalde, dimecres al matí en roda de premsa. / JP

Generalitat i Ajunta-
ment signaran els pro-
pers dies l’acord per a 

redactar els primers do-
cuments del Pla Direc-
tor Urbanístic del Rec, 
valorats en 250.000€

L’Ajuntament construirà una gran zona verda al solar 
municipal del carrer Santa Anna, que serà “l’entrada del Rec”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

El govern de Junts per 
Igualada ha anunci-
at aquesta setmana els 

projectes que pensa fer durant 
l’any 2020, al mateix temps 
que la planificació de la ciutat 
per a l’horitzó 2030. L’alcalde 
Marc Castells ha destacat una 
vintena llarga de propostes en 
diferents matèries, des d’ur-
banisme, manteniment o ha-
bitatge, passant per cultura, 
serveis socials, benestar i pro-
moció econòmica. Acompa-
nyat de les quatre tinents d’al-
calde, Castells ha explicat que 
pensa “portar a terme projec-
tes dins dels àmbits de la sos-
tenibilitat i la transversalitat”.
Un dels primers serà la con-
versió del solar municipal del 
carrer Santa Anna, del que 
queda encara una casa per 
expropiar, en un gran parc de 
zona verda que serà “l’entrada 
al renovat barri del Rec”. En 
els propers dies, se signarà el 
conveni entre la Generalitat i 
l’Ajuntament per dur a terme 
la redacció dels documents 
preceptius del Pla Director 
Urbanístic del barri del Rec, 
valorats en 250.000 euros.

Can Morera, poc ambiciós
Marc Castells s’ha referit tam-
bé al Pla Director Urbanístic 
dels polígons i ha defensat un 
debat públic, obert i transpa-
rent per evitar que la Conca 
d’Òdena perdi el tren de noves 
oportunitats i ha remarcat que 
“els polígons són el futur del 
nostre territori”. L’alcalde ha 
proposat que els nous projec-
tes tinguin un desenvolupa-
ment públic i siguin liderats 
per la Generalitat. Castells ha 
trobat “poc ambiciós” el mo-
del de Pla Director presentat 
per l’Executiu. De moment, 
ara es començaran els tres 
mesos de temps de procés 
participatiu perquè tothom hi 
digui la seva en relació al Pla 
Director. “Em diuen que lideri  

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde, Marc Castells, 
i la regidora Patricia 
Illa han rebut aquest 

dimarts Lucas Roig Mesas, 
el jove igualadí, estudiant del 
Col.legi Maristes, que ha par-
ticipat en la 7a edició del pro-
grama Masterchef Junior, de 
TVE, i han conegut de prime-
ra mà com ha viscut l’experi-
ència en aquest popular talent 
xou gastronòmic.

la recuperació econòmica de 
la Conca d’Òdena, i l’única 
manera de fer baixar l’atur a 
Òdena, Vilanova o Montbui és  
amb més indústria i no sense 
espais d’activitat econòmica”. 
Per a Castells “el polígon de 
Montbui és buit perquè les 
parcel·les són minúscules i no 
es poden fer més grans, com sí 
que ha passat a Castellolí, que 
ja tenen el polígon quasi ple”.
Per a l’alcalde “tenim 17.000 
hectàrees de bosc, i 6.000 de 
secà, però aquestes donen 
molt poc rendiment. Només 
tenim 653 hectàrees de sòl in-
dustrial, i algú es queixa per-
què en volem posar 300 més. 
Si no tenim indústria, no tin-
drem futur”. 

Operació 100% pública
Castells també va afirmar que 
“exigim que aquesta sigui una 
operació 100% pública, que 
el sòl sigui de tots, res d’es-
peculacions privades. Queda 
clar?”, reblava l’alcalde, qui 
recordava que a l’Ajuntament 
d’Òdena “sis regidors no volen 
el polígon, però cinc sí que el 
volen, i a la Conca d’Òdena hi 
ha sis ajuntaments. Respecto 
l’autonomia local, però hi ha 
un suport molt clar cap a una 
direcció”.

Altres obres
Pel que fa a obres que van a 
càrrec del Govern català, Cas-
tells ha esmentat la construc-
ció del nou Institut Badia i 
Margarit per completar el 
mapa educatiu i la de l’accés a 
la Ronda Sud, que ha de redis-
tribuir els accessos i els fluxos 
de circulació a la ciutat.
Una altra iniciativa és la re-
forma del Mercat de la Ma-
suca, que, després de trans-
formar-se per fora, afronta la 
reforma interior en base a un 
model de productes de pro-
ximitat. L’alcalde ha esmentat 
també l’skatepark que es cons-
truirà al Parc Central amb el 
model que hauran escollit els 
joves que han participat en la 
votació entre la tipologia bowl 
i la tipologia street. També 

s’ha referit a la Via Blava, un 
projecte que ha de millorar el 
recorregut del riu Anoia, re-
cuperar camins històrics i fer 
accessibles a la ciutadania es-
pais naturals fins ara descone-
guts o descuidats.
En l’àmbit de l’accessibilitat, 
aquesta setmana s’inicien les 
obres per eliminar barreres 
arquitectòniques als car-
rers Gaudí, Veciana i Espelt. 
També començaran aviat les 
actuacions als carrers de Fer-
ran d’Antequera i del Clos, als 

“Tenim 17.000 hec-
tàrees de bosc i 6.000 de 
secà, només tenim 653 
hectàrees de sòl indus-
trial, i algú es queixa 

perquè en volem posar 
300 més. Si no tenim 

indústria, no tindrem 
futur”

escocells de Cal Font, a la pas-
sera entre l’Emili Vallès i l’es-
tadi atlètic, el pas de vianants 
a la cruïlla entre la baixada de 
Sant Nicolau i el carrer del Sol 
i la creació d’un nou eix de vi-
anants entre les Escolàpies i el 
Mercat.
L’equip de Govern ha destacat 
també els passos per consoli-
dar Igualada com una ciutat 
universitària, amb l’arribada 
de nous estudis i la redacció 
del projecte executiu del nou 
campus salut. Així, mateix, 
l’alcalde ha fet referència l pro-
grama d’habitatge, al rellança-
ment de la indústria tèxtil, i al 
foment del turisme, àmbit en 
què destaquen la transforma-
ció de Cal Maco en alberg i la 
creació d’un espai destinat a 
autocaravanes.
Pel que fa a l’atenció a la gent 
gran, Igualada estrena l’am-
pliació de la Residència Pare 
Vilaseca i endega la posada en 
funcionament d’un nou centre 

de dia a les Comes. També en 
aquesta zona de la ciutat, és 
imminent l’inici de les impor-
tants obres de reordenació del 
polígon.
L’alcalde també ha fet refe-
rència a la intensificació de 
la lluita contra els comporta-
ments incívics, l’aposta per la 
sostenibilitat, que inclou les 
actuacions perquè els equipa-
ments municipals siguin au-
tosuficients i el manteniment 
de l’aposta pels esdeveniments 
culturals, esportius, comer-
cials i cívics, marc en què ha 
inclòs la candidatura perquè 
Igualada sigui la Capital Cul-
tural de Catalunya, amb la fita 
de la construcció de l’auditori.
Marc Castells ha explicat 
que, a data d’avui, Igualada té 
41.811 habitants i ha destacat 
que tots els projectes esmen-
tats tenen projecció a llarg 
termini i dibuixen la ciutat del 
2030.

Lucas Roig, participant del Masterchef 
Júnior, rebut a l’Ajuntament

L’alcalde afirma que 
l’operació del macro-

polígon de Can Morera 
“exigim que sigui una 

100% pública, que el sòl 
sigui de tots, res d’es-
peculacions privades. 

Queda clar?”
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EDICTE

Per a coneixement general, es fa saber que la Junta General de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, en data 23 de desembre de 2019, ha aprovat l’acord  la part 
dispositiva del qual diu el següent:

Primer. Incorporar al Projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial. Riera d’Òdena” les consideracions detallades, pel que pel que fa a les obres 
projectades i a les afeccions mediambientals, en l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 27 de novembre de 2019.  
Alhora, esmenar, per les raons indicades a la part expositiva, la relació de béns i drets que s’han d’ocupar i expropiar que consta en l’annex 10 del “Projecte executiu 
per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial. Riera d’Òdena”.

Segon. Aprovar de�nitivament el “Projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial. Riera d’Òdena”, i la relació concreta i individualitzada dels béns 
que s’han d’ocupar i expropiar.
El projecte consta de dues fases, amb un termini d’execució de quatre mesos  cadascuna, i el pressupost següent:

Indicar que caldrà sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’autorització d’obres en zona de policia de lleres i domini públic hidràulic abans de la seva execució; i, 
lliurar a la Direcció General de Desenvolupament Rural del  Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació la documentació necessària per a procedir a 
segregar de les corresponents �nques registrals les porcions afectades com a sistema de la Via Blava del Parc Fluvial de la riera d’Òdena.

Tercer. Constatar que l’aprovació de�nitiva del “Projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial. Riera d’Òdena”, comporta la declaració implícita 
de la seva utilitat pública, així com la necessitat d'ocupació dels béns que s’han d’ocupar i expropiar per trobar-se, la relació concreta i individualitzada dels quals, en 
tots els seus aspectes materials i jurídics, consta en l’annex 10 del projecte, junt amb la seva valoració. 

Cinquè.  Indicar que la despesa inherent al justipreu i les indemnitzacions que es preveuen a la relació de béns i drets que s’expropien són amb càrrec a la partida 
2019 17202 76200  del pressupost vigent de la MICOD, que autoritzarà i disposarà la transferència a favor dels Ajuntaments d’Igualada i d’Òdena, que actuen com a 
administracions expropiants.

Sisè. Publicar aquesta resolució en el Butlletí O�cial de la Província, el Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya, un diari dels de més difusió de la província, la 
premsa local i  el tauler d’anuncis de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Alhora, noti�car individualment aquest acord a les persones directament afectades que �guren en l’esmentada relació de béns i drets a ocupar i expropiar, amb 
expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.
Contra l’anterior resolució que és de�nitiva en via administrativa podeu interposar, alternativament, recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el 
termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis comença-
ran a comptar des de l’endemà de la data de la darrera publicació d’aquest edicte en el BOP, en el DOGC,  un diari dels de més difusió de la província, la premsa local 
i el tauler d’anuncis de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (https://www.micod.cat/mancomunitat/anuncis-edictes/). 

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Conten-
ciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la noti�cació corresponent, si la resolució és expressa, o en 
el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s’ha d’entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar 
des de la data d’interposició sense que s’hagi noti�cat la seva resolució.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Igualada, 27 de desembre de 2019
EL PRESIDENT
Marc Castells i Berzosa



Es crea el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, el CECI
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Acte oficial de fundació del CECI. Parlament del Dr. Joan Mercader i Riba 
al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Igualada. 24 d’agost de 1947.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1947 ens ha deixat 
per la història del segle 
XX a l’Anoia la creació 

del Centre d’Estudis Comar-
cals d’Igualada (CECI).  Es va 
constituir provisionalment el 
8 de juny de 1947 i de forma 
definitiva el 24 d’agost de 1947 
pel Dr. Joan Mercader i Mn. 
Amadeu Amenós per tal de 
recuperar la vida cultural de 
la ciutat després de la guerra 
civil espanyola.
Entre els cofundadors es pot 
citar Gabriel Castellà i Raich, 
que fou vicepresident de l’enti-
tat. Sota el patrocini del CECI 
es va crear l’any 1949 el Museu 
de la Ciutat, ubicat en una sala 
del segon pis de l’edifici que 
l’industrial i mecenes Artur 
Garcia Fossas havia edificat a 
Igualada en la dècada de 1930, 
amb l’objectiu inicial de servir 
com orfenat, però que funci-
onà com a escola a partir de 
1941.
L’any 1954 el CECI va inaugu-
rar el Museu de la Pell d’Igua-
lada, ubicat inicialment al ter-
cer pis de l’edifici de l’escola 
Garcia Fossas, i un any més 
tard el Museu Tèxtil, així com 
l’Arxiu Històric i Bibliogràfic 
del CECI. L’any 1950 el CECI 
va ser un dels iniciadors del 
moviment que creà les assem-
blees d’estudis comarcals de 
Catalunya.
El CECI participà en les exca-
vacions realitzades a la Vil·la 
romana de l’Espelt, jaciment 
arqueològic declarat Bé Cul-
tural d’Interès Nacional, situat 

1947 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

prop del poble de l’Espelt, al 
municipi d’Òdena.
El desenvolupament de les ac-
tivitats va portar a la creació 
de seccions: Arqueologia, Art 
i Patrimoni, Ciències Natu-
rals, Economia, Ciències Po-
lítiques i Sociologia, Estudis 
Clàssics, Filologia, Història, 
Història Medieval i Paleonto-
logia i geologia. També té els 
grups filials EGAN - Espeleo 
Grup Anoia (creat el 1989) 
i Associació Bonsai i Natura 
de l’Anoia (1993). Ha publi-
cat més de cinquanta llibres i 
la Miscellanea Aqualatensia, 
creada el 1949 i amb periodi-
citat bianual des de 1983.

Activitat  clandestina
El CECI es constituí el 1947 
a partir del grup Anabis –en 

s’explica en el capítol histò-
ric de la pròpia entitat, es van 
centrar en les sessions plenà-
ries amb els discursos anuals 
reglamentaris; en la formació 
de l’arxiu –amb la recollida de 
fons documentals privats– i de 
la biblioteca; en les publicaci-
ons, gairebé en la seva totalitat 
en català; en la formació dels 
museus de la Ciutat, Tèxtil i de 
la Pell; en la divulgació cultu-
ral a través de grups filials i en 
la protecció del patrimoni ar-
quitectònic mitjançant patro-
nats. Paral·lelament, l’entitat 
impulsà la coordinació dels 
grups d’estudis locals sorgits 
arreu de Catalunya a través de 
la seva participació en les As-
semblees Intercomarcals d’Es-
tudiosos.

el qual hi van participar Joan 
Mercader, Josep Romeu, Josep 
M. Solà Solé, Joan Llacuna, 
Jaume Padrós, Josep Masa-
na…–, que, entre 1944 i 1947, 
havia desenvolupat una inten-
sa activitat cultural clandesti-
na de caire catalanista.
En el decurs de la llarga dic-
tadura franquista, el CECI va 
desenvolupar –sota la direc-
ció del Dr. Joan Mercader i la 
tutela de l’Ajuntament d’Igua-
lada– una tasca d’impuls a la 
investigació en els àmbits local 
i comarcal i de divulgació cul-
tural de gran rellevància. I va 
contribuir així, decisivament, 
a la normalització de la cultu-
ra catalana en un context polí-
tic repressiu.
Les seves activitats, tal i com Aplec de la Sala, a Jorba, l’any 1947. AFMI Fons Vives.

En la transició vers l’actual sis-
tema constitucional, el CECI 
adquirí personalitat jurídi-
ca i transferí a l’Ajuntament 
d’Igualada les infraestructures 
culturals que havia creat: l’ar-
xiu, la biblioteca i els museus. 
El Centre d’Estudis passà, 
a partir d’aquest moment, a 
ser una entitat cultural sense 
ànim de lucre d’àmbit local i 
comarcal.
La producció científica deri-
vada de les activitats dels seus 
membres –agrupats o no en 
grups de treball o seccions– 
es dona a conèixer a través 
de conferències, taules rodo-
nes… i, sobretot, de la publi-
cació bianual de la Miscella-
nea Aqualatensia i de l’edició 
d’obres de caire monogràfic.

Vista general de la Pobla de Claramunt, l’any 1947. AFMI 2867. Foto de Josep Bisbal Busquet.
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Bon dia. Avui comprovarem de veritat que la 
zona restringida a l’àrea de Barcelona es una pre-
sa de pel ! Salut

Entre convertir els Reis en un Carnaval amb 
patges de ”fantasia” (tot i la valentia d’adaptar la 
tradició) i negar-se a modificar el blackface amb 
arguments que et facin semblar un defensor del 
Toro de la Vega, hi ha d’haver algun punt inter-
medi, no?

Igualada a la prova de cultura general de la guàr-
dia urbana de Barcelona

Una pregunta: Si las broncas, amenazas a dipu-
tados, insultos y gritos cuarteleros que se han 
dado en las sesiones de investidura en las Cortes 
Españolas se hubieran dado en el Parlament de 
Catalunya, como las calificaria la caverna politica 
y mediatica? Es para un amigo

Hoy es el día en que todos los políticos sociatas, 
los más incondicionales y, sobretodo, los que co-
bran una paguita, cuelgan la fotico con el presi 
Sanchez para presumir de importantes. Pero 
como no la renuevan puedes ver lo mucho que 
han engordado y envejecido.

Si la poli t’ha multat avui a la Rambla mentre es-
taves patxorrament aparcat sobre un aparcament 
de motos... He sigut jo la xivata. #SorryNotSorry

El documental del cas repressiu de l’Adri 
@EtVolemACasa ja es pot veure a la xarxa en 
castellà i anglès! Fem-lo córrer!

Per nosaltres Escola Nova 21 ha suposat un re-
coneixement a la singularitat del projecte edu-
catiu, eines per la reflexió, il.lusió, nous reptes i 
treball en xarxa amb altres escoles . Gràcies. @
escolanova21 Esperem continuar avançant...

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#111 Montserrat Argelich Solé

Feliç setmana del menjar poquet i sanet!

FOTO: Cesc Sales

Estic plorant. Per fi he aconseguit que el TdR no 
ocupi més de 50 pàgines. Ja només em queda fer 
l’última ullada i acabar de fer la presentació dels 
annexos.

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 El govern de Junts per Igualada 
anuncia els projectes per al 2020

Més de 500 corredors 
participen a una Reis Race amb 
rècord d’inscrits

Junts x Vilanova posa 
condicions per aprovar els 

pressupostos del 2020

Instants de La Veu            @veuanoia

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

M’agrada tancar els ulls i veure la realitat des d’una altra perspectiva. La vida m’ha ensenyat 
a no ser tan mental, a fer el camí de la vida amb el motor del cor, de l’amor, i això m’ha su-
posat sortir de la zona de confort vàries vegades, però un gran aprenentatge... que m’ha fet 
adonar que no sabem ni veiem res... només la punta de l’iceberg.

Sóc la Montserrat Argelich, casada, i mare de dues filles que m’han donat l’empenta perquè 
avui estigui dedicant-me a les teràpies, a la sanació akashica, i a la política, actualment sóc 
regidora per ERC Igualada.
El voluntariat ha estat sempre present en mi, tant és així que el destí ha fet que avui lideri 
una entitat gairebé bicentenària, l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, tot un orgull i un 
gran repte en l’era actual.

Millorar la felicitat dels altres és difícil, la felicitat depèn en gran part d’un mateix, però 
sento que puc ajudar-hi, i per això escric articles a la Veu Digital, i per aplanar-ne el camí 
faig  teràpies i política, en resum, dono servei als altres, que és el que em motiva.
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xarxes

Els Reis d’Orient 
porten milers de regals a Igualada en la 

Cavalcada del 125è aniversari

#reisdigualada #reis #reisdorient 
#Igualada #Anoia #veuanoia #premsa 

#premsacatalana #premsacomarcal
 #tradició #cultura @reisdigualada

A Catalunya s’ha acabat la re-
pressió, s’han alliberat els presos 
polítics i el poble podrà decidir. 
El poble espanyol s’ha contagiat 
de la consciència del poble català 
i ha demanat perdó, per l’avui i 
per l’ahir.
Paral·lelament ens trobem que el 
sistema patriarcal finalment ha 
mort, mundialment les perso-
nes s’han alliberat dels patrons i 
sistemes de creences imposats... 
ha deixat d’existir la violència de 
gènere, ja no importa qui som 
per fora... sinó quina és la nostra 
missió aquí!



Entra en vigor el permís de 12 setmanes de paternitat. No només necessi-
tem dones que brillen en la seva carrera professional, sinó dones que NO 
hagin hagut de fer renúncies, que visquin una vida personal, familiar i 
social plena. Queda camí per córrer

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Infraestructures pendents a Catalunya: Corredor Mediterra-
ni, tren llançadora aeroport, rodalies Sagrera, doble via tren 
Vic, B-40 Terrassa, A-27 Tarragona, Connexió A-2 i AP7, N-ll 
Girona, ... Cal pressupostar més i complir el que es pressuposta

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

La propina 
no està reglada en el nostre país

economia i empresa Espai patrocinat per
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Josep Soriguera Blanch
Advocat ICAB. Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS
josepsoriguera.advocat@icab.cat

Cal donar propina?

Les persones 
han de ser el centre de tot projecte

Ángeles Tejada
Directora General Public Affairs de Randstad 

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

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

La Gestió dels Recursos Humans

Avui dia és freqüent ob-
servar que la majoria 
d’empreses estan preocu-
pades per atraure talent, 

mantenir equips compromesos amb 
el projecte, que sentin l’empresa com 
a seva i que vulguin progressar amb 
nosaltres. Però, com atraure o fidelit-
zar als joves i mantenir un equilibri 
entre les inquietuds d’elles i els pro-
jectes empresarials?

Penso que la resposta adequada està 
lligada a l’oferta de projectes transpa-
rents, definint amb claredat el temps, 
les perspectives, i inclús la projecció 
del que s’ofereix. Això ens ha de per-
metre conèixer l’interès del candidat/
da i al mateix temps podem fer una 
estimació del període que romandrà 
compromès al projecte empresarial 
que oferim. Per altra part, una em-
presa necessita tot el talent, no no-
més dels joves. Hem de ser capaços 
de crear i combinar equips joves amb 
la formació teòrica necessària amb 
persones de la generació dels 45 a 50 
anys, homes i dones, que gràcies a la 
seva experiència personal i la con-
solidació en projectes poden servir 
de referència. I no oblidem tampoc 
l’aposta per la diversitat, per les per-
sones d’altres cultures i les que pos-
seeixen altres capacitat, sovint mal 
anomenades discapacitats, persones 
que poden aportar no només el seu 
talent, sinó el seu talant i diversitat 
de punts de vista, tot això suma com 
a valor diferencial i enriqueix qual-
sevol empresa, doncs vivim en una 
societat global, complexa i diversa, 
així han de ser els nostres equips.

Tractar als altres com a tu t’agra-
daria ser tractat és una frase molt 
concorreguda, però que poques ve-
gades, posem en pràctica. Conèixer 
a les persones, des dels equips direc-
tius, exercint un lideratge tan humà 
com professional que inclogui als 

comandants intermedis, i que per-
meti integrar als equips de la base, 
conèixer-los per saber què s’espera 
d’ells i permetre una comunicació 
en ambdós sentits, tot això ens per-
metrà avançar creant una relació de 
confiança mútua que permeti que 
cada un sàpiga què s’espera de l’al-
tre. Aquest objectiu no és només una 
tasca del Director/a de Persones, per 
aconseguir plantilles compromeses, 
productives i orientades als seus ob-
jectius que en cada moment es de-
fineixen, i no oblidem que viurem 
situacions canviants que requeriran 
d’una constant adaptació i per això, 
el compromís de les cúpules directi-
ves orientades en un mateix objec-
tiu empresarial, serà fonamental per 
aconseguir-ho.

Estic convençuda que la figura del 
Director/a de Persones, cada vega-
da adquirirà major importància, ja 
que seran els vertaders artífexs de la 
transformació de les empreses, els 
quals hauran d’identificar les capaci-
tats i competències, desenvolupar-les 
i posar-les en valor perquè puguin 
abordar els projectes canviants que 
ens ofereix aquest nou futur incert. 
Seran les persones que hauran d’in-
fluir en els estils de lideratge, basats 
en l’exemple, i transmetre’ls perquè 
tots els equips se sentin reconeguts 
i amb això generar el compromís 
bilateral que tots esperem, ja que la 
tecnologia no ajuda en absolut a la 
comunicació, i la proximitat amb les 
persones serà la clau. 

Les persones han de ser el centre de tot 
projecte, ja que la tecnologia o la digi-
talització tan necessària avui dia, es pot 
comprar, però l’afecte, l’ètica i el com-
promís, igual que de la mateixa mane-
ra l’amor humà, s’han de compartir, i 
d’això en saben molt les persones que 
lideren projectes inspiradors.  

Impera la  diversitat,  depenent 
del país i dels seus costums. Per 
fer-ho entenedor podríem divi-
dir en quatre grans grups el món 

de les propines: els països en què és 
una norma, com per  exemple els EUA  
10%;  països en què ja te la posen en 
la factura, França 10%; països en què 
el sou depèn de la propina, l’Índia; 
països en què te la posen a la factu-
ra però es voluntària, Regne Unit,  i  
podríem afegir les famoses propines 
dels creuers (si no consta en la infor-
mació que donen no s’ha de pagar, és 
voluntària);  i, per últim, els països on 
són flexibles com el nostre, al qual em 
referiré seguidament. 

Sense dir res al respecte se sobreentén 
que parlem del món de la restauració, 
col·lectiu on la propina  és  important, 
tant és així que pràcticament ja s’hi 
compta com a part del salari, entrant, 
de vegades,  en la negociació  a l’hora 
de contractar personal.

La propina no està reglada en el nos-
tre país, així doncs, en principi, és 
un ingrés totalment aliè a l’empresari 
(aquest concepte es important),  que 
es percep del client en atenció al ser-
vei rebut. Però hi ha tres qüestions 
clau que han de revisar-se per a evi-
tar contingències laborals provinents 
d’aquest flux econòmic. La seva inclu-
sió en la nòmina, la seva cotització  i 
el sistema de repartiment. En aquest 
sentit, amb una pràctica correcta 
quant a les dues qüestions primeres, 
fins ara,  es pot evitar incórrer en con-
tingències laborals. El repartiment  és 
problemàtic,  fruit de fortes confron-
tacions, tant es així que ha arribat als 
tribunals, sent el Tribunal Superior de 
Justícia del País Basc que  s’ha mani-
festat al respecte  amb una sentència 
de 18 de juliol de 2017. La Sala del 
País Basc, després de reiterar el seu 
caràcter no retributiu, entén que la 
propina no és  una mera liberalitat 

cap a l’individu, sinó cap el col·lectiu, 
en base al Art. 636 del “Código Civil”

Aquesta Sentència implica, en el cas 
concret, l’obligació de fer el reparti-
ment  de propines, del famós “BOTE”,  
entre tot el personal vinculat al servei 
de menjars, per la qual cosa, enca-
ra que l’Empresa fos un tercer aliè a 
l’abonament de la propina, com a titu-
lar de les relacions juridicolaborals, es 
va veure obligada a procurar i vetllar 
perquè la propina es repartís no sols 
entre cambrers, sinó també  entre la 
resta de personal de cafeteria i cuina.

Si fem un repàs a on normalment dei-
xem o podem deixar propines,  veu-
rem que hi ha un ventall més ampli al 
respecte: a les gasolineres, actualment 
menys ja que a la majoria d’elles ja 
són d’autoservei; als taxistes; als re-
partidors de butà... En el cas del butà 
és un abús “l’exigència” de la propina 
per part dels  repartidors. “Ha arri-
bat un punt en el qual,  cada vegada 
que vénen a casa em volen cobrar 20 
euros més propina...”  (El Periodico 
18/12/19).

Els Mags, de la nostra benvolguda fes-
ta,  ja han passat, i els patges ja les van 
rebre, qui se les queda? La pàgina web 
no dius res al respecte, però fonts, ge-
neralment ben informades, diuen que 
“fa forma” que són per l’organització 
per cobrir despeses.

De tot plegat podem treure dues con-
clusions:  ha de quedar clar que és un 
ingrés totalment aliè a l’empresari,  i,  
no és com una mera liberalitat cap  
l’individu, sinó cap al col·lectiu.  



Curro Claret, convidat 
als Dimarts Disruptius
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REDACCIÓ / LA VEU 

C urro Claret (Barcelo-
na 1969) és dissenya-
dor industrial i serà el 

quart convidat dels Dimarts 
Disruptius organitzats per 
Disseny Igualada i l’Ateneu 
Igualadí. Per què se l’ha triat? 
Perquè els seus projectes es 
caracteritzen per tenir un ca-
ràcter social i mediambiental 
molt accentuat. Amb el títol 
‘Sobre algunes experiències 
difoses i incertes’ veurem com 
proposa solucions des d’una 
perspectiva alternativa a ne-
cessitats bàsiques. D’alguna 
manera crea objectes poètics 
i honestos que alhora provo-
quen la reflexió sobre el con-
sum i l’excés.
La seva forma de treball i de 
plantejament creatiu afavoreix 
la cooperació, la col·laboració 
i la implicació de les persones 
en el disseny del seu entorn i 
creu en la força cohesiona-
dora que genera aquest pro-
cés creatiu col·laboratiu. “Em 
considero un dissenyador a 
qui li agrada estar on hi ha 
rebombori, on hi ha persones 

que, per la raó que sigui, han 
quedat al marge”, diu ell en 
una de les entrevistes que ha 
fet. Un visitant a favor de l’ho-
nestedat, el reaprofitament, el 
suport a les persones i la sos-
tenibilitat.
Dimarts dia 14 de gener el 
tindrem a casa nostra. Apro-
fitem-ho novament per a gau-
dir d’un espai de reflexió i re-
volució. Us esperem a les 20h. 
a la sala de socis de l’Ateneu 
Igualadí. I ja sabeu que si vo-
leu conèixer una mica millor 
el convidat podeu consultar el 
web de l’aventura dels dimarts: 
dimartsdiruptius.cat.

Original campanya de CaixaBank 
per a nens de famílies vulnerables
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Arbre dels Somnis, 
la iniciativa que Cai-
xaBank va posar en 

marxa el passat 9 de desembre 
per aconseguir que es complis-
sin petites il·lusions d’aquells 
nens i nenes en risc de pobresa 
o exclusió social, ha finalitzat 
amb un rotund èxit: en total 
25.000 nens de tota Espanya 
han rebut el seu regal aquest 
Nadal. També a l’Anoia.
Des de la direcció territorial de 
CaixaBank a Barcelona, la seva 
directora territorial, Maria Al-
sina ha volgut agrair “de part 
de tots els que formem part de 
CaixaBank” la implicació dels 
clients en aquesta acció social 
ja que “gràcies a ells hem po-
gut respondre a les 40 cartes 
i complir la il·lusió de cada 
un d’aquests nens que viuen a 
l’Anoia en situació de vulne-
rabilitat i que, en cas contrari, 
no haurien pogut rebre el seu 
regal”.
A la direcció territorial de Bar-
celona, CaixaBank ha aconse-
guit l´objectiu marcat, arribar
a 3.862 nens i nenes en situació 

de vulnerabilitat, per a la qual 
cosa ha instal·lat arbres en 193 
de les seves oficines.
L’Arbre dels Somnis, fabri-
cat amb cartró reciclat, es va 
instal·lar a 2 oficines de Cai-
xaBank a l’Anoia a Igualada. 
En la seva superfície es van 
adherir unes boles de Nadal, 
també de cartró, amb el nom 
de pila i l’edat d’un nen o d’una 
nena. Els clients i empleats que 
van voler materialitzar la il·lu-
sió d’aquests nens havien de 
desprendre una de les boles i 

demanar a un empleat de l’ofi-
cina que li lliurés la carta cor-
responent i en la qual cada nen 
expressava el seu desig con-
cret: una joguina, alguna peça 
de roba o un altre objecte. El 
posseïdor de la carta havia de 
buscar-ho, adquirir i portar-lo 
a l’oficina, dipositant-a el peu 
de l’Arbre dels Somnis no més 
tard de l’13 de desembre. I així 
s’han completat fins a 40 regals 
que ara, i gràcies a la col·labo-
ració de Creu Roja, es lliuraran 
als nens i nenes.

Mor l’actor igualadí Miquel Solà
REDACCIÓ / LA VEU 

D ijous ens va deixar 
Miquel Solà i Ferrés, 
actor igualadí nascut 

el 1926 i que, amb el nom ar-
tístic de Carlos Miguel Solà, va 
participar durant la dècada dels 
cinquanta i seixanta en més 
d’una trentena de pel·lícules, 
com Los ladrones somos gente 
honrada, Recluta con niño o El 
otro árbol de Guernica. També 
va ser actor de teatre, revista, 

cantant, lletrista, compositor 
i retratista. Va viure 21 anys 
a Mèxic fins que va tornar a 
Igualada l’any 1991.

Durant la Festa Major de l’any 
passat, l’Ajuntament li va de-
dicar un acte institucional 
d’homenatge, que va permetre 
donar a conèixer la seva llarga 
trajectòria personal i artística 
i durant el qual se li va lliurar 
l’estàtua que s’atorga als gua-
nyadors dels Premis Ciutat 
d’Igualada.
El regidor de Promoció Cultu-
ral i Relacions Institucionals, 
Pere Camps, ha lamentat la 
seva pèrdua i ha posat en va-
lor que “Carlos Miguel Solà va 
saber viure intensament una 
època en què la seva persona-
litat polifacètica li va permetre 
actuar, interpretar, compondre 
i pintar. Va ser, sobretot, un ga-
lan del cinema, amb una car-
rera que molts igualadins van 
poder descobrir, precisament, 
gràcies a l’homenatge que 
Igualada li va fer aquest estiu”.

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

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

EDICTE

Per acord de ple de 23 de setembre de 2019 es va apro-
var inicial de la modi�cació puntual del POUM en els sòls 
urbanitzables SUD-1, SUD-2, SUD-3 i SUND-7.
L’objectiu de la modi�cació es replantejar els nous creixe-
ments industrials i consolidar els sectors del SUD-2, 
SUD-3 i classi�car com a sòl urbanitzable delimitat el 
SUND-7 amb SUD-7.1 i SUD-7.2 .  
Aquesta documentació romandrà exposada al públic, de 
conformitat amb l’article 37.2 del ROAS, als efectes del 
seu examen i presentació de reclamacions i suggeri-
ments, durant el termini de 45 dies hàbils a partir de la 
data de la darrera publicació en el BOP, en el DOGC i en 
diaris de major divulgació al municipi. 
Aquest expedient podrà ser consultat electrònicament 
en el termini esmentat i l’edicte s’exposarà en la seu 
electrònica https://calaf.eadministracio.cat
https://calaf.eadministracio.cat/transparency/2ec2b-
ca2-3db4-452e-a78a-7c118938ceac/

Calaf, document signat electrònicament.
L’Alcalde
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La Pubilla Berta Prat i Alemany, i les dames d’honor Sandra Alemany i Miserachs i Mar Morón i Prat.

Avui començen les festes de l’Antic 
Gremi de Traginers

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial 
de l’Anoia es va reunir 
amb Ricard Font i Pere 

Calvet, president i director ge-
neral, respectivament, de Fer-
rocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC), per parlar 
sobre la línia ferroviària que va 
des d’Igualada fins a Barcelona, 
la R6, també coneguda com a 
“carrilet”.
Paula Arias, gerent de la UEA, i 
Pere Vilarrubias, membre de la 
Comissió d’Urbanisme i Mo-
bilitat de l’Anoia (CUMA) que 
també va assistir a la trobada, 
van traslladar als representants 
de FGC la demanda reitera-
da que es fa des del territori 
en relació a la línia ferroviària 
Igualada-Barcelona. Arias va 
afirmar que “som conscients 
que és una línia antiga i té les 
seves limitacions, però al ter-
ritori ens sentim abandonats, 
ja que fa molts anys que des 
de l’Anoia reclamem millores 
i una reducció del temps de 
trajecte, que actualment és de 
1.35h o 1.40h”.
Ricard Font va admetre que 
és una línia amb molta histò-
ria, i va informar que en el pla 
d’actuació 10/30 de FGC (10 
temes a treballar fins el 2030) 
s’ha previst fer dues millores. 
La primera serà “unir la línia 

REDACCIÓ / LA VEU 

H avent acomiadat les 
festes nadalenques, 
un any més l’Antic 

Gremi de Traginers d’Igualada 
donarà pas a les festes gremials 
amb els primers actes, per tal 
de celebrar el 198è aniversari.
Avui divendres 10 de gener a 
les 12 del migdia, el tradicional 
repic de campanes i dispar de 
morterets donaran el tret de 
sortida a les festes.
Dissabte 11 de gener a les 12 
del migdia i al Saló de Plens 
de l’Ajuntament, tindrà lloc la 
proclamació dels nous bande-
rers, pubilla i dames d’honor. 
Enguany Jaume Soler i Vidal 
serà el portador de la bandera 
petita, i Anna Maria Mensa i 
Gil la portadora de la bande-
ra gran. Pel que fa a la pubilla, 
aquest honor correspondrà a 
Berta Prat i Alemany, acom-
panyada de les seves dames 
d’honor Sandra Alemany i Mi-
serachs i Mar Morón i Prat.
L’acte acadèmic que acompa-
nyarà la proclamació anirà a 
càrrec de Jaume Ortínez i Vi-
ves.
Divendres 17 a 2/4 de 10 del 
matí s’iniciarà el recorregut 
per a l’anada a Ofici al carrer 

Òdena, 51 (domicili de la por-
tadora de la bandera gran), i 
es dirigirà a l’Av. Vilanova, 43 
per recollir la bandera petita. 
Acompanyats també de la Pu-
billa, les Dames d’honor, els 
Trabucaires “Els Voladors” i de 
la Banda de Música d’Igualada, 
que interpretarà la solemne 
melodia de la Patera, per tal 
que els banderers facin onejar 
la bandera des del balcó. Segui-
dament s’avançarà per l’av. Ca-
resmar, c/Soledat, c/Sant Jordi, 
Rambla General Vives, Rambla 
Sant Isidre, c/Garcia Fossas, 
Plaça de la Creu, c/de l’Argent, 
plaça de l’Ajuntament, c/Santa 
Maria i plaça del Bruc.
A les 11h del matí i a la basí-
lica de Santa Maria tindrà lloc 
el solemne Ofici, concelebrat 
per Mossèn Francesc Xavier 
Bisbal, rector moderador “in 
solidum” de les parròquies de 
Santa Maria i la Sagrada Famí-
lia i predicat per Mossèn Edu-
ard Flores, rector “in solidum” 
de les mateixes. Es realitzarà la 
típica benedicció de panets. La 
Schola Cantòrum d’Igualada 
acompanyarà l’Ofici amb els 
seus cants i al finalitzar inter-
pretarà els goigs de Sant An-
toni.
En sortir de la basílica la colla 

del Ball de Bastons d’Igualada 
farà ofrena amb alguns dels 
seus balls i s’afegirà a la comi-
tiva per tal de retornar les ban-
deres als seus domicilis.
El recorregut de tornada serà 
el següent: plaça del Bruc, c/del 
Born, plaça de l’Ajuntament, c/
de l’Argent, plaça de la Creu, c/
Garcia Fossas, Rambla Gene-
ral Vives, Rambla Sant Isidre, 
c/Sant Jordi, plaça del Rei, c/
Soledat, av.Caresmar i av.Vi-
lanova, 43. Havent deixat la 
bandera petita al seu domicili 
s’acompanyarà la bandera gran 
per l’av. Pau Casals i el Passeig 
Verdaguer per finalitzar al c/ 
Òdena 51.
Un dels propers actes a celebrar, 
probablement el més conegut i 
esperat per a tothom, és el dels 
Tres Tombs, que enguany es 
duran a terme diumenge 19 de 
gener, i dels quals properament 
s’oferirà més informació.
Podeu veure el programa com-
plet de les festes a www.gremi-
traginersigualada.com i/o bé 
seguir-nos per Facebook i/o 
Twitter- @traginersigd. També 
podeu llegir les quatre pàgines 
especials que avui publiquem 
amb aquest exemplar.  Més in-
formació sobre la festa la set-
mana vinent.

del Baix Llobregat-Anoia amb 
la línia del Vallès connectant 
les estacions de Plaça Espanya 
i passeig de Gràcia”. Una millo-
ra que segons Font, “serà molt 
positiva per què els anoiencs 
podran arribar fins al centre de 
Barcelona”. La segona actuació 
prevista serà “estudiar quines 
millores es poden fer al llarg 
del traçat de la R6”. El president 
de Ferrocarrils va admetre que 
“aquesta no és una tasca fàcil” 
perquè l’orografia per on pas-
sa la línia és molt complicada 
i “la inversió necessària és fa-
raònica per reduir pocs minuts 
el temps del trajecte actual”. 
Ambtot, Font afirma que des 
de FGC es treballarà per a mi-
llorar la R6.
El soterrament dels passos a 
nivell també va ser un tema 
que es va posar damunt la tau-
la. El director general de Ferro-
carrils, Pere Calvet, va explicar 
que “els de Masquefa i Vallbo-
na d’Anoia son passos a nivell 
complicats de soterrar per la 
seva ubicació, ja que estan situ-
ats al centre de les poblacions”. 
En canvi el d’Igualada “és un 
projecte factible per que hi ha 
espai”. Sobre aquest tema Ri-
card Font també va informar 
que segons un acord aprovat 
al Parlament “a partir del 2021 
s’hauran de soterrar tots els 
passos a nivell”.

Trobada de la UEA 
amb el director de FGC

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

OFERTA E-BIKE BH DEMO Doble Suspensió

EVO motor Samsung:  

2.999€   999€

REVEL motor Yamaha:

3.299€  ARA 1.699€

XENION motor Bosch:  

4.999€ ARA 1.999€

ATOM-X motor Brose:

5.499€ ARA 2.999€



Igualada Som-hi 
proposa crear un 
Saló de Joves que 
complementi el de la 
Infància

El 14 de febrer, festival de dansa en benefici de 
l’Hospital Sant Joan de Déu
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Igualada Som-hi (PSC-Co-
muns) proposa que es creï un 
saló per a joves que comple-
menti les activitats que es fan al 
Saló de la Infància. 
La formació d’esquerres i pro-
gressista considera que és ne-
cessari ofertar un seguit d’ac-
tivitats per a joves d’entre 12 i 
18 anys que no se senten atrets 
pel Saló de la Infància i que 
podrien participar en un espai 
d’oci adequat per la seva edat. 
A més, proposen que aquest 
Saló de Joves sigui descentra-
litzat als barris de la ciutat tot 
ofertant activitats en diversos 
espais amb un contingut atrac-
tiu i puntual sense que es trobi 
concentrat en un sol lloc i en 
un recinte tancat.
El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, explica 
que “aquesta proposta neix de 
les demandes que diferents pa-
res i mares ens han fet arribar 
aquest Nadal per a que un cop 
les seves filles i fills ja superen 
l’edat del Saló, puguin seguir 
trobant una activitat de lleure i 
coneixement”.
Som-hi també demana que el 
Saló s’adapti a les necessitats 
dels infants amb diversitat fun-
cional. La regidora Irene Gil, 
explica que “reclamem que 
s’avanci en fer el Saló el màxim 
d’inclusiu possible i que es du-
guin a terme tots els esforços 
per a tenir en compte les neces-
sitats de tots els nens i nenes”. 
Aquesta any, per exemple, Tar-
ragona ha adaptat el seu Saló 
pels infants amb autisme. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l dia 30 de desembre 
la iniciativa Diabe-
troll, juntament amb 

la representant de l’Asso-
ciació de Diabetis de Cata-
lunya de la demarcació de 
l’Anoia, van anar a Sant Joan 
de Déu per fer el donatiu 
de 4.600€ recaptats gràcies 
a la col.laboració de famili-

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’associació Amics 
de Sant Joan de Déu 
d’Igualada ha organit-

zat un festival de dansa pel 
proper 14 de febrer a l’ateneu  i 
també ha  creat una campanya 
de micromecenatge per reco-
llir fons per la investigació del 
càncer infantil. Aquesta cam-
panya estarà activa fins el 29 
de febrer.
Les persones que vulguin fer 
una aportació, poden escollir 
la quantitat que volen donar. 
Els diners van directament al 
compte corrent de Sant Joan 
de Déu i les persones que con-
tribueixen tenen incentius 
fiscals en la declaració de la 
renda.
Per tant, quan una persona fa 
una donació  pot recuperar 
fins al 75 % dels primers 150 
euros i el 30 % de la quantitat 
que excedeixi d’aquest import. 

En el cas de les empreses, la 
deducció és d’un 35% de qual-
sevol import donat.
Per accedir a aquesta campa-
nya cal clicar al següent link :
https://www.paralosvalientes.
com/p2p/8/festivaldansaigua-
lada 
Les persones que facin una 
contribució rebran de l’hos-
pital de Sant Joan de Déu un 

correu electrònic amb el com-
provant de la donació, a fi de 
què puguin desgravar en la 
declaració de renda.
No importa la quantitat, pot 
ser una petita aportació. Tot 
és important per ajudar a la 
investigació d’una malaltia tan 
desvastadora com el càncer 
infantil. L’associació ha ende-
gat  aquesta campanya de mi-

cromecenatge, amb l’esperan-
ça que gràcies a la investigació 
s’aniran resolent cada vegada  
més casos i amb el somni de 
què arribi un dia que tots els 
càncers siguin curables.
L’hospital de Sant Joan de Déu 
aposta fermament per la inves-
tigació i tractament del càncer 
infantil. Estan construint un 
nou hospital, el Pediatric Can-
cer Center, per tractar  a nens 
i nenes amb càncer que serà el 
més gran d’Europa i que està 
previst inaugurar-lo aquest 
any 2020. Una aposta molt va-
lenta i que ha tingut nombro-
ses campanyes de solidaritat.
Els organitzadors ens diuen 
que “esperem poder aportar 
el nostre petit gra de sorra per 
tots aquests nens i nenes ma-
lalts, per les seves famílies i 
per tota la societat en general. 
Cal investigar per una malal-
tia que genera tanta angoixa i 
dolor”. 

4.600€ gràcies a la iniciativa Diabetroll, amb la 
delegació anoienca del l’Associació de Diabetis

ars, d’amics, amics d’amics, 
company/es de feina, cone-
guts, desconeguts i especi-
alment a BUFF®. Aquests 
diners van destinats al CIDI 
de l’Hospital de Sant Joan de 
Déu per la recerca en la Dia-
betis Infantil.
Tothom que vulgui col.laborar 
aquest 2020 en aquest projecte 
pot fer-ho a través del e-mail: 
diabetroll@gmail.com.
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comarca Espai patrocinat per

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Entorn a la festivitat de 
Sant Hilari, la població 
de Vilanova del Camí 

celebra la Festa Major d’Hi-
vern. S’escau set dies després 
de Reis, i enguany proposa 
un programa cultural per a 
la tarda del dissabte 11 de ge-
ner, a més de la tradicional 
Fira del Camí Ral, l’endemà 
diumenge, que complirà vint-
i-dues edicions, i l’encara més 
veterana Pujada als Dipòsits, 
que en farà trenta-quatre. 
La festa de Sant Hilari, patró 
de Vilanova del Camí, posa el 
colofó a les celebracions d’hi-
vern. Tot i que serà diumen-
ge quan la població tornarà 
a gaudir de la fira medieval 
al carrer, amb els productes 
artesans més típics, el menú 
cultural es podrà començar a 
degustar dissabte. 
Des de la regidoria de Cultura 
han maridat literatura i mú-
sica per contribuir a la pro-
gramació cultural d’aquesta 
Festa Major d’Hivern. Han 
organitzat una tarda de ta-
lents locals que acollirà una 
presentació literària i una do-
ble proposta musical, també 
amb ritmes d’estrena, a partir 
de les sis de la tarda. 
L’activitat s’obrirà amb la pre-
sentació del recull de contes 
per a adults de l’escriptora vi-
lanovina Mireia Rubio, Lana 
de Mamut. Després de pu-
blicar les novel·les El abrazo 
náufrago (2007) i El tiempo 

del negro (2016), en aques-
ta obra combina la ficció, en 
forma de relats, amb reflexi-
ons sobre l’exercici d’escriu-
re. Dissabte les compartirà, 
tot conversant, amb la també 
escriptora vilanovina Anna 
Marsal.
A continuació, cap a les 19 h, 
serà el torn de Carlos Gómez, 
un jove vilanoví de 27 anys 
que ja s’ha guanyat un espai 
en el món musical amb les 
seves composicions. Presen-
ta el seu primer single titulat 
“Eres”. Tot i la llarga trajectò-
ria fent concerts, “Eres” és el 
primer tema de molts que en 
té guardats, que finalment ha 
vist la llum.
I tot seguit, les postres cultu-
rals les posaran Albert Nieto 
i Joan Cruz de La Séptima 
trastada, amb una actuació 

musical en format acústic. La 
banda, molt coneguda pels 
seus concerts al Kiosk del 
Rec, combina la rumba fusió, 
amb estils ben diversos. Van 
començar la carrera musical 
el 2015 i van publicar el pri-
mer disc “Potaje”, el juny de 
2016.
Cal remarcar que la data 
d’aquesta triple activitat cul-
tural s’havia anunciat errò-
niament pel dia 12 a la guia 
municipal i als tòtems publi-
citaris del carrer, però es fa el 
dissabte dia 11 de gener.

La XXII Fira del Camí Ral 
omplirà el carrer Major 
d’oficis i artesans  
L’endemà diumenge, l’anome-
nat camí ral al seu pas per Vi-
lanova del Camí esdevindrà, 
un any més, escenari firal. 

Una tarda de cultura i una nova Fira del Camí Ral per 
la Festa Major d’Hivern de Vilanova del Camí 

Des de Promoció Econòmica 
han organitzat la XXII Fira 
del Camí Ral que ocuparà la 
plaça Major i els carrers Ma-
jor, Onze de setembre, Santa 
Llúcia i la plaça del Mercat, 
en una jornada que comença-
rà cap a les 9 del matí i s’allar-
garà fins a les 20 del vespre.
A més, en tots aquests car-
rers el trànsit quedara afectat, 
des de l’11 de gener a partir 
de les 20:00 h i el dia 12 de 
gener durant tot el dia, amb 
prohibició de la circulació de 
tot tipus de vehicles motorit-
zats. El pàrquing municipal 
romandrà tancat el seu accés 
d’entrada /sortida.
A banda de les parades amb 
productes alimentaris i ar-
tesanals com ara el pa, els  
formatges, els embotits, les 
joguines de fusta o els ele-

ments decoratius, també hi 
haurà una mostra d’oficis, així 
com la VI Mostra d’Artesans 
locals. A més, la fira compta 
amb la participació del co-
merç vilanoví i entitats locals.
Un dels primers actes serà la 
missa en honor del patró vi-
lanoví, Sant Hilari, a les 11 
del matí a l’església, però al 
llarg del dia no hi faltaran les 
atraccions i activitats infan-
tils i familiars. Els més petits 
podran pujar a les atraccions, 
provar diferents jocs de fusta 
i fer tir amb arc.
I fidels a la cita anual, per 
Sant Hilari, des de la regi-
doria d’Esports convoquen 
la 34a edició de la Pujada 
als Dipòsits. Un clàssic per 
aquestes dates que aplega 
dues modalitats esportives: la 
tradicional cursa atlètica i la 
caminada popular. 
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HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

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

Han tornat a venir i 
han tornat a marxar, 
sense fallar a la cita 

que des de fa 50 anys tenen 
amb la cavalcada de Vilano-
va del Camí. Els Reis Mags 
han comptat novament amb 
la complicitat de l’Agrupa-
ció Cultural i Recreativa i el 
suport municipal, però so-
bretot, amb la confiança dels 
infants vilanovins.
El cinquantè aniversari de la 
celebració de la cavalcada ha 
marcat la festa de Reis i ha es-
tat present en totes les activi-
tats, des de la inauguració de 
l’exposició al vestíbul de Can 
Papasseit, l’estrena de l’himne 
als Reis, l’arribada del Patge 
Makalí... Diumenge, la fes-

Vilanova del Camí va rebre els 
Reis d’Orient

ta culminava amb l’arribada 
dels tres mags a Vilanova del 
Camí, que com cada any van 
fer la primera parada a la re-
sidència Amavir.
Cap a dos quarts de 7 de la 
tarda arribaven al centre i pu-
javen a l’escenari situat al cos-
tat de l’església de Sant Hilari, 
per la recepció oficial. En nom 
dels nens i nenes de Vilanova 
del Camí, Iker Sánchez, gua-
nyador del concurs Pintem el 
Nadal, va lliurar les claus de 
la ciutat als Reis Mags, perquè 
poguessin entrar en totes les 
llars i cap nen es quedés sense 
joguines. També l’alcaldessa 
Noemí Trucharte els va donar 
també la benvinguda en nom 
de la població.
Melcior, Gaspar i Baltasar van 
accedir a l’església per gaudir 

JORBA / LA VEU 

Ses Majestats els Reis 
d’Orient van arribar el 
dissabte dia 5 de gener a 

Jorba estrenant transport. 
Les nenes i nens de Jorba van 
poder gaudir aquest any d’una 
novetat en la rebuda dels reis 
d’Orient. A dos quarts de vuit 
del dia 5 de gener, Melcior, 
Gaspar i Baltasar van arri-
bar al poble en un carruatge 
estirat per un cavall, acom-
panyats de trenta patges i 
patgesses reials, set dels quals 
també anaven a cavall. 
Després de passar per l’avin-
guda de Canaletes, van ser 
rebuts a l’església de Sant 

Pere de Jorba i l’alcalde del 
municipi, David Sánchez, els 
va lliurar la clau de les cases 
del poble. 
A l’església, el rei Melcior va 
fer una àmplia salutació ba-
sada en els valors de compar-
tir les coses, dirigida a tots 
els infants i a tota la gent del 
poble, també a la gent gran. 
A continuació, entre les nou 
i les onze de la nit, un dels 
tres reis, acompanyat com a 
mínim de cinc o sis patges o 
patgesses, van anar casa per 
casa, a portar més de cent 
cinquanta regals al nucli de 
Jorba, de Sant Genís i Pla de 
Torruella i a masies del mu-
nicipi.

Els Reis d’Orient arriben 
a Jorba en carruatge i 
cavalls

Arribada de Ses Majestats els Reis a Jorba. / JOAN SOLÍS

ANUNCI
Per coneixement general es fa saber que el Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Calonge de 
Segarra, en sessió de 18 de desembre de 2019, ha adoptat els següents acords:

“PRIMER.- Aprovar de�nitivament el Projecte de Reparcel·lació del PAU 3.1 Nord – Sector Industrial 
Dusfort, al terme municipal de Calonge de Segarra, en la modalitat de compensació bàsica, presentat 
per SEGARRA GLASS, SL, en la seva darrera versió de text refós, i declarar la innecessarietat de constituir 
la Junta de compensació.

SEGON.- Publicar l’aprovació de�nitiva del projecte al Butlletí O�cial de la Província de Barcelona, en un 
diari de gran difusió al municipi, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal

TERCER.- Noti�car el present acord a totes les persones interessades i elevar, un cop aquest acord sigui 
ferm en via administrativa, certi�cació del mateix i un exemplar del Projecte de Reparcel·lació deguda-
ment diligenciat, al Registre de la Propietat per a la inscripció.

QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris per 
l’execució del present acord.”

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administra-
tiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent al de la seva noti�cació.
Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva noti�cació.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre que considereu convenient.
Calonge de Segarra, 19 de desembre de 2019

L’Alcalde,
Xavier Nadal Masana

AJUNTAMENT CALONGE DE SEGARRA

de la representació del pesse-
bre que un bon grup d’infants 
prepara cada any, amb molta 
cura, des de la parròquia de 
Sant Hilari.
A continuació, la pluja de ca-
ramels es va reprendre amb 
intensitat pel carrer Major i 
al llarg d’un recorregut que es 
va anar seguint amb expecta-
ció, sobretot davant el carre-
gament de carbó que tal com 
havien anunciat, els Reis van 
portar en una de les carros-
ses. Segons fonts properes als 
emissaris reials, no tenia com 
a destinataris els infants. La 
majoria van rebre els paquets 
tot just acabada la cavalcada, 
amb més que puntualitat.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Unes 2000 persones 
van passar pel Saló de 
la Infància de Vilano-

va del Camí entre el 27 i el 30 
de desembre. Ambientat en 
l’aventura marina dels pirates, 
sobretot pels espectacles in-
fantils, el saló ha donat cabu-
da a Can Papasseit a diferents 
activitats que han aplegat una 
mitjana de mig miler de visi-
tes diàries. 
La participació als quatre dies 
de Saló de la Infància a Vila-
nova del Camí s’han valorat 
amb satisfacció des de la re-
gidoria d’Educació, Joventut 
i Festes. 

El Saló oferia diferents ac-
tivitats: un inflable gegant, 
una gran ludoteca, tallers, 
pintacares, espai play, pista 
exterior de futbol sala…, així 
com diferents actuacions a les 
tardes. 
La regidora Eva Vadillo es 
mostra molt contenta per 
l’acollida que ha tingut l’ac-
tivitat, “agraïda a les famílies 
per la seva assistència, així 
com també al personal de 
l’Ajuntament, a la Comissió 
de Festes, a tots monitors i 
monitores i a les quatre alum-
nes de l’Institut Pla de les Mo-
reres que van venir a fer 10 
hores de projecte comunitari 
al Saló”.

El Saló de la infància rep 
2000 visites
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ÒDENA / LA VEU 

Enguany tres emissaris 
reials, els patges Jafsin 
i Fahem i la patgessa 

Wutinah van ser els encarre-
gats de recollir la carta dels 
més menuts, els van recordar 
quins passos calien seguir 
d’aquí a la nit màgica del 5 de 
gener i els hi van explicar les 
novetats que s’hi esdevindran.
L’arribada dels emissaris re-
ials Melcior, Gaspar i Baltasar 
per recollir la carta on els més 
petits hi escriuen la seva llis-
ta de regals i desitjos pel 2020 
va estar carregada de novetats 
aquest any a Òdena. 
Després que els patges Jafsin 
i Fahem recordessin als in-
fants l’origen dels seus noms 
vinculats a l’entorn del poble 
odenenc i a la tradició catala-
na del Tió, els emissaris reials 
han presentat la festa de la Nit 
de Reis del proper 5 de gener i 
van donar pas als parlaments 
de presentació de l’esperada 
Wutinah, la patgessa de la pau 
i la solidaritat.
Jafsin va explicar als més pe-
tits que el seu nom significa 
“guix” i que amb ell vol re-
cordar a petits i grans el gran 
cicle de la natura que es pot 
resseguir amb la formació de 
la Conca d’Òdena, que es va 
formar gràcies a llargs proces-
sos naturals de molts i molts 

anys, després que un antic 
mar diposités al seu fons gran 
quantitat d’aquest mineral tan 
singular.
Fahem va parlar de l’antiga 
tradició del Tió, un tronc que 
fa molts i molts anys la Nit de 
Nadal cagava llaminadures i 
que durant els dies següents 
cremava a la llar de foc escal-
fant les cases i convertint-se 
en “carbó”, nom que Fahem va 
adoptar en el seu idioma per 
recordar la tradició nadalen-
ca. 
Seguidament, Jafsin i Fahem 
van explicar que aquest any, 
per rebre els Reis Mags d’Ori-
ent caldrà portar preparat un 
fanalet que els assistents a la 

rebuda hauran d’encendre en 
veure venir a Ses Majestats, 
tot il·luminant-los el camí de 
la carretera de Can Macià. 
En segon lloc, van dir als més 
menuts que per rebre Mel-
cior, Gaspar i Baltasar hauran 
de tenir les persianes de casa 
alçades, les habitacions ben 
endreçades, les joguines re-
collides i els llibres d’escola i 
els deures preparats per a la 
darrera revisió. I en tercer lloc 
els hi van recordar que al me-
dalló que se’ls hi va entregar el 
dia 1 de gener hi hauran d’es-
criure el seu nom i tres desit-
jos de coses que ells mateixos 
voldrien millorar abans de 
l’arribada dels Reis Mags. 

Els infants d’Òdena reben els emissaris dels Reis 
Mags d’Orient i coneixen la patgessa Wutinah 

ÒDENA / LA VEU 

L’Espai Jove d’Òdena 
s’ha traslladat a l’edifi-
ci de l’antic consultori 

mèdic del municipi, al carrer 
Verdaguer número 8, al qual 
s’hi han fet tasques de mante-
niment i de millora per adap-
tar-lo a les noves necessitats. 
L’equipament, destinat a joves 
dels 11 als 16 anys, obrirà de 
dilluns a divendres de 17 a 
19.30 h a aquesta nova ubica-
ció.
Les àrees de Joventut i d’Edu-
cació de l’Ajuntament d’Òde-
na han considerat que calia 
que aquest Espai Jove comptés 
amb un lloc de trobada i rela-
ció exclusiu, afavorint també 
la creació de vincles amb els 
dinamitzadors. També creuen 
important dotar l’Espai de la 
infraestructura i els recursos 
necessaris per oferir eines que 

Finalment, en darrer lloc van 
donar pas a la nova figura de 
la Festa de Reis d’Òdena, la 
patgessa Wutinah, qui es va 
presentar com a la patgessa 
de la pau i la solidaritat, en 
record amb la història d’Òde-
na (W.T.N.H) i la convivència 
entre persones de totes les 
cultures, orígens i tradicions. 
I advocant a l’origen europeu 
de Melcior, l’asiàtic de Gaspar 
i l’africà d’en Baltasar, Wuti-
nah va defensar la igualtat en-
tre persones, el respecte entre 
uns i altres i seguidament, es 
va donar pas a la tradicional 
entrega de la carta als reis per 
part dels infants als emissaris 
dels Reis Mags.

potenciïn l’autonomia perso-
nal i fomentin la participació 
dels joves en la vida col·lectiva 
municipal.
Un altre factor que ha propici-
at el trasllat és la proximitat de 
la nova ubicació amb la zona 

educativa, la biblioteca i l’esco-
la. Així, els alumnes dels cur-
sos de cicle superior podran 
gaudir d’aquest servei, fora de 
l’horari escolar, amb el suport 
i acompanyament necessari 
per a una millor adaptació a 

L’Espai Jove d’Òdena es trasllada a l’antic consultori mèdic

l’institut.
Fins ara l’Espai Jove d’Òde-
na estava ubicat a la sala po-
livalent de l’Espai Cultural 
i Recreatiu del municipi, a 
l’avinguda de Manresa, que 
compartia amb diverses en-
titats i en el qual es feien di-
ferents activitats culturals. La 
gran diversitat d’usos compar-
tits i la distribució de l’espai i 
el mobiliari dificultava que els 
tècnics municipals poguessin 
oferir un bon servei als joves 
i que aquests es vinculessin a 
l’espai.
L’Espai Cultural i Recreatiu, 
situat al Teatre Unió Agríco-
la, també s’hi han fet treballs 
de manteniment i millora per 
acollir tots els cursos culturals 
que es fan al nucli, i ser tam-
bé un espai orientat a donar 
formació municipal i a desen-
volupar activitats proposades 
per les entitats.

ANOIA / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia amplia les pa-
rades d’algunes línies 

de bus escolar, amb l’objec-
tiu d’adaptar al màxim les 
característiques del servei a 
les noves demandes dels es-
colars dels municipis de la 
comarca.
D’una banda, s’ha perllongat 
la Ruta A412, tant d’anada 
com de tornada, a la para-
da de la Fortesa de Piera. 
A més, per reforçar la Ruta 
A312 a Cabrera d’Anoia, s’ha 
incorporat una parada addi-
cional a un quilòmetre i mig 
de la més propera, anome-
nada Cal Bota, responent a 
l’increment de l’alumnat en 
aquest punt. I, a més, a causa 
de l’aparició de nova deman-
da de transport a la urbanit-
zació de Can Mata de Piera, 
s’ha perllongat el servei de 
la línia A124 amb 10 minuts 
addicionals, com a solució 
mes idònia.
La consellera d’Educació, 
Carme Zaragoza, recorda 
que “l’Anoia compta amb 
molts municipis i nuclis pe-
tits i, des del Consell, tenim 
la responsabilitat de garantir 
el transport públic de l’alum-
nat fins als seus centres; 
aquesta és una tasca molt 
dinàmica, que implica can-
vis constants per donar res-
posta a una demanda molt 
canviant i que duem a terme 
conscients que cal prestar-la 
de manera sempre fiable, ac-
cessible i propera”. 
El Consell Comarcal de 
l’Anoia gestiona actualment 
46 rutes de transport esco-
lar, oferint servei a uns 1.700 
alumnes en cadascun dels 
176 dies lectius en què opera.

El Consell Comar-
cal amplia els re-
correguts de bus 
escolar per a oferir 
un millor servei als 
alumnes de l’Anoia
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CAPELLADES / LA VEU 

Comencem any i estre-
nem programació. A 
partir d’ara les pro-

gramacions de la Societat 
La Lliga de Capellades seran 
quadrimestrals. Així doncs, 
els socis i sòcies ja han rebut a 
casa el programa gener-abril 
amb una cinquantena de pro-
postes diferents. 
Concerts, teatre, xerrades, 
sopars lligats, poesia, cine-
ma,  espectacles familiars, 
jocs, tast de vins, dansa i 
excursions són algunes de 
les activitats que al llarg de 
quatre mesos s’aniran esgru-
nant,conjuntament amb els 
cursos de ioga, pilates, català, 
escacs, bridge, anglès, ganxet, 
mòbils i costura.
El 26 de gener, últim diu-
menge de mes, s’ha convocat 
l’assemblea anual de socis i 
sòcies per escoltar les seves 
opinions i per fer un repàs de 
l’any que s’ha acabat i presen-

tar les propostes i pressupos-
tos pel 2020.
També es renovarà part de la 
junta i les persones interessa-
des poden presentar la seva 
candidatura els dies 13 i 14 de 
gener.    
També s’ha consolidat el 
restaurant amb menús prou 
suculents on els socis i sòcies 
gaudeixen d’un 10% de des-
compte. 
En aquests moments La Lliga 
ha penjat el cartell anunciant 
que ha arribat a 1165 socis, 
una xifra important per a una 
població com Capellades.
Ja s’han obert les inscripci-
ons pel Sopem Lligats amb 
Jaume i Jaumet Bernadet, 
previst pel dijous 23 de ge-
ner, també per la sortida a 
teatre l’1 de febrer a veure 
La rambla de les floristes al 
Kursaal de Manresa, Posem 
fil a l’agulla els dimecres de 
febrer, Curs de mòbils  del 
febrer-març  i per l’excursió a 
Lleida i Panelles prevista pel 

25 d’abril. 
Les persones interessades, es 
poden posar en contacte al 
telèfon d’informació de La 
Lliga 722673649. 
I si encara no ets soci de La 
Lliga, recorda que les por-
tes estan obertes. Les quotes 
anuals són de 24 € per als jo-
ves, 35 € per als majors de 65 
anys i 55 per a les parelles de 
menys de 65 anys. Amb un 
25% de descompte a tots els 
actes que es celebren al teatre 
i moltes de les activitats gau-
deixen d’avantatges o gratuï-
tat per als socis i sòcies.   
També recordem a tots els 
socis i sòcies que fins el dia 
12 poden recollir el regal de 
l’entitat presentant la targeta 
a la cafeteria.   
A punt de complir 119 anys 
de vida, agraïm a tantes i 
tantes persones que al llarg 
dels anys i a l’actualitat, han 
donat i donen suport a l’en-
titat més antiga de la Vila de 
Capellades.   

La Societat la Lliga de Capellades 
presenta la programació per al proper 
quadrimestre

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Amb el sorteig de la 
Loteria del Nen 2020 
es posa fi a les festes 

nadalenques d’aquesta tem-
porada. El nombre més es-
perat, el del primer premi, ha 
estat el 57342, que deixa una 
pluja de milions per tot Espa-
nya i un dels llocs agraciats 
ha estat Vilanova del Camí, 

en concret, l’administració de 
loteria del carrer Jaume Bal-
mes.
En concret, des de l’Admi-
nistració de Loteria número 
1 de Vilanova, que regenta la 
família Vich, ens explicaven, 
plens d’eufòria, que “hem ve-
nut tota una sèrie del primer 
premi. En total, 10 dècims, la 
qual cosa suposen 2 milions 
d’euros”.

El primer premi de la 
Loteria del Niño, venut a 
Vilanova del Camí

Teatre Municipal l’Ateneu

   

Teatre Municipal 
l’Ateneu

Dissabte 18 de gener 
2020
18’30 h
Preu: 6 €. Socis Xarxa: 5 €
Venda d’entrades:
www.teatremunicipalateneu.cat

Dissabte 18 de gener 2020
18’30 h

Preu: 6 €
Socis Xarxa: 5 €

Venda d’entrades:
www.teatremunicipalateneu.cat

Vol’e temps
DISTANS
Amb 
Sara Ortiz 
i Albert Moncunill Ferrer

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

20% dte. en la compra 
de la teva entrada 

ensenyant el carnet 
de subscriptor
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MONTBUI / LA VEU 

Diumenge al vespre va 
tenir lloc l’ arribada 
en globus i la cavalca-

da dels Reis d’Orient, que van 
deixar joguines i molta il·lusió 
durant el seu pas per Montbui. 
Ses Majestats Melcior, Gaspar i 
Baltasar van arribar en aques-
ta ocasió fins al Passeig Cata-
lunya, en una nova ubicació 
oberta, al costat de l’amfiteatre 
d’aquest espai, un fet que va 
permetre apropar Ses Majes-
tats a la ciutadania. Com sem-
pre, l’arribada en globus va ser 
espectacular, amb una música 
melòdica que va acompanyar 
l’aterratge dels Reis de la Il·lu-
sió. Més de 3.000 persones van 
veure l’arribada de Ses Majes-
tats, que van ser rebudes per 
les autoritats montbuienques 
encapçalades per l’Alcalde Je-
sús Miguel Juárez. 
L’Alcalde va rebre Ses Majes-
tats, va desitjar que “2020 ens 
porti a tots els montbuiencs 
i montbuienques el compli-
ment dels nostres desitjos” i 
va donar pas a quatre infants 
montbuiencs, en representació 
de les escoles Garcia Lorca i 
Antoni Gaudí, que van ser els 
protagonistes de l’acte, amb la 
lectura d’unes breus cartes ple-
nes de desitjos. 
Els infants van recordar a Ses 
Majestats que “ens agrada que 
vingueu a Montbui amb glo-
bus i carrosses i que ens porteu 

regals. Ens agrada que porteu 
la felicitat al nostre poble”.  Els 
infants també van aprofitar per 
demanar als Reis de l’Orient 
“poder tenir tenir més parcs i 
zones verdes, més elements de 
jocs als parcs. Volem un poble 
net, amb menys plàstics i amb 
més reciclatge” i van recordar 
que el més important “és acon-
seguir més pau, amor i lliber-
tat al món”. 
El Rei Baltasar va tancar aquest 
acte recordant que “hem fet un 
llarg camí des de l’Orient, fet 
pel qual hem vist molts con-
flictes arreu del món que no 
ens han agradat. Hem de ser 
més solidaris amb les persones 
que més ho necessiten i hem 
de cuidar molt més el nostre 
planeta”. Durant el seu discurs, 
també va desitjar que “el 2020 
porti feina per a tothom, més 
educació, més valors i més res-

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

pecte a les persones”.
Un cop finalitzats els parla-
ments va donar inici la Ca-
valcada, que enguany va co-
mençar des de la cruïlla del 
carrer La Mercè amb el carrer 
del Pont. Les carrosses van 
anar precedides d’una comi-
tiva motoritzada i van enfilar 
el carrer del Pont, tot el Bou-
levard amb centenars de per-
sones a banda i banda de les 
voreres, tot el tram de carrete-
ra de Valls fins la rotonda de 
l’Olivera i la finalització de la 
cavalcada al Passeig Espanya 
de Vista Alegre.  
Un cop finalitzada la cavalca-
da, els patges reials es van dis-
tribuir per portar les joguines 
i regals als infants i a les llars 
de Montbui, una operació 
que, com cada any, va realit-
zar-se de forma continuada 
fins pràcticament la matinada.

MONTBUI / LA VEU 

Continuen a bon ritme 
els treballs d’arranja-
ment i reforç del mur 

d’escullera sobre el riu Anoia, 
en el tram proper al barri Bar-
ri del Pi. 
Els treballs, que van a càr-
rec de l’empresa Perfo-Roca, 
busquen garantir una solució 
tècnica per respondre defini-

tivament als despreniments 
parcials de materials que han 
afectat des de l’any 2015 a la 
part central d’aquest mur.  El 
projecte permetrà refer el mur 
d’escullera, donant solució a 
les filtracions d’aigua i també 
col·locant uns anclatges que 
han de garantir l’estabilitat de 
l’actuació. El projecte de con-
solidació i millora del talús 
va realitzar-lo l’empresa Pay-

macotas Engineering, que és 
també qui realitza ara la direc-
ció facultativa de l’obra. 
Es preveu que aquests treballs 
siguin una realitat durant el 
primer trimestre de l’any 2020.
Els treballs d’arranjament i re-
forç del mur d’escullera sobre 
el riu Anoia tenen un perío-
de d’execució màxim de cinc 
mesos i han de ser una realitat 
durant la primavera del 2020.

Continuen els treballs de remodelació 
del mur d’escullera del barri del Pi

MONTBUI / LA VEU 

Aquest diumenge a par-
tir de les 11 del matí 
tindrà lloc la Missa 

de Sant Maure, ofici que, com 
és costum anirà acompanyat 
de l’oferiment del ciri votiu 
al patró Sant Maure. La ceri-
mònia, que estarà amenitzada 
musicalment per la Coral Si 
Fa Sol, estarà protagonitzada 
enguany per diversos infants 
del municipi que seran els en-
carregats de realitzar l’ofrena. 
La Missa de Sant Maure serà 
la primera activitat de la Festa 
Major d’Hivern que es durà a 
terme durant els propers dies 
a Montbui. Es durà a terme 
com és costum a la Parròquia 
de Sant Maure del Nucli Urbà 
montbuienc.
El proper dimecres 15 de gener, 
coincidint amb la celebració 
del patró Sant Maure, es durà 
a terme una missa a l’església 
de Santa Margarida del Nucli 
Antic. L’ofici tindrà lloc a les 12 
del migdia.
També dimecres, però a la 
Biblioteca Mont-Àgora, s’or-
ganitzarà un taller de creació 
de continguts per a Instagram 
(eines i recursos).

Primeres activitats previstes 

de la Festa Major d’Hivern
Al Nucli Urbà les activitats 
familiars, culturals i festives, 
tornaran a ser protagonistes de 
la Festa Major d’Hivern. Així, 
el proper dijous 16 de gener, 
a partir de les cinc de la tarda, 
tindrà lloc a Mont-Àgora una 
actuació de “play-back” per a 
la gent gran, a càrrec del grup 
“Il·lusió.
El divendres 17 de gener a par-
tir de les 11 del matí es farà a 
Mont-Àgora un espectacle pels 
infants de P3, P4, P5 i primer 
curs de Primària de les escoles 
de Montbui, Es tracta de Klé, 
un espectacle de màgia, dansa, 
manipulació d’objectes, titelles, 
tecnologia i teatre, el qual anirà 
a càrrec d’Addaura Teatre Vi-
sual.
El mateix divendres, però a les 
8 del vespre tindrà lloc a l’Ate-
neu Cultural i Recreatiu una 
xerrada emmarcada en el Cen-
tenari de l’Ateneu. L’acte por-
tarà per títol “El naixement de 
l’Ateneu i els seus primers 100 
anys”.
Finalitzaran els actes del di-
vendres 17, al CCC La Viní-
cola, amb el 17è Concurs de 
Monòlegs, on els millors mo-
nologuistes tornaran a lluitar 
pel primer premi amb les seves 
originals creacions. 

Missa de Sant Maure, 
primera activitat de la 
Festa Major d’hivern

MONTBUI / LA VEU 

La Biblioteca Mont-Àgo-
ra organitzarà els pro-
pers dies 13, 20 i 27 de 

gener un taller adreçat a per-
sones majors de 55 anys per tal 
d’ajudar-los a dominar les fun-
cionalitats dels “Smart-pho-
nes” o telèfons intel·ligents. 
L’activitat es durà a terme entre 
les quatre i les sis de la tarda, 
i caldrà inscripció prèvia per 
poder prendre-hi part. Es trac-
ta d’una activitat gratuïta.

El proper dimecres 15 de 
gener a partir de les 7 de la 
tarda tindrà lloc un taller de 
creació de continguts per a 
Instagram. Durant l’activitat, 
es donarà als participants les 
nocions bàsiques, les eines i 
recursos per millorar la cre-
ació de continguts en aquesta 
xarxa social. L’activitat, con-
duïda per Ments Creatives, 
s’adreça a persones a partir de 
15 anys. Es tracta d’una pro-
posta gratuïta. Cal inscripció 
per participar-hi.

Tallers i activitats a la 
biblioteca Mont-Àgora

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

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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VALLBONA D’A. / LA VEU 

La campanya ‘Compra, 
rasca i Bon Nadal’ va re-
partir més de 350 premis 

per a tots els participants i  va 
esgotar dies abans del 20 de de-
sembre les 4.000 participacions 
per al sorteig. La inauguració 
de l’ornamentació dels carrers 
durant el ‘Nadal a la plaça’ va 
atraure nombrós públic que va 
gaudir de l’encesa de llums de 
Nadal. Finalment les millores 
introduïdes a la cavalcada de 
Reis, com el nou recorregut, ha 
estat molt ben valorat. 
La campanya ‘Compra, ras-
ca i Bon Nadal’ per incentivar 
el comerç local i celebrar les 

festes nadalenques de Vallbo-
na d’Anoia va tenir molt bona 
acollida entre població i veïns. 
Dies abans del 20 de desembre, 
data límit per poder participar 
en el sorteig d’una capsa regal 
valorada en 100 euros, els co-
merços adherits a la campanya 
ja havien repartit les 4.000 but-
lletes rasca-rasca que donaven 
accés al sorteig i que en total, 
van repartir més de 350 regals 
i descomptes entre tots els par-
ticipants. El sorteig de la cam-
panya ‘Compra, rasca i Bon 
Nadal’ es va dur a terme el dis-
sabte 21 de desembre, després 
del Gran Caga Tió i l’afortunat 
del sorteig va ser l’Àlex Rubio.
Des de l’ajuntament es valora 

molt positivament la bona aco-
llida que va tenir la campanya 
entre la població, així com l’alta 
participació per a l’adquisició 
de les butlletes, de la campa-
nya. La primera edició de la 
campanya ‘Compra, rasca i 
Bon Nadal’ va ser possible grà-
cies a la participació dels esta-
bliments locals de Can Tiquet, 
Bar la Brasa, Cal Saumell, Fer-
reteria Jumilla Solà, Farmàcia 
Concepció Font, Forn de Pa 
Degustació, Carnisseria Corral 
i Supermercats Neus.
 
Èxit de participació durant 
les activitats de ‘Nadal a la 
plaça’ 
L’agenda d’activitats ‘Nadal a 

Èxit de participació en les campanyes nadalenques a Vallbona 
d’Anoia i la cavalcada de Reis

la plaça’ amb l’encesa de llums 
i inauguració de la decoració 
nadalenca a ritme de la Strom-
boli Jazz Band del divendres 13 
de desembre, l’arribada del ‘Tió 
a la plaça’ i l’espectacle itinerant 
familiar ‘Els músics i el llenya-
taire’, junt amb la xocolatada 
organitzada per l’AMPA del 
dissabte 14 i la caminada soli-
dària amb recollida de fons per 
a la Marató de TV3 i Catalunya 
ràdio del diumenge 15 també 
van ser activitats molt partici-
pades.  
Totes les activitats de l’agenda 
de les festes nadalenques i la 
primera edició de la campanya 
‘Compra, rasca i Bon Nadal’ 
han estat possibles gràcies a 

CAPELLADES / LA VEU 

Diumenge la Cavalcada 
de Reis tancava pràc-
ticament l’agenda na-

dalenca.
Les celebracions van començar 
amb les diferents actuacions 
solidàries -Marató, cap nen 
sense un plat a taula- organit-
zades des de les entitats i les es-
coles. El dia 24 Capellades Co-
merç va proposar novament el 
Caga Tió a la plaça Verdaguer, 
amb molt bona acollida per 
part dels infants. Per la nit, des-
prés de la Missa del Gall, a l’es-
glésia es va inaugurar l’exposi-
ció de Pessebres, que encara es 
pot visitar fins a finals de mes. 
Seguint amb les tradicions, el 
dia de Nadal es va celebrar a 
Capellades la tradicional Cursa 
del Gall Dindi que enguany va 
arribar a la seva edició número 
40. 
El dia 26, Sant Esteve, es va fer 

el Concert de la Coral Noves 
Veus, amb molt bona acollida.
El divendres 27, començava 
una nova edició del Saló de la 
Infància de Capellades, dedicat 
als viatges. Durant les 5 sessi-

ons que va estar obert hi va 
haver temps per passar molt 
bones estones i gaudir de les 
moltíssimes propostes que van 
fer arribar els voluntaris i vo-
luntàries.

Un dels moments àlgids i es-
perats pels més menuts va ser 
l’arribada del Patge Kamalú, 
enguany acompanyat de la pat-
gessa Halima. Un seguici reial 
els va acompanyar amb patins, 

bicicletes balls i música fins la 
plaça Verdaguer on els va rebre 
l’Alcalde i un munt de famílies, 
carta en mà. 
El proper acte d’aquestes fes-
tes va ser Concert de Reis de 
la Coral Xeremell va fer el seu 
Concert de Reis amb una Lliga 
plena de pares, mares i famili-
ars disposats a passar una molt 
bona estona de música i cant.
I finalment, arribaven els Reis 
i tot el seu seguici amb les fur-
gonetes plenes de regals per 
repartir per les cases.
Ara, només queda el sorteig 
de Capellades Comerç entre 
totes les persones que han 
omplert la seva butlleta als 
establiments adherits. Serà 
aquest dissabte, a les 11:30, 
al Racó de Sant Jordi, quan es 
sortejaran els 3 vals per com-
pres de 500, 250 i 250 euros. 
També 5  vals de 100 euros 
per les persones que hagin 
participat via xarxes.

La Cavalcada de Reis va posar el punt i final a les festes 
de Nadal a Capellades

l’esforç conjunt entre la Diputa-
ció de Barcelona, l’Ajuntament 
de Vallbona d’Anoia i Vallbona 
comerç.

Molt bona rebuda del Patge 
Faruk, el seu seguici de patges 
i la cavalcada
Els més petits de la casa, van 
poder entregar la carta als reis 
amb l’arribada del Patge Faruk 
i el seu seguici durant el Saló 
de la Infància, el passat 28 de 
desembre.
L’agenda d’activitats de la Festa 
dels Reis d’Orient va continu-
ar el dia 5 amb l’arribada de la 
Cavalcada de Reis que aquest 
any estrenava recorregut que 
els vallbonencs i vallbonen-
ques  van valorar molt positi-
vament ja que ha permès gau-
dir millor de la festa. També 
la novetat que els Reis, a més 
dels patges, repartissin els re-
gals a les cases ha agradat molt 
a grans i petits.  La cavalcada, 
sobretot al nucli de Vallbona, 
va tenir una gran afluència de 
públic. 
El punt i final a les festes de 
Nadal de Vallbona el va posar 
el dilluns 6 de gener la Coral 
Ara i Aquí que va oferir a la 
sala Jaume Calveras de l’ajun-
tament un concert per celebrar 
el Dia de Reis.
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CALAF / LA VEU 

Una quarantena de co-
merciants de Calaf 
han promogut durant 

el mes de desembre la campa-
nya “El Gran Laureanu” amb 
què han creat una moneda 
local anomenada “Laurea-
nu” que es podia aconseguir 
comprant als comerços parti-
cipants. Cada bitllet “Laurea-
nu” tenia un valor de 0,10 € 
i comptava amb un número 
que servia per participar en 
sorteig del “Gran Laureanu” 
on s’obsequiava la persona 
guanyadora amb 500 €.
El passat 5 de gener a ¾ de 6 
de la tarda, abans de la caval-
cada de Reis,  es va realitzar 
el sorteig al Casal de Calaf i 
el número premiat va ser el 
09.262. Avui s’ha conegut el 
nom de la persona propietà-
ria del bitllet guanyador, la 
calafina Pilar Jordana que ha 
anat a recollir-lo a La Senalla, 
comerç on va adquirir la par-
ticipació.
El premi consisteix en un val 
gegant del “Gran Laureanu” 
que  té un valor de 500€ per 
gastar a les botigues partici-
pants en la campanya en un 
únic dia.

Descomptes en les compres 
fins al 29 de febrer
Un cop conegut el bitllet gua-
nyador del “Gran Laureanu”, 
fins al 29 de febrer tots els bit-
llets de “Laureanus” no pre-
miats acumulats durant les 
festes es podran bescanviar 
i aconseguir deduccions en 
l’import de les compres.
En total, s’han repartit fins a 
19.700 butlletes “Laureanu”, el 
que suposarà per als comerci-
ants obsequiar als clients amb 
2.000 € en descomptes.

Pilar Jordana guanya el premi 
de la campanya comercial el 
“Gran Laureanu”

PIERA / LA VEU 

Fidels a la seva cita, els 
Reis d’Orient van visitar 
la nostra vila el passat 

dia 5 de gener. Centenars d’in-
fants van sortir al carrer per a 
rebre Melcior, Gaspar i Balta-
sar i acompanyar-los durant el 
recorregut de la cavalcada, que 
aquest any arribava a la seva 
73a edició.
Ses Majestats van arribar per 
la carretera dels Hostalets de 

Pierola i van recórrer els prin-
cipals carrers de la vila. No va 
faltar la tradicional adoració al 
nen Jesús del pessebre vivent, 
que es va fer a la sala d’exposi-
cions municipals, i el pregó a 
l’Ajuntament que va finalitzar 
amb un castell de focs.
Des del consistori es vol agrair 
la implicació de totes les per-
sones que de forma voluntària 
han col·laborat per a fer pos-
sible aquesta visita dels Reis 
d’Orient que ha portat il·lusió i 

Els carrers de Piera es van omplir de 
màgia i d’il·lusió amb la visita, de 
Melcior, Gaspar i Baltasar

somriures a petits i grans. Com 
a novetat, aquest any els patges 
han estrenat un nou vestuari.
La Cavalcada de Reis va tancar 
la celebració de les festes de 
Nadal. Des de mitjans del mes 
de desembre s’han programat 
activitats diverses a Piera entre 
les quals no han faltat el Pesse-
bre Vivent, els concerts de na-
dales, el Saló de la infància i la 
Joventut o la festa de Cap d’Any 
que, un any més, va ser tot un 
èxit.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Al llarg de les pròximes 
setmanes l’Associació 
de Dones dels Hosta-

lets de Pierola presenta un se-
guit d’activitats amb sortides 
al teatre i exposicions. La pri-
mera tindrà lloc, dijous vinent 
16 de gener, al CaixaFòrum 
amb l’exposició: Òpera. Pas-
sió, poder i política.
Primeres iniciatives del 2020 
amb la sortida, dijous vinent 
16 de gener, a l’exposició ‘Òpe-
ra. Passió, poder i política’, 
que es pot veure aquests dies 
al CaixaFòrum de Barcelona, 
amb sortida en tren a les 10.00 
i dinar al restaurant la Bodega 
Amposta de la ciutat comtal. 
Podeu fer reserves i obtenir 
més informació al 647572153 
(Mercè).
L’activitat de l’Associació de 

Dones continua al llarg de les 
pròximes setmanes amb les 
següents propostes:
- 25 de gener Teatre: El pare de 
la núvia… i potser el del nuvi!
Teatre Condal de Barcelona. 
Sortida a les 18.30 des de la 
plaça dels Països Catalans.
Preu entrada i transport: 20€ 
(socis) 25€ (no socis).
- 1 de febrer Teatre: La Rambla 
de les floristes
Teatre Kursaal de Manresa. 
Sortida a les 18.30 des de la 
plaça dels Països Catalans.
Preu entrada i transport: 20€ 
(socis) 25€ (no socis).
- 7 de febrer Exposició: Mo-
net, l’experiència immersiva
Sortida a les 10.00 en tren. 
Preu entrada adult 14,50€ +65 
anys 9€
Després de la visita hi haurà 
dinar al restaurant Kuletos 
Bcn.

Propostes de l’Associació 
de Dones dels Hostalets 
de PierolaCAPELLADES / LA VEU 

Un estudi sobre l’ús de 
l’eConsulta, elaborat 
per l’Equip d’Atenció 

Primària Capellades i lide-
rat per la metgessa de família 
Marta Sagarra, demostra que 
es tracta d’una eina útil per 
estalviar visites presencials a 
les consultes d’atenció primà-
ria en aquells casos en què no 
són necessàries. Les conclusi-
ons que s’han extret de l’estudi 
són que de tots els casos que es 
tracten a través de l’eConsulta, 
n’hi ha un 88 % que es po-
den resoldre a través d’aques-
ta plataforma i que, per tant, 
l’eConsulta evita consultes 
presencials, sobretot de tipus 
administratiu.
L’eConsulta és un servei de 
teleconsulta integrat a l’aplica-
ció La Meva Salut. El pacient 
pot enviar un missatge amb la 
seva consulta, i fins i tot adjun-
tar-hi documents o imatges, i 

rebre la resposta del professi-
onal de medicina per correu 
electrònic. Dins el sistema de 
salut català, es planteja com 
un complement a l’atenció 
presencial dels equips d’aten-
ció primària del territori. El 
treball, que ha estat guardonat 
amb el 1r Premi en la 3a Jor-
nada de Recerca de l’ICS Ca-
talunya Central, té com a ob-
jectiu avaluar si l’ús d’aquesta 
eina es tradueix realment en 
un descens del nombre de vi-
sites presencials.
Per extreure’n conclusions, 
els 18 professionals de l’ICS 
Catalunya Central que tenen 
més activitat amb aquesta eina 
han analitzat un total de 3.559 
missatges, corresponents a 
2.268 converses entre paci-
ents i professionals de medi-
cina mitjançant la plataforma 
eConsulta. Han classificat les 
converses en diferents tipo-
logies, han valorat si a través 
del correu electrònic s’han po-

gut resoldre els casos i si, per 
tant, han estalviat una visita 
presencial al centre d’atenció 
primària. Finalment, també 
se’ls ha preguntat si el pacient 
hauria consultat al centre en 
cas de no disposar de l’eina.
L’estudi conclou que l’eConsulta 
ha evitat les consultes presen-
cials en un 88 % dels casos. Els 
principals motius de consulta 
són gestió de proves (33 %), 
motius clínics (17 %) i incidèn-
cies en el Pla de medicació (12 
%). També s’ha observat que 
només en un 30 % de les con-
sultes fetes no hauria consultat 
per aquest motiu de forma pre-
sencial al centre, dada que apor-
ta informació sobre la inducció 
de visites que suposa la nova 
eina. La majoria de converses 
les inicia el pacient (60 %) i te-
nen un sol missatge (45 %).
L’estudi ha passat les fases per a 
la seva propera publicació a la 
revista americana Journal In-
ternet Ressearch.

Un estudi sobre l’eConsulta liderat des 
de Capellades conclou evita un 88 % 
de visites presencials als CAP
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CALAF / LA VEU 

Els infants de totes les 
edats i els Reis de l’Ori-
ent van ser els prota-

gonistes de la tarda del 5 de 
gener a Calaf, com a molts 
d’altres pobles i ciutats. 
A partir de 3/4 de 6 de la 
tarda, les torxes van guiar a 
Ses Majestats fins a la pla-
ça Gran, on els esperava un 
gran gruix de persones. Les 
bengales van anunciar l’ar-
ribada de Melcior, Gaspar i 
Baltasar quan passaven poc 
més de les 18. Mentre salu-
daven als nens i nenes pre-
sents, els Reis van entrar fins 
a l’església de Sant Jaume per 
fer la tradicional adoració al 
nen Jesús. En  Mn. Joan San-
glas els va rebre amb unes 
paraules d’agraïment i els va 
donar la benvinguda al mu-
nicipi. 
Des del Consell d’Infants es 
va fer arribar a Ses Majes-
tat diferents desitjos que els 
nens i nenes havien plasmat 
en una carta que van llegir 
en veu alta. En aquesta, hi 
demanaven coses com adap-
tar millor el nostre poble per 
aquelles persones que tenen 
mobilitat reduïda, més vi-
gilància per evitar els actes 
vandàlics i robatoris, més 

jocs en els parcs com per 
exemple una tirolina o mi-
llores en alguns equipaments 
esportius com la piscina, les 
pistes de tenis o el poliespor-
tiu. Finalment, també van 
demanar més conscienciació 
sobre el canvi climàtic, mi-
llores per la seva escola i van 
demanar a la ciutadania de 
Calaf que també col·laborés 
en gaudir d’una vila com cal. 
A continuació, els Reis van 
anar fins a les seves carrosses 
per a començar la cavalcada 
que va estar amenitzada per 

Els Reis Mags visiten Calaf i el Consell 
d’Infants municipal els transmet els 
seus desitjos

la música de la Batucada Ma-
racuyà al llarg del recorre-
gut. Com cada any, els nens 
i nenes van poder pujar dalt 
de les carrosses i poder par-
lar uns minuts amb Melcior, 
Gaspar o Baltasar.
En acabar, va tenir lloc el re-
partiment de paquets per les 
cases de Calaf, uns regals que 
els infants havien sol·licitat 
als Reis de l’Orient el 26 de 
desembre, en el multitudi-
nari lliurament de cartes als 
patges Farik, Farak i Faruk al 
Casal de Calaf. 

VECIANA / LA VEU 

El passat dissabte dia 5 
de gener, tal i com ve 
succeint des de fa més 

de trenta-cinc anys, els Reis 
Mags d’Orient varen arribar 
el municipi de Veciana per 
tal de visitar als seus veïns 
i renovar-los la il·lusió per 
aquesta festa tant nostrada.
Enguany, i degut al gran 
nombre de llars que havien 
de recórrer, la comitiva re-
ial va arribar puntualment a 
dos quarts de cinc de la tar-
da al nucli de Veciana per 
fer les corresponents visites i 
desplaçar-se després cap a la 
zona de Sant Pere del Vim. 

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

Més tard varen fer cap als nu-
clis i masies de Segur, Mont-
falcó el Gros i Santa Maria del 
Camí acabant el recorregut 
ben entrada la nit. És admi-
rable el gran esforç que fan 
Melcior, Gaspar, Baltasar i els 
seus patges per arribar a totes 
les masies escampades en els 
39 km2 de terme municipal 
i estar una estona amb pares, 
fills i avis i portar-los obse-
quis, rialles i caramels.
Amb aquesta nit tant màgica 
es va posar punt i final als ac-
tes preparats per l’Ajuntament 
de Veciana per tal de celebrar 
les festes de Nadal al munici-
pi fent-ne una valoració d’allò 
més positiva.

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

Temporada 
2020 - 2021Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

EL MAGO POP Teatre Victoria
Dissabte, dia 15 febrer 2020    Hora Sortida:  14.45 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle al Victoria. Entrades garantides a platea
 NADA ES IMPOSIBLE

"NADA ES IMPOSIBLE",  l'espectacle de l'Antonio Díaz - EL MAGO POP, que està triomfant des de la seva estrena el setembre de 2017 al Teatro Rialto de 
Madrid, arriba al Teatre Victòria de Barcelona, oferint un viatge a través de l’extraordinari, ple de sorpreses, diversió, sensibilitat, ritme i emoció, en una 
aventura plena d'il·lusions que con�rma que, quan EL MAGO POP surt a escena, res és impossible!
Després de portar la seva màgia a més de 150 països amb els seus programes a DMAX - on va tenir l'honor de poder sorprendre al mateix Stephen Hawking 
amb un dels seus jocs - i convertir-se en l'il·lusionista més taquiller d'Europa amb el seu anterior espectacle, "LA GRAN ILUSIÓN",  Antonio Díaz torna a demos-
trar la seva inesgotable capacitat per a sorprendre des del primer minut, en aquesta ocasió amb "NADA ES IMPOSIBLE".
Si encara no l'has vist en directe, prepara't per a veure coses increïbles, que et captivaran i t'emocionaran!!
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
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FUTBOL / PERE SANTANO 

CERDANYOLA FC 1
CF IGUALADA 1

Els igualadins van fer 
una gran actuació a 
Cerdanyola, però no-

més van ser capaços de treure 
un punt.
Els blaus començaven l’any 
amb la intenció d’aixecar el 
vol i començar a puntuar, per 
sortir de la zona baixa de la 
classificació, en un camp de 
petites dimensions. Davant hi 
havia un equip de mitja taula.
El canvi d’entrenador es va 
notar des dels primers mi-
nuts, amb una modificació en 
la disposició tàctica de l’equip, 
que a l’inici no se sentia gaire 
còmode. No obstant, a partir 

del minut 15, el conjunt blau 
es va començar a sentir molt 
fort en defensa i s’apropava a 
l’àrea rival.
En aquest dinàmica, els igua-
ladins van tenir grans oportu-
nitats dels jugadors de Marc 
Cabestany. Tot i això, les 
grans aturades del porter visi-
tant, van impedir que els ano-
iencs es poguessin avançar 
en el marcador. El club blau 
feia mèrits per arribar amb 
avantatge al descans, però els 
primers quaranta-cinc mi-
nuts s’acabarien amb l’empat 
a zero.
A la represa, el matx es va 
igualar molt. Cap dels dos 
equips era capaç d’imposar 
el seu joc. Amb el pas dels 
minuts, els igualadins van 
tornar a demostrar la seva 

superioritat, tenint diverses 
ocasions i, fins i tot, arribant 
a estavellar la pilota al pal.
Tot i això, com és costum, en 
un contracop en els darrers 

minuts, els locals es van avan-
çar. Semblava increïble com 
el conjunt blau podia estar 
perdent, però un penal trans-
format per Óscar, feia l’empat 

a un, al minut 95.
La propera jornada, el CF 
Igualada acabarà la primera 
volta, a Les Comes, davant la 
UE Sants.

L’Igualada Rigat s’emporta la victòria 
en un partit disputat davant el Lleida
HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA RIGAT 3
LLEIDA LLISTA BLAVA 2

L’Igualada Rigat va 
aconseguir la primera 
victòria del 2020 en im-

posar-se per la mínima – tres 
gols a dos – al Lleida Llista en 
un partit molt igualat. El arle-
quinats van ser més efectius a 
la primera meitat, però els vi-
sitants van pressionar molt en 
els últims 10 minuts de partit 
buscant l’empat. Tot i la victò-
ria, els de Francesc Linares no 
han pogut recuperar el tercer 
lloc perquè el Noia ha donat 

la sorpresa i ha derrotat al Li-
ceo a Riazor.
Els arlequinats es van avançar 
al minut 3 amb un tir creuat 
de Tety Vives. Set minuts més 
tard el Lleida empatava pet 
mitjà de Cañellas, que va ca-
çar un rebot interior després 
d’una aturada d’Elagi Deitg. 
L’Igualada va respondre de 
manera molt ràpida: 110 se-
gons després Ton Baliu apro-
fitava  una assistència des de 
darrera de la porteria per ba-
tre Lluís Tomàs. Amb el 2 a 1 
es va arribar al descans.
A la segona part, el Lleida va 
tornar a forçar l’empat amb 
una contra que va definir 

l’ex-arlequinat Oriol Vives. I 
un altre cop més els iguala-
dins van trencar l’empat de 
manera rapidíssima: només 
32 segons després Jordi Mén-
dez feia el 3 a 2.
Amb el marcador en contra 
els visitants van posar setge a 
la porteria arlequinada. Una 
gran actuació d’Elagi Deitg va 
permetre que el marcador no 
es mogués. Tot i dos pals (un 
per cada equip) i els últims 
trenta segons que el Lleida 
Llista va jugar amb cinc ho-
mes de pista, el marcador no 
es va moure i aquesta nova 
victòria permet a l’Igualada 
Rigat sumar 28 punts.

FOTO: XAVI GARCIA

HOQUEI PATINS / LA VEU 

L’Igualada Femení HCP, 
amb dues cares noves, 
ho té tot preparat per 

la seva participació a la Copa 
Generalitat que es disputarà 
aquest cap de setmana a Ca-
pellades
Amb la incorporació de 
les jugadores Mar Franci i 
“Angy” Pérez, provinents 
ambdues del CH Vila-sana – 
del que s’hi han desvinculat 
prèviament de mutu acord 
– les jugadores sèniors van 
han completat una setmana 
d’entrenaments tot preparant 
ja el primer partit de la Copa 
Generalitat, que serà a la se-
mi-final contra l’HC Palau 
Plegamans, demà dissabte a 
les 12:30 h.
Així doncs, l’Igualada Femení 
HCP començarà l’any dispu-
tant la fase final d’una com-
petició que la disputen els dos 
millors equips dels dos grups 

de la primera fase.
En la competició femenina 
la jugaran l’Igualada Femení 
HCP i el CP Voltregà com a 
líders del grup “A” i “B”, res-
pectivament, i el CH Mataró 
i l’HC Palau Plegamans com 
a segons classificats del grup 
“A” i “B”, respectivament.
En la competició masculina, 
els líders d’ambdós grups van 
ser el Capellades HC i l’HP 
Tona, mentre que els segons 
classificats van ser el FC Bar-
celona i CP Congrés.
Les igualadines són les actu-
als sots-campiones de la com-
petició femenina en perdre 
la final (4-6), la temporada 
passada a Les Comes, contra 
un CP Vilanova farcit de ju-
gadores de l’equip d’Oklliga. 
En aquesta edició, l’Igualada 
Femení es tornarà a trobar 
contra l’HC Palau Plegamans 
a semi-finals, que voldrà tor-
nar-li l’eliminació de la tem-
porada passada.

Capellades acull la Copa 
Generalitat

Poc premi per al CF Igualada a Cerdanyola
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Els pneumàtics han si-
gut els protagonistes 
de les primeres eta-

pes d’aquest primer Dakar a 
l’Aràbia Saudita. Moltes son 
les punxades que han patit la 
majoria de participants, a més 
dels lògics problemes mecà-
nics que comporta una pro-
va d’aquestes característiques 
amb les llargues especials di-
àries.
Els dos participants anoiencs 
del Moto Club Igualada conti-
nuen en carrera, havent acon-
seguit un parell de bones ges-
tes per l’esport anoienc, com 
és el fet d’aconseguir dues vic-
tòries d’etapa tot just comen-
çar el raid.
Així a la segona etapa, el pilot 
sud-africà Giniel de Villiers, 
copilotat per l’odenenc Àlex 
Haro, en sortia guanyador. 
De Villiers comentava al fi-
nal de l’etapa; “Això és el Raid 
Dakar. Pots tenir un molt mal 

dia i a l’endemà un de molt bo. 
Així és com limites la pèrdua 
de temps. Va ser un dia molt 
agradable per a nosaltres. 
L’únic moment en què vam 
haver de parar va ser per aju-
dar a Bernhard, per donar-li 
un pneumàtic quan es va que-
dar sense recanvis. L’Àlex va 
fer un molt bon treball en la 
navegació; és molt, molt com-
plicat “.
I just el dia després, a la tercera 
etapa, el pilot manresà Gerard 
Farrés amb el copilot igualadí 
Armand Monleón, eren els 
guanyadors d’etapa a la cate-
goria SSV amb el Can-Am de 
l’equip Monster Energy. Farrés 
al final de l’etapa deia: “ Es-
tem molt contents amb l’etapa 
d’avui! Els canvis que hem fet 
al cotxe ens han permès fer 
un pas endavant important, el 
nostre Monster Energy Can-
Am  ha fet una gran feina, el 
feeling ha estat més bo, i tot i 
que encara hi ha marge, hem 
pogut gaudir i endur-nos l’eta-

pa. Impressionant la feina de 
l’Armand Monleón, amb una 
navegació impecable”.
L’endemà dimecres la cosa va 
canviar i molt pel pilot del 
Bagès i el copilot de l’Anoia ja 
que van tenir problemes me-
cànics de tot tipus que els va 
fer perdre dues hores respec-
te al vencedor de l’etapa. Al 
final de l’etapa la seva posició 
a la classificació general era la 
dotzena.
Pel que fa al pilot sud-africà 
i el copilot anoienc, la del di-
mecres va ser una etapa en la 
que van mantenir un bon rit-
me, i que el posicionava en el 
setè lloc a la classificació ge-
neral de cotxes.
Encara queda molt Dakar 
per endavant i el més impor-
tant és que els dos partici-
pants de casa nostra ja han 
guanyat una etapa cadascun 
i continuen en carrera tot 
esperant que arribin fins al 
final i amb la millor classifi-
cació possible.

Àlex Haro i Armand Monleón 
guanyen una etapa cadascun en la 
primera setmana de Dakar

Més de 500 corredors 
participen a una Reis 
Race de rècord
ATLETISME / LA VEU 

L’igualadí Roger Roca, 
campió del món de du-
atló l’any 2011, va ser el 

guanyador de la vuitena edi-
ció de la Reis Race, la cursa 
de Reis organitzada pels Moi-
xiganguers d’Igualada, que es 
va disputar el passat dilluns 
6 de gener. L’atleta del club 
Cerrr Igualada va recórrer els 
10km en 32 minuts i 31 se-
gons, millor marca històrica 
de la prova. Carme Tort, del 
Club Atlètic Manresa, va ser, 
amb un temps de 40’40”, la 
primera dona en completar la 
cursa.
Els segons en completar els 
10km van ser Joan Rosich 
(35’47”), del Club Atlètic 
Santa Coloma de Queralt, i 
Jackeline Gómez (42’11”), 
i els tercers, Hugo Figueras 
(35’49”) del Club Esport Tru-
ga i Teresa Segues (42’31”) 
del Club Esquaix Igualada.
Pel que fa a la cursa de 5km, 
que aquesta edició ha batut el 
rècord d’inscrits, els primers 
classificats van ser Aleix Se-
llarès (16’53”) del Bages Es-
ports Outlet i Lorena Cubi-
llas (20’09”) del club Avinent 
Manresa. El podi el van com-
pletar Sergi Arica (17’17”) 
del Club Esportiu Penedès i 
Georgina Gabarró (20’39”) 
de UECANOIA, i en tercera 
posició Arnau López (17’39”) 
del Club Atlètic Manresa i 
Eulàlia Alonso (20’56”) de 
Sedentaris.cat.
Com cada any, la Reis Race, 
organitzada per la colla cas-
tellera d’Igualada, també 
va premiar els atletes caste-

llers. Els primers classificats 
en la cursa de 10km van ser 
Òscar González (37’19”) de 
Minyons de Terrassa i Me-
lina Araque (42’58”) dels 
Castellers de l’Alt Maresme. 
A més a més, el premi 3 de 
10, atorgat a la colla caste-
llera amb millor marca (su-
mant els tres millors temps 
dels seus castellers) se’l van 
endur els amfitrions, els Moi-
xiganguers amb les marques 
de Joan Baliu (39’52”), Jordi 
Mas (41’16”) i Sergi Almirall 
(42’44”).
La novetat d’aquesta edició va 
ser el premi al Club Esportiu 
amb més participants, que 
va ser per al Club Atlètic de 
Santa Coloma de Queralt. La 
cursa també va atorgat pre-
mis a les diferents categories 
i les classificacions finals es 
podran consultar a la web de 
la cursa.
Aquesta ha estat la vuitena 
edició la prova organitzada 
pels Moixiganguers d’Igua-
lada, reconeguda pel seu 
circuit urbà que ressegueix 
indrets emblemàtics de la 
ciutat d’Igualada com el bar-
ri del rec, l’Asil del Sant Crist 
o el Claustre de l’Escola Pia. 
El regidor de Cultura, Pere 
Camps, Fermí Capdevila, re-
gidor d’Entorn Comunitari 
i Cooperació, i el president i 
el cap de colla dels Moixigan-
guers, Oriol Solà i Jordi Mo-
reno, van ser els encarregats 
del repartiment de premis. 
Tots els corredors, a més a 
més, van ser obsequiats amb 
un paquet amb un tortell de 
reis, mitjons del Punto Blan-
co i cava.

BÀSQUET / LA VEU 

Gran notícia per co-
mençar l’any per 
l’Anytime Fitness CB 

Igualada, amb el fitxatge de la 
pivot Carla Escuert. Nascuda 
al 1995, Carla Escuert té una 
sòlida experiència en les dues 
competicions estatals de mà-
xim nivell, LF1 i LF2. El seu 
pas pel Cadí La Seu, on va 
jugar a la màxima categoria 
estatal, va convertir-la en la 
gran jugadora que és ara. La 
Carla s’incorpora al CBI amb 
moltes ganes de destacar a 
Copa Catalunya i aportar el 
màxim al seu nou equip.
Escuert és una jugadora amb 

una gran visió de joc i gran 
capacitat de posicionament 
que, juntament amb la seva 
alçada d’1,90 m, la convertei-
xen en una jugadora de gran 
talent que segur que contri-
buirà al bon joc del primer 
equip femení del CBI dirigit 
per Sergi Alamillo.
El nou fitxatge tindrà l’opor-
tunitat d’estrenar-se aquest 
diumenge 12 de gener, a les 
19h, a Les Comes contra un 
rival directe de la classifica-
ció, el CB Valls Lear. A més de 
la Carla Escuert, aquest diu-
menge també es reincorpora 
Clàudia Gener, que torna des-
prés d’uns mesos a l’estranger 
amb una beca Erasmus.

Fitxatge de luxe per a l’Anytime Fitness CB Igualada
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ATLETISME / LA VEU 

L’equip masculí Sub-20 
del C.A.Igualada Pe-
tromiralles va assolir 

dissabte al matí una brillant 
3a posició al Campionat cata-
là Sub-20 en pista coberta de 
Sabadell, entre els 12 clubs de 
Catalunya classificats. 
Els components de l’equip del 
CAI Petromiralles assoliren 
un total de 101 punts, en la 
competició guanyada pel F.C. 
Barcelona amb 133 punts, se-
guits de l’Avinent Manresa, 
2ns amb 109 punts, i per da-
vant de l’A.A. Catalunya, 4ts 
amb 99 punts, entre altres.    
Individualment, sobresorti-
ren la victòria del debutant 
amb el CAI Eloi Santafé, gua-
nyador dels 60 m. tanques 
amb 8”15, i les 3eres posici-
ons d’Eduard Guzmán en els 
200 m.ll. amb 23”38, d’Aitor 
Caldito en llargada amb 6,49 
m., de Riduan Boulbayem en 
1.500 m.ll. amb 4’03”92, i de 
Pol Roca en salt d’alçada, amb 
1,80 m. 
Eren 4ts  Theo Ruiz en triple 
salt, amb 12,71 m., i Aleix 

Llorens en pes, amb 12,10 m. 
Roger Súria era 5è en 3.000 
m.ll. amb 9’05”09, i Joan Sen-
dra 5è en els 60 m.ll. amb 
7”41.
Gerard Farré era 6è en 800 
m.ll. amb 2’04”24, i eren 7ns 
els components del relleu de 
4 x 400 m. format per Eduard 
Guzmán - Gerard Farré - Jan 
Bisbal i Eloi Santafé, amb 
3’39”62. Sergi Santamaria era 
11è en 400 m.ll. amb 58”16. 
Els anoiencs es sobreposaren 
a l’infortuni dels tres nuls 
en el salt de perxa de David 
Muñoz, assolint aquesta bri-
llant 3a posició al podi mas-
culí.

L’equip femení, 6es  al Cam-
pionat català Sub-20 Indoor  
Per la seva banda, l’equip fe-
mení Sub-20 del CAI Petro-
miralles va assolir una des-
tacada 6a posició dissabte 
passat al matí al Campionat 
de Catalunya Sub-20 en Pista 
Coberta de Sabadell, entre els 
12 clubs capdavanters de l’at-
letisme català de la categoria.
Les atletes del CAI eren 6es 
amb 87 punts, en la compe-

tició guanyada pel F.C. Bar-
celona, seguides del Mun-
tanyenc St. Cugat, 2es, i del 
Cornellà Atl., 3es al podi del 
Campionat.  
Individualment  i entre la 
destacada actuació global 
de les anoienques, van so-
bresortir  les actuacions de 
Marta Galló, 3a en llargada 
amb 5,43 m., de Mar Planas, 
3a en triple salt amb 11,31 

El Sub-20 masculí del CAI, bronze al Campionat Català Indoor
m. Eren 4es Francina Massa-
gué en 400 m.ll. amb 1’02”30, 
Berta López en 800 m.ll. amb 
2’26”40, i Mar Buchaca en 60 
m.ll. amb  8”13.
Eren 5es Laia Planas en salt 
d’alçada, amb 1,56 m., i Anna 
Torras en 1.500 m.ll. amb  
4’56”94. 
Eren 8es les components del 
relleu de 4 x 400 m. format 
per Júlia Solé - Mariona Ro-

dríguez - Judit Navarro i Mar 
Planas,  amb 4’26”79.
Júlia Solé era 8a en els 3.000 
m .ll. amb  12’04”06. Rut Cas-
tellano era 8a en pes, amb 
7,52 m. i Núria Moix 9a en els 
200 m.ll. amb 28”20. 
Carla Elías era 10a en salt de 
perxa, amb 2,60 m. i Sílvia 
Hohnhaussen era 11a en els 
60 m. tanques amb 14”76.

ATLETISME / LA VEU 

L’equip masculí  del C.A. 
Igualada Petromiralles, 
va assolir diumenge 

passat al matí a la pista cober-
ta de Catalunya a Sabadell, 
una molt meritòria 6a posició 
al Campionat  de Catalunya 
Absolut de 1a categoria per 
clubs, competició en què van 

participar els 8 millors con-
junts de l’atletisme català en 
pista coberta a nivell absolut.
Els anoiencs, que sofriren al-
gunes baixes en la seva for-
mació, van ser 6ns amb 44 
punts, amb un nou rècord 
dels Campionats de Marc 
Sànchez en Alçada, i amb 
el rècord d’Igualada indo-
or del relleu de 4 x 400 m., 

en el Campionat guanyat 
pel F.C.Barcelona, seguits de 
l’A.A. Catalunya, 2ns. i del 
Cornellà Atl., 3rs. Eren 4ts. 
els atletes de l’ISS-L’Hospita-
let, i 5ns. la U. Colomenca, 
essent 7ns el Lleida U.A. i 
8ns. el C.A. Canaletes, equip 
que perd la categoria per a la 
propera temporada 2021.
Individualment, va sobresor-
tir la victòria de Marc Sánc-
hez en salt d’alçada amb 2,13 
m., nou Rècord dels Campi-
onats, i les 2es. posicions de 
Jordi Yoshinori Matsuoka en 
el salt de llargada amb 7,20 
m. i de Guillem Carner en els 
800 m.ll. amb  1’56”25.
Cal ressaltar també les 5es 
posicions de Theo Ruiz en 
salt de perxa, amb 4,40 m. i 
de Lahcen Ait Alibou en els 
3.000 m.ll. amb 9’01”00. 
Eren 6ns Ramon Sánchez en 
pes, amb 12,28 m. i els com-
ponents del Relleu de 4 x 400 
m. format per Miguel A. Ja-
lón - Oriol Castells - Eric 
Verdugo i Guillem Carner 
amb 3’31”69, nova plusmar-
ca igualadina indoor, millo-
rant els 3’34”43 de Castells 
- Muñoz - Farré i Carner, 
del 13/01/2019 en el mateix 
Campionat.

Eren 7ns Riduan Boul-
bayem en els 1.500 m.ll., amb 
4’19”28, Oriol Castells en 
els 200 m.ll. amb 23”15, i el 
reaparegut amb el CAI Hèc-
tor Ramos en els 60 m. tan-
ques, amb 9”05.
Eren 8ns el debutant amb el 
CAI Miguel A. Jalón en els 
400 m.ll., amb  50”65, i Edu-
ard Guzmán en els 60 m.ll. 
amb 7”36. Eric Verdugo va 
debutar també amb el CAI en 
el relleu de 4 x 400 m. 
  
L’equip femení del CAI tam-
bé es classifica en 6a posició
L’equip femení  del C.A.Igua-
lada Petromiralles, va assolir 
també una molt meritòria 6a 
posició al Campionat de Ca-
talunya Absolut “A” en pista 
coberta, disputat diumenge 
al matí a Sabadell, competició 
en què van participar-hi els 8 
millors conjunts de l’atletisme 
català en pista coberta a nivell 
absolut.
Les anoienques, que tingue-
ren la baixa d’Ariadna Ramos 
per lesió en els 60 m. tanques,  
eren 6es amb 42 punts, en la 
classificació final encapçalada 
per l’A.A. Catalunya, seguides 
del F.C. Barcelona, 2es i de 
l’Avinent Manresa, 3es. Eren 

Els equips absoluts del CAI aconsegueixen tots dos la 6a posició 
en els Campionats de Catalunya de Clubs Indoor

4es les atletes de l’ISS-L’Hos-
pitalet, i 5es el Cornellà Atl., 
imposant-se el CAI al LLeida 
U.A., 7es, i al C.A. Tarragona, 
8es i que perden la categoria 
per a la propera temporada 
2021.
Individualment sobresortiren 
les terceres posicions de Nai-
ma Ait Alibou en els 1.500 
m.ll. amb 4’34”97, i de Nora 
Taher en el triple salt, amb 
12,46 m. 
Eren 4es Anna Asensi en els 
60 m.ll. amb  8”02, Marta Ga-
lló en salt de llargada, amb 
5,29 m., i Cora Salas en llan-
çament del pes, amb 10,51m.
Anna Torras era 5a en 800 
m.ll. amb 2’22”36. Carla Bis-
bal era 6a en 3.000 m.ll. amb 
10’33”57, i Carla Elías 6a en 
salt de perxa amb 2,60 m.  
Francina Massagué era 7a en 
400 m.ll. amb 1’02”47, i Laia 
Planas 7a en el salt d’alçada 
amb 1,54 m.
La debutant amb el CAI Cè-
lia Morillo era 8a en els 200 
m.ll. amb  28”10, i les compo-
nents del relleu del CAI de 4 
x 400 m. format per Júlia Solé 
- Francina Massagué - Berta 
López i Naima Ait Alibou, fo-
ren desqualificades per l’art. 
24.19.      
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora co-
mença l’any amb una 
programació de primer 

nivell. Des del 10 de gener i 
fins el 31 de maig, hi ha pre-
vistes 14 propostes artístiques 
d’alta qualitat de teatre, comè-
dia, teatre d’humor, musical, 
familiar i el Cicle Música de 
Primera Fila a la Programació 
Gener/Maig 2020.
La programació començarà 
aquest cap de setmana (10, 11 
i 12 de gener) amb Carinyo, 
una proposta de la companyia 
valenciana Pérez&Disla. Un 
espectacle de teatre en què una 
parella ha descobert que ocu-
par el mateix espai no implica, 
necessàriament, estar junts. 
Una història d’amor i desamor 
amb grans dosis d’humor.

Teatre, comèdia i musical
La programació d’aquesta tem-
porada inclourà sis propos-
tes teatrals. La ja mencionada 
Carinyo de Pérez & Disla, que 
obrirà la temporada aquest cap 
de setmana; Ni con tres vidas 
que tuviera (28/29 febrer i 1 
de març) dels madrilenys In-
temperie Teatro, un impactant 

espectacle basat en l’entrevis-
ta del periodista Jordi Évole 
a l’exterrorista Iñaki Rekarte. 
Una invitació al diàleg i a la 
presa de partit estrenada amb 
èxit a Madrid;
Assaig sobre la lucidesa (6, 7 i 8 
de març), una versió teatral de 
l’obra de José Saramago a càr-
rec de La Danesa, una crítica 
ferotge als mecanismes de po-
der i a la corrupció del sistema 
democràtic. Una versió teatral 
de l’obra del prestigiós escrip-
tor José Saramago, molt aplau-
dida pel públic i per la crítica; 
Accions de resistència (25 i 26 
d’abril) de la Cia. Susanna Bar-
ranco, un impactant especta-
cle que mostra una societat fu-
tura on néixer, viure, treballar 
i morir esdevenen una peça 
més de l’intercanvi mercantil. 
Una obra essencial finalista del 
Premi BBVA de Teatre 2020.
També inclourà la proposta 
musical Infanticida (20, 21 i 
22 de març), en què la compo-
sitora Clara Peya i el drama-
turg Marc Rosich signen una 
brillant adaptació musical de 
l’obra en què Víctor Català va 
trencar amb un mite irreduc-
tible fins al moment: l’instint 
maternal.

Com és habitual, la programa-
ció del nou any també comp-
tarà amb una comèdia i una 
proposta de teatre d’humor. 
Decadència (24, 25 i 26 gener) 
d’Steven Berkoff de la mà de la 
companyia Elektra, un retrat 
crític, sarcàstic i carregat d’hu-
mor negre sobre la
classe alta d’Anglaterra. Un text 
clau de la dramatúrgia britàni-
ca amb dos grans intèrprets a 
l’escenari. I repetirà l’aplaudit 
CALMA! (29, 30 i 31 de maig) 
del conegut clown Guillem 
Albà, un divertit muntatge 
per riure i fer-nos oblidar les 
presses del dia a dia que ja va 
exhaurir totes les entrades el 
maig passat.

Dues propostes amb segell 
igualadí
Aquesta programació inclou-
rà dues propostes amb segell 
igualadí. L’estrena de Molotov 
(15, 16 i 17 de maig) de David 
Pintó i l’actor igualadí Joan 
Valentí, un colpidor muntatge 
que reviu la història de Cipri-
ano Martos, militant antifran-
quista mort el 1973. I Bollywo-
od Bombay Barcelona (14, 15 i 
16 de febrer) de Dúo Fàcil i Lí-
quido Teatre, músiques, balls i 

colors al més pur estil indi en 
una divertida tragicomèdia 
que posa en escena la decepció 
de despertar del somni migra-
tori. Amb l’actor igualadí Marc 
Tarrida.

La Cia. Teatre de l’Aurora es-
trenarà la quarta producció 
pròpia
El mes de maig la Cia. Teatre 
de l’Aurora estrenarà a igua-
lada la seva quarta producció 
pròpia. En Jan Petit quan balla 
(8, 9 i 10 de maig), una pro-
posta familiar de teatre amb 
màscares, titelles i música en 
directe que explica la veritable 
història que s’amaga darrera 
l’alegre i popular cançó infan-
til, la d’un líder d’una revolu-
ció social i política que va des-
afiar a la poderosa monarquia 
francesa.

Cicle Música de Primera Fila
David Riba, Guillem Martí i 
Maria Josep Fusté (2 de febrer) 
obriran la programació
musical del Cicle Música de 
primera fila. Tres excel·lents 
músics i professors de l’Esco-
la Conservatori Municipal de 
Música d’Igualada, porten a 
l’Aurora un viatge pel repertori 

del Beethoven més prerevolu-
cionari. El jove pianista iguala-
dí Joaquim Font (15 de març) 
també actuarà al teatre. El con-
certista d’Igualada amb més 
projecció internacional oferirà 
un repertori excepcional de 
música ibèrica per a piano.
Una altra proposta del Cicle 
Música de Primera Fila serà 
l’original Toquen a morts (4 
d’abril), una trobada entre els 
actors i músics Norbert Mar-
tínez i Roger Julià en un con-
cert-espectacle que no deixarà 
a ningú indiferent. Finalment 
completen la programació 
musical d’aquesta tempora-
da el Quintet Mediterrani (19 
d’abril), Un quintet format per 
joves promeses de l’ESMUC, 
que oferiran un concert de 
cambra en un viatge del clàssic 
al neoclàssic.

Venda d’abonaments
Els espectadors que ho vul-
guin podran adquirir l’abona-
ment de la Programació Ge-
ner/Maig 2020, que ofereix 4 
espectacles per 44 euros amb 
un 33% de descompte. L’abo-
nament es pot adquirir fins el 
20 de març trucant al 938 050 
075 els dies laborables.

El Teatre de l’Aurora presenta una programació crítica 
i compromesa i amb grans dosis d’humor

El Teatre de l’Aurora 
arrenca la progra-
mació Gener/Maig 

2020 aquest cap de setmana 
amb una proposta de teatre 
que arriba del País Valen-
cià. Es tracta de Carinyo de 
Pérez&Disla.
Dos individus han anat en-
voltant la seva relació en un 
mite, la construcció d’una 
imatge d’ells mateixos que 
els impedeix pensar-se des 
d’un present contínuament 
canviant. Han descobert 
que ocupar el mateix espai 
no implica, necessàriament, 
estar junts. La il·lusió s’ha 
esvaït i, tanmateix, darrere 
d’aquesta sensació de buit 
alguna cosa queda. La ne-
cessitat de no trencar el vin-

cle. La creença obstinada de 
potser trobar-se de nou.
La companyia valenciana 
Pérez&Disla neix de la col-
laboració dels artistes Jaume 
Pérez Roldán i Juli Disla. Fins 
ara, han dut a escena Expues-
tos (Festival Russafa Escèni-
ca, 2011), La gent (Finalista 
als Premis Max a millor au-
toria revelació el 2014, Premi 
Espectacle més innovador i 
original al TAC Valladolid 
2014); El hombre menguante 
(seleccionat al circuit de la 
Red de Teatros Alternativos 
2015); La gente (coproduc-
ció Espanya-Mèxic) i Carinyo 
(2016). Aquesta comèdia ar-
riba a Igualada després d’ha-
ver fet temporada a la Sala 
Beckett de Barcelona i a l’Es-

“Carinyo”, dels valencians Pérez&Disla al Teatre de l’Aurora
cenari Joan Brossa.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Cari-
nyo, tindran lloc divendres 
10 i dissabte 11 de gener a 
les 21 h i diumenge 12 de ge-
ner a les 19 h. Després de la 
funció de divendres, els es-
pectadors podran compartir 
les seves opinions en una 
tertúlia que obrirem amb els 
membres de la companyia. 
Les entrades tenen un cost 
de 16 € i 13 € (amb els des-
comptes habituals) es poden 
adquirir per Internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada
funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.
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TEATRE / MARTÍ ROSSELL 

DistanS és el nou es-
pectacle de la compa-
nyia Vol’e Temps que 

es  podrà veure el proper 18 
de gener a 2/4 de set de la tar-
da al Teatre Municipal l’Ate-
neu. L’espectacle reprendrà la 
temporada de Xarxa Igualada 
canviant el seu horari habitu-
al. En aquesta entrevista par-
lem amb Albert Moncunill, 
membre fundador de la com-
panyia nascut a Igualada. Dis-
tanS arriba a Igualada després 
d’haver obtingut els premis de 
millor direcció (Lapso Pro-
ducciones), millor posada en 
escena i millor artista masculí 
(Albert Moncunill) als premis 
andalusos de circ (PACA), 
premi a millor espectacle noc-
turn al FETEN 2019 i el premi 
Lorca al millor espectacle de 
circ d’Andalusia 2019. DistanS 
és un viatge a través de les 
emocions en un espai visual i 
sonor que embolcalla escenes 
de circ acrobàtic i teatre gestu-
al que conformen un especta-
cle orgànic, sensible i divertit. 
Una obra que parla d’amistat 
i dels records que segueixen 
vius als nostres cors durant 
anys però també de la fragili-
tat de l’ésser humà, de la rup-
tura, de la solitud i de l’amor 
capaç de regenerar y recons-
truir les nostres relacions amb 
els altres.

Què  és DistanS?
DistanS és el nostre nou es-
pectacle, de la companyia 
Vol’e Temps, la nostra segona 
creació després de Mundos 
de papel, que va ser el primer 
espectacle. Li vam posar Dis-
tanS perquè l’espectacle parla 
de la distància de les relacions 
humanes. Dues persones que 
quan eren petits van construir 
unes cabanyes, al bosc, quan 
jugaven, i per raons personals 
es van haver de separar però 
van fer un pacte: es trobarien 
al mateix lloc, a les cabanyes, 
al cap de vint anys. La història 
explica la trobada d’aquestes 
persones a les cabanyes on ju-
gaven però quan ja són adults.

Qui sou Vol’e Temps?
Som jo –l’Albert Moncunill– i 
la Sara Ortiz, una noia fran-
cesa amb qui vam fer l’escola 
de circ junts a Granada i amb 

qui vam crear la companyia 
quan vam acabar l’escola.

Per tant és l’escola el que 
fa coincidir un català i una 
francesa a Andalusia.
Exacte. Hi ha una escola de 
circ internacional, de circ i 
teatre. Allà ens vam conèixer 
i quan vam acabar, després de 
tres anys, vam decidir crear la 
companyia.

Qui més ha participat a l’es-
pectacle a part de vosaltres 
dos?
A l’espectacle hi ha participat 
molta gent, ha sigut un tre-
ball en equip. Hem tingut un 
escenògraf [Carlos Monzón], 
un director [Lapso Producci-
ones], un músic [Daniel Mal-
donado “Sam”] i una sastre 
[Angie Paz, Engatosarte]. Tre-
ballar amb tanta gent fa que 
sigui una creació col·lectiva. 
Tots han participat de manera 
creativa a l’espectacle, apor-
tant idees. Sempre ho diem, 
som dos en escena però dar-
rere som molts més. L’espec-
tacle és d’ells, dels que viuen 
a l’ombra. A més a més, hi ha 
una part molt important, la 
del disseny, la il·lustració i la 
web, que l’ha fet una empresa 
d’Igualada, l’Estudi Quartada. 
Per tant també compta amb 
segell igualadí. 

Com s’explica una història a 
través del circ?
És el més complicat. Nosaltres 
n’estem molt contents. A Dis-
tanS hem aconseguit explicar 

una història utilitzant les tèc-
niques de circ, i que tot qua-
dri. És complicat perquè les 
tècniques de circ s’han d’adap-
tar a la història. Les tècniques 
que fem servir són corda flui-
xa, acrobàcia, barra fixa i ma-
labars. Qui ho vingui a veure 
ho comprovarà, totes les tèc-
niques s’adapten i s’integren 
perfectament a la història.

Qui hauria de venir a veure 
l’espectacle?
Tothom (riu). És un especta-
cle per tots els públics. Moltes 
vegades diuen: és per a nens. I 
no, és per a tots els públics. Un 
adult ho gaudeix com un nen. 
És una història molt propera, 
tothom s’hi sent identificat. I 
ambientada en tècniques de 
circ molt bones. Pot agradar a 
tothom.

En quin moment vas decidir 
que volies formar part del 
món del circ?
Des de ben petit ja m’agradava. 
De petit ja feia malabars amb 
tres pilotes però no pensava 
dedicar-m’hi. Quan estudiava 
no coneixia escoles i no és una 
opció fàcil. Vaig anar aprenent 
de forma autodidacta i, abans 
d’anar a l’escola (a Granada), 
ja tenia un número d’arts de 
carrer. Després, amb l’escola 
professional, vaig decidir que 
volia dedicar-m’hi.

Havies anat al Circ Raluy?
Sí, força vegades. Per a mi és 
un referent. Un clàssic. La 
nostra companyia de circ és 

molt diferent, tenim un circ 
més nou, contemporani, no 
anem amb carpes i caravanes. 
Anem amb furgoneta i actuem 
en teatres i sales. Fem servir 
tècniques de circ però és un 
altre ambient. El Circ Raluy 
és un referent, una cosa molt 
maca, molt poètica.

Quina relació tens amb el 
circ a Igualada? 
Jo vaig estar molts anys tre-
ballant al Tot Circ. Un circ de 
carpes que hi ha a Copons. 
Això respon a la pregunta de 
com vaig començar, al Tot 
Circ.

I amb Igualada, en general.
Actualment no tinc gaire rela-
ció amb Igualada perquè estic 
vivint a Granada però hi tinc 
relacions familiars i amistats. 
També per la Mostra d’Igua-
lada, on hem actuat i esperem 
tornar-hi. 

Per tant, conserves amistats 
a Igualada.
Sí, les amistats que tinc de tota 
la vida les conservo. Hi tinc un 
vincle bastant fort encara. De 
vegades em venen a veure, de 
vegades pujo jo. No ha sigut 
un impediment estar a Gra-
nada, en aquest sentit. Són els 
amics de la infantesa. De fet, 
aquest espectacle té part de la 
meva infància. Jo de petit ju-
gava amb cabanyes, tenia una 
casa a l’arbre, i tinc molt bon 
record d’aquella època. L’es-
pectacle va d’això, de quan ets 
petit i tens un món inventat i, 

“Portem a Igualada “DistanS”, el nostre nou espectacle 
de circ i teatre gestual”

Albert Moncunill, membre fundador de la companyia Vol’e Temps

quan et vas fent gran, has de 
mirar de conservar-lo.
El teu Albert de fa 20 anys, 
com veuria l’Albert d’ara?
Jo crec que estaria orgullós. 
Aconseguir que, d’una cosa 
personal com és el circ, acon-
seguir dedicar-s’hi, que et vagi 
bé i complir tots els objectius, 
és una cosa que no m’espera-
va però que, poc a poc, i amb 
constància, he aconseguit. No 
és un camí fàcil.

Et veus dedicant al món del 
circ tota la teva trajectòria?
Al nivell que estem ara, és 
complicat. L’espectacle és molt 
físic i ple d’acrobàcies dures. 
Hi haurà un moment en què, 
per motius físics, no ho po-
drem seguir fent. El què passa 
és que nosaltres també tenim 
una part teatral, potser és la 
que s’acabarà quedant. Miro 
de no pensar-hi, és una cosa 
que ja ens anirem trobant. Ja 
ho veurem. També tinc la sort 
de ser professor de l’Escola de 
Circ i puc combinar els espec-
tacles amb l’ensenyança. Pot 
ser una sortida, a la llarga, l’en-
senyança de circ.

Tens un peu a Catalunya i un 
a Andalusia. Com et sents en 
el tema polític entre Catalu-
nya i la resta de l’estat? Ho 
entenen? Ho entens?
Tinc la sort, en general, de re-
lacionar-me a Granada amb 
gent que té la ment oberta. Em 
trobo gent que fins i tot dona 
suport al que està passant a 
Catalunya. Tinc una gran sort 
que en el meu cercle d’amistats 
no hi ha cap problema amb 
aquest tema. Però, de vegades, 
he tingut casos en que, per ser 
català, em tracten d’una altra 
manera però molt pocs, molt 
pocs.

T’has trobat amb molta gent 
que ho entén, que és com-
prensiva, tenim una idea fal-
sa de com pensa la gent de la 
resta de l’estat?
He tingut més experiències 
bones, en aquest tema, que 
dolentes. He tingut moltes 
converses, també amb gent 
que no hi està d’acord, però 
n’hem parlat i no passa res. 
Dins el grup de gent amb què 
em moc la gent fins i tot dona 
suport al què està passant. Ho 
troben una bestialitat.
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MÚSICA / MARIA DALMASES 

El divendres dia 3 de 
gener, a la Basílica de 
Santa Maria d’Igua-

lada, hi va haver el concert 
d’orgue que cada any ofereix 
el músic igualadí Joan Para-
dell i Solé, organista de la Ca-
pella Musical Pontifícia Sixti-
na del Vaticà i catedràtic del 
Conservatori de Frosinone. 
Els comentaris els va fer Jau-
me Planas. Anna Miranda va 
ser la registrant i la visió per 
la pantalla va anar a càrrec de 
Jordi Balsells i Josep Aguilera. 
La majoria d’obres del concert 
van ser nadalenques escrites 
al segle XX. Va començar amb 
Alleluia de Giuseppe Rosetta 
(1901-1985), una bonica obra 
on els dos teclats es repartei-
xen la melodia i l’acompanya-
ment. Es va poder veure com, 
en alguns moments, havia 
de tocar els dos teclats amb 
la mateixa mà. Va continuar 
amb una Berceuse del ma-
llorquí Joan Maria Thomàs 
(1896-1966), una senzilla i 
deliciosa cançó de bressol. En 
contrast amb l’anterior va in-
terpretar “Entrée de processi-
on” sobre l’Adeste Fideles del 
músic francès Auguste Larriu 
(1840-1925) on es va sentint 
la melodia d’aquesta cançó 
amb harmonitzacions dife-
rents i solemnes.
A continuació va tocar obres 
de dos autors italians que van 
ser considerats els millors or-
ganistes i improvisadors del 
seu temps. La primera va ser 
Christmas Pastorale de Mario 
Enrico Bossi (1862-1925), 
una composició senzilla, 
molt adequada al temps na-
dalenc. Va seguir amb l’obra 

La Marcia dei Re Magi op. 61/f  
d’Oreste Ravanello (1871-
1938), una marxa que em va 
recordar la innocència dels 
nens que esperen l’arribada 
dels Mags. La següent va ser, 
del compositor nascut a San 
Francisco, Richard Purvis 
(1913-1994), Carol Rhapsody, 
obra molt original i virtuosís-
tica basada en tres popularís-
simes cançons de Nadal. Des-
prés vam poder escoltar la 
Pastorale “Gesù Bambino” de 
Pietro Alessandro Yon (1886-
1943), un músic italià que va 
viure i treballar molts anys a 
Nova York.
Per celebrar l’any Louis Vier-
ne (1870-1937), ja que aquest 
any és el 150è aniversari del 
seu naixement, Joan Paradell 
va interpretar les tres peces 
Scherzetto, Berceuse i Carillon 
de Longpont, que formen part 
del Segon llibre per orgue en 
estil lliure que aquest autor va 
compondre l’any 1913, obres 
molt contrastades i de gran 
efecte, dificultat i brillantor. 
Per acabar el concert va triar 
Fiesta, de l’any 1996,  d’una 
compositora que encara viu, 
l’americana Emma Lou Die-
mer, nascuda l’any 1927, que 
ens va introduir en un món 
una mica diferent, amb ritme 
de tango i amb tocs jazzístics.
Aquest concert de Cap d’Any 
no es pot celebrar el dia 1 
perquè Joan Paradell ha de 
tocar a la Basílica de Sant 
Pere del Vaticà en la cerimò-
nia presidida pel Papa Fran-
cesc i precisament aquest any, 
en la transmissió que en va 
fer TV2, hi va haver un mo-
ment on se’l va poder veure 
a l’orgue. Amb el d’Igualada 
inicia una tasca concertísti-

ca que el portarà per molts 
llocs del món. Per la nostra 
ciutat és un honor poder co-
mençar l’any amb un concert 
d’aquesta categoria i poder 
escoltar aquestes interpreta-
cions. El mestre Paradell ens 
corrobora que és una gran fi-
gura de l’orgue, i ens mostra 
la seva magnífica  tècnica, 
tant en els teclats manuals 
com en el pedaler, i la seva 
gran musicalitat, que el fan 
l’intèrpret ideal per tocar tot 
tipus de música. Sempre tre-
balla per oferir nous autors i 
obres en uns programes molt 
agradables, variats i adequats 
al moment. Ho vam poder 
veure en aquest concert on 
va anar alternant les obres 
més suaus amb altres més es-
pectaculars.
El públic nombrós però que, 
malauradament, no omplia 
totalment la basílica, li ho va 
agrair amb grans aplaudi-
ments i ell va tocar com a bis 
d’una manera magistral la To-
cata i fuga en re menor, atribu-
ïda a J. S. Bach (1685-1750). 
Després va baixar al presbi-
teri, on va ser felicitat pel se-
nyor Pere Camps, regidor de 
Promoció Cultural del nostre 
Ajuntament i on va tornar a 
rebre grans aplaudiments per 
part de tots els assistents.

Joan Paradell va captivar el públic amb 
el seu concert d’orgue

TEATRE / LA VEU 

Aquest mes, la compa-
nyia anoienca Teatre 
Nu dóna el tret de 

sortida a la gira de “La lleu-
geresa i altres cançons”. La 
primera cita serà aquest pro-
per dissabte 11 de gener a les 
20h a Sant Martí de Tous a La 
Casa del Teatre Nu, precisa-
ment el mateix espai on es va 
estrenar el 2018 abans d’anar 
al Festival Temporada Alta 
de Girona. L’espectacle, escrit 
per Víctor Borràs i Ivan Benet 
(aquest últim n’és també el di-
rector) i interpretat per Aida 
Oset va fer també temporada 
a la Sala Beckett de Barcelona 
durant el mes d’abril del 2019. 
Ara, amb aquesta primera 
cita comença un viatge per 
diferents localitats de Catalu-
nya com Manresa, Calldete-
nes, Celrà, Vic i Lleida. 
“La Lleugeresa i altres can-

çons” és un espectacle a mig 
camí entre el monòleg, el mu-
sical i el cabaret que explica la 
història d’una infermera que 
ha hagut de deixar la seva fei-
na: tancada a casa seva es mi-
rarà al mirall i no es reconei-
xerà. Reconstruirà els fets en 
forma de monòleg interior. A 
través de les cançons alleu-
gerirà la seva condició d’ani-
mal hipermodern. Un thriller 
musical. Què va passar el dia 
D a l’hora H?
A part de la reserva d’entra-
des habitual a través del cor-
reu teatrenu@teatrenu.com, 
com a novetat, aquest any La 
Casa del Teatre Nu facilita al 
seu públic la compra d’entra-
des on-line través de la pla-
taforma Entradium (www.
entradium.com). El preu de 
l’entrada és de 13€. La Casa 
de Teatre Nu estarà oberta a 
partir de les 19h amb servei 
de bar.

La companyia Teatre 
Nu inicia la gira de “La 
lleugeresa i altres cançons” 
a Sant Martí de Tous El mestre Paradell ens 

mostra la seva mag-
nífica tècnica, tant en 

teclat manual com en el 
pedaler, i la seva gran 
musicalitat que el fan 

l’intèrpret ideal per to-
car tot tipus de música
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

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

ANY 1910
L’ANTIGAMENT ANOMENADA “RAMBLA DE JOSÉ 
CANALEJAS”; QUE DESPRÉS VA PASSAR A SER LA 
“RAMBLA DE CARLOS VII” I ACTUALMENT ES DIU 
“RAMBLA NOVA”.
Fotografia del famós Taller Fotogràfic de Lucien Roisin 
Besnard (París 1884 – Barcelona 1943), resident a la Ram-
bla de Santa Mònica de Barcelona, on va exercir de fotò-
graf, i es va especialitzar en la fotografia de postals de Cata-
lunya, utilitzant imatges d’altres fotògrafs. Aquí es mostra 
un perspectiva de la Rambla fins al fons de St. Agustí.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic 
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

Recerca a càrrec de Carmel·la Planell Lluís

CULTURA / LA VEU 

Començar l’any és una 
oportunitat per or-
ganitzar-se i trobar 

moments per a dedicar a un 
mateix. Aprendre i formar-se, 
cuidar-se i passar-s’ho bé, 
gaudir d’activitats plaents o 
provar coses noves. 
A l’Ateneu Igualadí estrenem 
l’any amb noves propostes de 
cursos, el de  ‘Magdala ioga. 
L’aventura d’anar cap endins’ 
que començarà aquest mes 
de gener i ‘Que passaria si ... 
Escriptura Creativa’, que s’ini-
ciarà just a principis del mes 
de febrer.

Curs de ioga
Els dissabtes, a partir del 18 de 
gener (un al mes) de les 10.30 
h a les 13 h s’impartirà el curs 
‘Magdala ioga. L’aventura 
d’anar cap endins’ adreçat a 
mestres d’infantil i primària i 
professorat de secundària. A 
professionals del sector psi-
cològic, social, educatiu i del 
lleure.  Als pares i mares que 
vulguin experimentar el ioga 
i després gaudir-lo en família.

El Magdala ioga és un ioga 
creatiu, terapèutic i molt 

complet. Afavoreix una es-
colta profunda dels cicles de 
la vida i de les relacions inter-
nes-externes desenvolupant 
estats de presència  i gestió 
emocional. Facilita un estat 
saludable d’autoestima, cons-
ciència corporal, autoconei-
xement, concentració i millo-
ra en el rendiment escolar i a 
tots els nivells.
Facilitarà el curs  Magda Ni-
not, professional amb tren-
ta anys creixent com a iogui 
en la seva tradició iniciàtica 
i vuit anys facilitant aquest 
aprenentatge amb nens, en 
famílies i en l’Educació en ge-
neral. 
Inscripcions obertes| Magda 
Ninot 600 7439 60 . Places li-
mitades.

Curs d’escriptura creativa
Els dimecres, a partir del 5 de 
febrer i fins a l’1 d’abril, l’es-
criptora i professora, Paula 
Colobrans impartirà el curs 
d’escriptura creativa ‘Que 
passaria si ... Escriptura Cre-
ativa’. Taller destinat a conèi-
xer i experimentar diferents 
tècniques de desbloqueig i 
estimular la creativitat. Tre-
ballarem sobre les bases de 
l’escriptura i aprendrem a es-

tructurar un text; també els 
principals recursos per trans-
formar l’expressió comú en 
expressió literària. Crearem 
escenes, històries i personat-
ges tot treballant individu-
alment i en grup a través de 
jocs i de la reflexió. Es fomen-
tarà el debat entre els partici-
pants.
Inscripcions obertes | Paula 
Colobrans 650 873 757. Pla-
ces limitades.

A banda d’aquestes nove-
tats,  l’Ateneu ofereix classes 
de Swing els dimecres i di-
jous organitzades per Swing 
Anoia. El Taller d’Enquader-
nació, els dimarts amb Ma-
ria Requesens com artesana 
tallerista. Classes de Taitxí 
els dilluns i dimarts impar-
tides per l’Associació Tai Chí 
Taoista. Curs de Defensa Per-
sonal Femenina els primers i 
tercers dissabtes de cada mes, 
al matí. Classes d’Aikido per 
a adults, els dimarts, dijous i 
dissabtes i per a nens i nenes, 
els dijous i dissabtes. L’Esco-
la d’Escacs infantil imparteix 
classes els divendres a la tar-
da. I també per als amants del 
ball Country, els divendres a 
la nit és el dia per apuntar-se.

Noves propostes de l’Ateneu Igualadí 
per aquest inici d’any

CULTURA / LA VEU 

Aquest mes de gener 
la Biblioteca Central 
d’Igualada ha posat 

en marxa al seu perfil d’Ins-
tagram (@bibliotecaiguala-
da) el Trivial d’Igualada. Es 
tracta d’un joc de preguntes 
per donar a conèixer curiosi-
tats de la història de la ciutat, 
com festes i costums, llocs 
d’interès, personatges il·lus-
tres, entitats... La resposta a 
les preguntes sempre es pot 
consultar en algun dels lli-
bres de la Biblioteca.
Amb aquest joc es vol donar a 
conèixer també la Col·lecció 
Local de la Biblioteca, on s’hi 
troben tots els llibres relacio-
nats amb la ciutat i la comar-
ca de l’Anoia, de totes les te-
màtiques, així com les obres 
escrites per autors anoiencs. 
Així, la primera pregunta del 
Trivial va ser «Quan apareix 
per primera vegada el Patge 
Faruk d’Igualada?», i la res-
posta era el 28 de desembre 
de 1943. 
Cada dimecres, i al llarg 
de tot l’any, es penjarà una 

nova pregunta a les «stories» 
d’Instagram, i els seguidors 
podran anar jugant i desco-
brint noves curiositats. 
Amb aquesta iniciativa a 
través de les xarxes socials, 
la Biblioteca vol apropar-se 
més a la ciutadania i difondre 
la història de forma lúdica i 
amena, alhora que guanya en 
complicitat amb els usuaris. 

La Biblioteca engega 
un Trivial d’Igualada a 
l’Instagram 



Viatge retrospectiu

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Va ser-ho el que, durant els dies 
17, 18 i 19 de juny de 1960 
(enguany farà 60 anys) rea-

litzà la reproducció de la Diligència 
d’Igualada, en la seva primera sortida.
Amb indumentària de l’època els vi-
atgers foren: Carlos Miguel Solà (Mi-
quel Solà, mort el dijous de la setma-
na passada)
Josep Vilanova, Francesc Botet, Ma-
nuel Vic, Robert Agramunt, Ramon 
M. Enrich, Enric Regull, Joan Carner, 
Joan A. Vives i les senyores i senyo-
retes: Maria Marimon, M. Victòria 
Palmés, M. Antònia Piqué, Anna M. 
Enrich, Marina Teixidó, Elisa Rojas, 
M. Dolors Enrich i M Francisca En-
rich. Des de Castellolí s’hi afegiren els 

nens Montserrat i Ricard Moncunill.
El cap d’expedició fou Josep Mussons, 
ajudat per J. Antonio Garcia Urgelés 
i Josep Vidal. Els majorals foren: Ra-
mon Ollé, Jaume Puiggrós i els sagals 
varen ser: Joan Pont i Veremond Ber-
tran.
Es feren parades a: Molins de Rei, 
Martorell, Esparreguera, Collbató i 
Castellolí. L’arribada a Igualada fou  
davant del Banco Central, a la ram-
bla de Sant Isidre. La façana era una 
reproducció de l’Hostal Rovira, d’on 
sortien les diligències. Foren rebuts 
per l’alcalde, Josep Singla.
A la foto: Srs. Vidal, Mussons, Garcia 
i Solà; aquest darrere la càmera de fil-
mar. 
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L’Olla Expressa, entitat 
que es dedica a la cre-
ació de musicals per a 

joves, prepara una nova pro-
ducció per al setembre de 
2020 i vol convidar els joves 
interessats en el projecte a 
involucrar-se en la gestació 
del guió i la música. Els assa-
jos del musical tindran lloc a 
finals d’estiu, on durant dues 
setmanes es treballarà cada 
dia dia en tallers de teatre, 

música, coreografia, vestua-
ri i escenografia per acabar 
presentant l’obra. Però aquest 
any, a més a més, hi haurà 
l’oportunitat de participar en 
l’escriptura de l’obra, mitjan-
çant 3 tallers d’improvisa-
ció i creació . Els tallers (i el 
musical) estan dirigits a jo-
ves nascuts entre el 2003 i el 
2007. Aquests tallers són gra-
tuïts i estan oberts a tothom 
que vulgui provar-ho o tingui 
pensat participar al musical. 
Tot i que no és obligatori fer 

el musical ni venir a totes les 
sessions, com més siguem, 
millor! Les dates dels tallers 
són el 18 de gener de 18:30 
a 21:30, 21 de març de 10 a 
13:30 i 14 d’abril de 10 a 14. 
Si hi voleu participar, inscri-
viu-vos a través del formulari 
a la web https://lollaexpressa.
wixsite.com/musicals
Les dates provisionals del 
musical són del 28 d’agost al 
10 de setembre (sense caps de 
setmana) i les funcions, el 10, 
12 i 13 de setembre

L’Olla Expressa us convida als tallers 
de creació del musical 2020

MÚSICA / LA VEU 

La Coral de Santa Maria, 
estrenà el nou any par-
ticipant en el solemne 

ofici del Ninou, a la basílica 
de Santa Maria d’Igualada, el 
proppassat primer de gener. 
La concelebració fou presi-
dida per Mn. Eduard Flores, 
rector “in solidum” de la par-
ròquia, que tingué el seu càr-
rec l’homilia, fent referència 
explícita a la jornada de la pau 
en l’avinentesa de l’estrena del 
nou any.
La Coral de Santa Maria di-
rigida alternativament per 
Coni Torrents i Lleonard del 
Rio, comptà amb l’inestimable 
col·laboració de Lluís Victori, 
organista de la basílica. S’in-

terpretà com a cant d’entrada 
“Salve Mare!” d’E. Torres. Les 
estrofes del salm foren a càrrec 
de Coni Torrents; a l’oferto-
ri “Tota la terra es prosterna”, 
de la Comissió Interdiocesa-
na de Liturgia; i a la comunió 

La Coral de Santa Maria solemnitzà 
l’ofici del Ninou

“Benaurats!”, popular francesa, 
amb solo de Josep Brugat. En 
acabar hi hagué la veneració de 
l’infant Jesús, mentre la Coral 
cantava “Fidels, atanseu-vos”, 
popular nadalenca i “Joia en el 
món” de F. F. Haendel.

Celebrants i Coral en acabar l’ofici del Ninou. / JAUME VILA

LLIBRES / LA VEU 

L’escriptora catalana 
Montse Barderi, gua-
nyadora del Premi 

Prudenci Bertrana 2019 amb 
«La memòria de l’aigua» serà 
l’encarregada d’impartir un 
curs d’escriptura creativa a la 
Biblioteca Central d’Iguala-
da. El curs es farà al llarg de 
cinc dissabtes consecutius, el 
18 i 25 de gener, i l’1, 8 i 15 
de febrer, de 10 a 1 del mig-
dia. El curs té un cost total 
de 25 euros i qui s’hi vulgui 
inscriure cal que ho faci per-
sonalment a la Biblioteca.
Es tracta d’un curs pràctic 
en què l’autora donarà eines 
per escriure millor. Es par-
teix d’una base essencial 
(importància de la lectura, 
la gramàtica, l’ortografia) 
per arribar a nivells més 
sofisticats del llenguatge. 
Montse Barderi ha guanyat 
la darrera edició del Premi 
Prudenci Bertrana amb una 
història protagonitzada per 
àvia, filla i néta, amb els seus 
clarobscurs familiars. Bar-
deri també és autora, entre 
d’altres, d’un llibre a quatre 
mans amb Emma Vilarasau, 
«Camí d’anada i tornada», 
inspirat en els personatges 
reals d’Ella Maillart i Anne-
marie Schwarzenbach.

Presentació de «Els camins 
de la Rut», de Lluís-Anton 
Baulenas
A més del curs d’escriptura 
aquest mes de gener l’agenda 
de la Biblioteca inclou altres 
propostes interessants, com 
la presentació del nou llibre 
de Lluís-Anton Baulenas, 
que tindrà lloc el divendres 
17 de gener, a les 7 de la 
tarda. Es tracta d’una histò-
ria protagonitzada per una 
dona lliure i valenta, la Rut, 
un personatge potent que no 
deixarà ningú indiferent.

Curs d’escriptura creativa 
a la Biblioteca, amb 
Montse Barderi, premi 
Prudenci Bertrana

Es tracta d’un curs 
pràctic en què l’autora 

donarà eines per escriu-
re millor partint d’una 

base essencial



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Nosaltres vam canviar el món, retrobem-
nos amb orgull!”, tot un reclam de la joventut 
igualadina dels 60’s i dels 70’s

S i hi ha un esdeveniment ocorregut a la fi del 
2019 que, en cap cas, no podia ser passat 
per alt, aquest va ser la gran trobada con-

vocada per part de dos igualadins d’excepció: Jo-
sep Costa o Xospi de l’Anoia i Montserrat Pujol; 
tots dos amb moltes vivències a la seva esquena. 
És a dir, una convocatòria que es proposava de fer 
realitat tot un retrobament, una gran reunió de 
tots els joves i les joves que, a les dècades dels 60’s 
i dels 70’s, d’una forma u altra van contribuir a 
allò que –ells- manifestarien amb aquestes parau-
les: “canviar el món”. Així, l’esquer “nosaltres vam 
canviar el món, retrobem-nos amb orgull!” es va 
fer ferm per a aquesta compartida iniciativa que, 
amenitzada per una insuperable banda sonora, els 
convertiria en protagonistes d’un succés destinat 
a posar en valor el poder i la força del que va es-
devenir la seva joventut. Seguidament, només era 
qüestió de saber trobar el moment i l’espai adequat 
per a aquesta puntual convocatòria, a finals d’any, 
el local de Xauxa.
L’acte, doncs, va reunir una il·lustrativa repre-
sentació d’aquella joventut o escala generacional 
que es va trobar amb un món i un estat de coses 
en constant canvi; un procés de transformacions 

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

tigues i empreses d´Igualada.

ENTRETEMPS
Mercè Viladiu i Soler
Presenta una petita mostra del seu 
treball acurat, que no deixa indife-
rent. Ceràmica on expressa senti-
ments, vivències i actituds davant el 
món. 
Del 13 de gener al 28 de febrer 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. 
Fins al 26 de gener a la sala d’expo-
sicions del Museu de la Pell

MIRADES
Miquel Solà Rossell.
Una selecció de fotografies que mos-
tren les mirades diverses que Miquel 
Solà s’ha anat trobant en els seus vi-
atges arreu del món 
Del 10 al 31 de gener a la sala d’ex-
posicions de la Biblioteca Central

IDENTIC. PSICOANÀLISI 

GRÀFICA
Taller d’experimentació, concep-
tualització i execució ràpida d’una 
màscara que ens identifica gràfica-
ment. 
Del 13 al 31 de gener a la sala 
d’exposicions de la Gaspar.

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

EXPOSICIONS
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que, d’una manera més 
o menys conscient, els 
va empènyer a ser-ne 
del tot partícips fins al 
punt d’implicar-se en 
les pròpies conques-
tes en pro d’una soci-
etat més lliure, mal-
grat el pes del règim 
franquista. Realment, 
aquelles ànsies de lli-
bertat de les quals se’n 
consideraven mereixe-
dors els van empènyer 
no només a ser cons-
cients de la realitat de 
moment sinó a ser els 
veritables intèrprets de 
tot el que realment vo-
lien viure. I, en mig de 
moltes grisors, endemés dels estudis o de la feina, 
una de les més oportunes invitacions per a la rea-
lització d’aquesta joventut va ser la febril crida de 
l’apassionant univers de la música des de la par-
ticipada concurrència en aquells primers punts 

de trobada, les discoteques (Club Nata-
ció, Jack London, Gucken Club, Club 55 
i Bruc’s Discoteca); disfressades, de vega-
des, amb una singular estètica deco.
Definitivament, aquesta va ser la festa: 
un retrobament d’uns “grans tan joves” 
que es van llançar en el rescat dels seus 
records d’amistat i potser de festeig, com-
partint novament vells enregistraments 
de les creacions discogràfiques, amb les 
cançons dels tan ben portats anys 60’s i 
70’s. Així, amb la presència dels més sig-
nificats discjòqueis d’aquells anys (Pepe 
Méndez, Toni Fabregas, Xospi de l’Anoia, 
Toni Forn, Tolo Gabarró, Josep Bartrolí i 
Jordi Domingo), aquesta invitació a una 
nova degustació títols a partir de l’edició 

d’un fantàstic CD (tot un segell de la cultura mu-
sical de l’època) va servir per a escriure la gran pà-
gina de tot un relat per al qual, una altra vegada, 
com quan eren nois i noies d’entre els 15 i 20 anys, 
poguessin esbargir-se unes hores ballant al ritme 
de les cançons dels discos de vinil, ressuscitant 
al seu torn el gust d’aquelles begudes dolces -les 
noies- i aquells primers cubates -els nois- que tan 
bé entraven al cos. Després, l’imaginari col·lectiu, 
els transportava per aquell joc de llums de la sala 
que combinaven els ritmes del twist o del rock and 
roll amb la música lenta; tot això embolcallat amb 
la retentiva d’unes iniciàtiques extralimitacions 
contra la moral imposada i els primers tocaments, 
als quals s’hi sumaven les respectives declaracions 
més o menys romàntiques.
Al capdavall, no sense donar sentit generacional 
a tot un col·lectiu, aquelles inoblidables dècades, 
lluny de qualsevol exercici d’enyorança, van ser 
l’impagable reclam per a viure i reviure l’emoció i 
les delícies d’uns immesurables somnis i –per què 
no- pecats de joventut.



AGENDA
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TEATRE 
Igualada 

“Carinyo” de la companyia del País Valen-
cià Pérez&Disla.
Una parella ha descobert que ocupar el 
mateix espai no implica, necessàriament, 
estar junts. Una història d’amor i desamor 
amb grans dosis d’humor 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

ELS PASTORETS 
Calaf 

Una tradició feta espectacle. Els Pastorets 
de Josep M. Folch i Torres es representen a 
Calaf amb un gran desplegament d’actors i 
una espectacular escenografia- 
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda a al sala 
Folch i Torres del Casal.

DILLUNS 13

CONFERÈNCIA 
Igualada 

Xavier Gari de Barberà. “De la cultura de 
la violència a la cultura de la pau”
En un món on sembla imperar la violèn-
cia, la cultura de pau fa més temps que hi 
està arrelada i té un recorregut sorprenent 
però massa amagat. Organitza: AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 14

DEBAT 
Igualada 

Dimarts Disruptius
Espai de tertúlia, debat i reflexió amb el 
convidat del mes.
Dimarts a les 8 del vespre a la Sala de So-
cis de l’Ateneu.

DIMECRES 15

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ 

DIVENDRES 10 

VISITA GUIADA 
Igualada 

“Mirades”. A càrrec de Miquel Solà Rossell 
Amb motiu de la inauguració de l’exposi-
ció, Miquel Solà farà una visita guiada a 
través de les fotografies per explicar les 
anècdotes o situacions que el van dur a 
captar una mirada o una altra. 
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

TEATRE 
Igualada 

“Carinyo” de la companyia del País Valen-
cià Pérez&Disla.
Una parella ha descobert que ocupar el 
mateix espai no implica, necessàriament, 
estar junts. Una història d’amor i desamor 
amb grans dosis d’humor 
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

DOCUMENTAL 
Capellades 

Projecció del documental “Els tomàquets 
escolten Wagner”. Una història entranya-
ble sobre el poder de les relacions huma-
nes i la importància de reinventar-se en 
temps de crisi. 
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga.

DISSABTE 11

TRES TOMBS 
Igualada 

Acte institucional
Presentació de les festes de l’Antic Gremi 
de Traginers d’Igualada Acte de proclama-
ció de banderers i pubilles. 
Dissabte a les 12 del migdia al Saló de ses-
sions de l’Ajuntament.

MÚSICA 
Igualada 

Concert de Reis de la coral infantil els Verdums

Una visió crítica cap a la naturalesa i el 
canvi climàtics. 
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

MÚSICA 
Igualada 

Concert de Nadal de la coral Mig To i coral 
Veus de Tous
En aquest concert ens oferirà dues temà-
tiques ben diferents. La primera part de-
dicada a cançons europees i la segona serà 
un Medley nadalenc. 
Dissabte a les 9 del vespre a l’església de 
l’Escola Pia.

TEATRE 
Igualada 

“Carinyo” de la companyia del País Valen-
cià Pérez&Disla.
Una parella ha descobert que ocupar el 
mateix espai no implica, necessàriament, 
estar junts. Una història d’amor i desamor 
amb grans dosis d’humor 
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

TARDA CULTURAL 
Vilanova del Camí 

Presentació del llibre: “Lana de mamut” de 
Mireia Rubio
Presentació del single “Eres” del cantautor 
Carlos Gómez
Actuació de la 7a Trastada 
Dissabte a les 6 de la tarda al centre poli-
valent de Can Papasseit.

DIUMENGE 12  

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

Igualada 
“Quatre dies de gener”, de Jordi Sierra i Fabra 
Club per practicar la lectura en la nostra 
llengua i conèixer l’obra d’autors catalans 
de tots els temps, tant clàssics com con-
temporanis
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central

4 DIES MÉS DE CINE 
Piera 

Projecció de la pel.lícula “Ella, una joven 
china”. Organitza Associació de dones de 
Piera
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca.

TALLER 
Sta. Margarida de Montbui 

Vols aprendre les eines i els recursos més 
innovadors per fer un pas endavant amb el 
teu Instagram?
A càrrec de Ments Creatives
Dimecres a les 7 de la tarda a la biblioteca 
Mont-Àgora.

DIJOUS 16

HORA DEL CONTE 
Piera 

“Maixa i l’ós”. D’una maleta màgica en sor-
tiran un munt de personatges... I també la 
Maixa, qui per culpa d’una poma l’ós tan-
ca en una cova. Però amb enginy i astúcia 
aconsegueix escapar.
Dimecres a 2/4 de 6 de la tarda a la Bi-
blioteca

XERRADA 
Capellades 

“Viure més tranquils. Consells de segure-
tat” Un representant dels Mossos d’Esqua-
dra ens donarà consells bàsics de segure-
tat, tant pel que fa a les possibles estafes 
amb visites presencials a casa nostra, com 
virtuals per internet
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Saló Rosa 
de la Lliga



Terrorisme a Atlanta
Estrena • Richard Jewell

REDACCIÓ / RAMON ROBERT

Des de fa més de mig segle, 
Clint Eastwood ha realitzat 
o interpretat, o ambdues co-

ses a la vegada, una dotzena de pel·lí-
cules extraordinàries, cas de Sin per-
dón, Un mundo perfecto, Los puentes 
de Madison, Mystic River, Million Do-
llar Baby o Gran Torino. Pocs cine-
astes, i pocs actors poden presumir 
d’una filmografia de tant nivell com 
la que ell ostenta. Ara s’estrena el nou 
títol (en aquest cas dirigit i produït) 
del gran cineasta nord-americà. A la 
porta dels 90 anys, ens torna a sor-
prendre amb Richard Jewell. Molts 
comentaristes han assenyalat que 
aquesta es compta entre les seves mi-
llors pel·lícules.

Basant-se en esdeveniments reals i en 
un article periodístic de H. Brenner, 
la pel·lícula situa la seva trama (fets 
històrics, drama humà, intriga po-
licial, crítica social) a la ciutat d’At-
lanta a l’any 1996, coincidint amb els 
Jocs Olímpics que allí s’hi celebren. 
El senyor Jewell, un home corrent 
i comú, que mai ha destacat en res, 
treballa de guarda de seguretat de les 
Olimpíades. Descobrirà  una motxilla 
amb explosius, evitant algunes morts i 
ajudant a evacuar l’àrea poc abans que 
es produeix l’esclat mortal. A aquest 
home, al principi se’l va presentar com 
un heroi, ja que la seva intervenció 
va salvar vides. Però posteriorment, 
Jewell va passar a ser considerat sos-
pitós, sent investigat com a presumpte 
còmplice dels terroristes.
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Dues edats, dues cultures
Cicle Gaudí •  El viatge de la Marta

REDACCIÓ/ RICARD FUSTÉ

E l dijous 16 de gener, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cinema 
i dintre del Cicle Gaudí, el 

Cine-club presenta la producció del 
2019 El viatge de la Marta, de Neus 
Ballús.
La directora de La plaga, documental 
sobre els pagesos del Vallès Oriental 
que ja vam poder veure al Cineclub, 
s’estrena en la ficció amb El viatge de 
la Marta, film que no trenca, però, 
del tot amb aquesta voluntat de re-
tratar la realitat i confrontar-la amb 

la visió estereotipada que solem tenir 
del nostre entorn. Aquí, però, viatja 
més lluny, fins al Senegal, i narra el 
descobriment que fa la jove protago-
nista de la realitat d’un país que hom 
vol ocultar als turistes, de la matei-
xa manera que el pare de la noia vol 
protegir-la encara que sigui a costa 
de mentir.
El salt a la ficció no sempre és fàcil però 
Neus Ballús el resol amb èxit, ajudada 
per un repartiment adequadíssim, dels 
catalans Elena Andrada, Sergi López i 
Ian Samsó als senegalesos Madeleine 
C. Ndong i Diomaye Augustin Ngom.

Comèdia francesa d’èxit
Estrena •  Dios mío, ¿pero que hemos hecho ahora?

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

A l’any 2014 es va estrenar una de 
les pel·lícules més populars del 
cinema francès de la darrera 

dècada, Dios mio, ¿peró que te hemos 
hecho?. Aquella comèdia va obtenir un 
enorme èxit de taquilla a França, su-
mant més de 12 milions d’espectadors. 
Als cinemes espanyols i catalans també 
va funcionar molt bé, la veritat.
Sis anys després ens arriba Dios mío, 
¿però qué hemos hecho...ahora?, la con-
tinuació, un altre fenomen comercial 
a França. Repeteixen els protagonistes 

(Christian Clavier, Chantal Lauby) i 
bona part dels actors del primer film.  
Retrobem doncs a Claude i Marie 
Verneuil, un matrimoni catòlic i molt 
conservador. En la pel·lícula anterior, 
els Verneuil van passar un tràngol di-
fícil de pair quan van haver de fer-se a 
la idea que les seves quatre filles es ca-
saven amb marits d’origen estranger. I 
en aquesta continuació,  hauran de fer 
front a un nou maldecap. Resulta que 
els quatre gendres, el musulmà Rachid, 
el jueu David, el xines Chao i el negre 
Charles, han decidit anar-se’n de Fran-
ça per motius diferents.

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)



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

   RICHARD JEWELL
Estats Units. Basada en fets reals. De Clint Eastwood. Amb 
Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates.
Richard Jewell es un guàrdia de seguretat en els Jocs Olím-
pics d’Atlanta 1996, el qual descobreix una motxilla amb ex-
plosius al seu interior. Al principi se’l presenta com un heroi 
que va salvar vides, però posteriorment Jewell comença a 
ser investigat com a presumpte còmplice de l’atac terrorista..

   EL VIATGE DE LA MARTA
Espanya - França. Drama. De Neus Ballús. Amb Elena An-
drada, Sergi López. 
Una família se’n va de vacances a Senegal. La filla adolescent 
vol conèixer a gent de la seva edat i fer amics. Finalment 
coneix a un treballador de l’hotel que somia ser cineasta 
mentre grava les excursions dels visitants. El problema de 
les desigualtats socials i les diferents cultures seran una tra-
va per a la Marta. 

   DIOS MIO, ¿PERO, QUE HEMOS HECHO...AHORA?
França. Comèdia. De Philippe de Chauveron. Amb Christi-
an Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun
Claude i Marie Verneuil van passar una mala estona quan 
van haver de fer-se a la idea que les seves quatre filles es ca-
saven amb marits d’origen estranger. I ara, travessen de nou 
una crisi. Els quatre gendres, Rachid, David, Chao i Charles, 
han decidit anar-se’n de França per motius diferents..

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.

LEGADO EN LOS HUESOS
Espanya. Intriga. De Fernando González Molina. Amb 
Marta Etura, Leonardo Sbaraglia, Elvira Mínguez, Ima-
nol Arias.
Ha passat un any des que la inspectora Amaya Salazar re-
solgués els crims que van terroritzar a la vall del Baztán, a 
Navarra. Però la vida de la inspectora, ara embarassada, es 
veu de nou alterada pels estranys suïcidis de diversos presos. 
Segon lliurament de la ‘Trilogia del Baztán’, basada en les 
novel·les de Dolores Redondo

LA VERDAD
França – Japó. Drama familiar. De Hirokazu Koreeda. 
Amb Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke.
Fabienne és una de les grans estrelles de cinema francès, una 
actriu que regna entre els homes que l’estimen i admiren, 
però en el seu món interior té grans conflictes amb Lumír, 
la seva filla. Mare i filla es retrobaran a Paris. Es revelaran 
veritats, s’ajustaran comptes, es parlarà d’amor i de ressen-
timent . 

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

RICHARD JEWELL 
Dv: 20:30
Ds: 19:15/22:00
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 17:15 (VOSE)
DIOS MIO, ¿PERO QUE TE HEMOS 
HECHO AHORA? 
Dv: 18:15
Ds: 17:00
Dg: 17:15
Dll: 17:15
Dc: 18:30
EL VIATGE DE LA MARTA
Dj: 20:00 (Cicle Gaudí)

1/1917
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:00/14:30/17:00/19:30/22:00
Dt: 17:00/22:00
1/1917 (VOSE)
Dm: 19:30

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

3/ RICHARD JEWELL  
Dv a Dll Dc i Dj: 16:55/19:40/22:15
Dg: 13:30/17:00/19:35/22:10
Dm: 17:00/22:10 
3/ RICHARD JEWELL (VOSE)
Dt: 19:40
3/ STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER
Dg: 13:45

4/ STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER
Dv Dll a Dj: 18:55/21:50
Ds: 15:50/18:55/21:50
Dg: 12:50/15:50/18:55/21:50

5/ JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL
Dv Ds Dll a Dj: 17:20/19.50/22:20
Dg: 12:15/14:50/17:20/19.50/22:20

6/ ESPIAS CON DISFRAZ
Dv Dll a Dj: 17:55
Ds: 15:45/17:55
Dg: 12:30/15:45/17:55
6/ 1917
Dv i Ds: 20:30/22:55
Dg a Dj: 20:30

7/ DIOS MIO ¿PERO QUE TE HEMOS 
HECHO AHORA?
Dv a Dj: 18:30
7/ CATS
Ds: 16:00
Dg: 13:30/16:00
7/ LA MALDICION
Dv a Dj: 20:55/22:45

8/MUJERCITAS 
Dv Dll a Dj: 18:00/21:30
Ds: 16:20/19:10/21:55
Dg: 13:00/16:20/19:10/21:55

PROXIMA
Dg: 18:00
LA VERDAD   
Dg: 19:40

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

CULTURA / CARTELLERA  |  37Divendres 10 de gener de 2020

SALA GRAN
ESPIAS CON DISFRAZ   
Dv: 18:15
Ds: 16:30 
Dg: 16:45
LEGADO EN LOS HUESOS   
Dv: 20:30
Ds: 18:30/20:45
Dg: 19:00 

SALA PETITA
RICHARD JEWELL   
Dv: 18:15/20:40
Ds: 16:15/18:40/21:00
Dg: 17:00/19:30
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Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:

HORITZONTALS: 1. Moltes de les coses que fem últimament de manera instantània / 2. 
Coleòpter que podria donar el bondia. Utopia de fumador / 3. Per tot l’escaire. Reconstruir 
en Calimer ja en seria un. Produeix abans de sortir el sol / 4. Fa de mal tocar, aquest sector 
de l’escorça terrestre. Exalcem / 5. Quan demanem on és ell s’hi posa de cul. Conegut just 
després del públic. El partit / 6. Colpirà incomprensiblement la campaneta. Gent en De-
fensa Nostra / 7. Vehicle ideal per a l’eslàlom urbà. Pardal amagat d’esquena sota el rafal / 
8. Negui, renegui i maleeixi. Majestuosament ferida / 9. Al mig de les borles. Favorable al 
crític xinès?: no, relatiu al mot que forma unitat fònica / 10. Com gallec però d’estil arcaic. 
Faci caure amb la sabatilla / 11. Dimarts a migdia. Supermercat d’alta muntanya. Contenen 
ginebró / 12. Palmi, estiri la pota. Expliquin fabulosament el naixement dels continents / 
13. Relaxa prescindint de ginseng. Per grossa que tinguis la barra no en treuràs més de dos.

VERTICALS: 1. Rapinyaire molt freqüent a l’aristocràcia hispànica. Maragda manipulada 
perquè sembli adobada amb roca / 2. Dos quarts d’onze. Porta tot de gent nova a viure a 
Lillet. Marxa quan completa l’escreix / 3. Guitarrista ideal per acompanyar amb una lles-
queta. Pel recte però per sota / 4. Mort d’un acadèmic. Col·lega d’aventures, si més no per 
a en Mikimoto / 5. Tan immortal que ha sobreviscut a en Manuel el banquer. És un as-
sumpte d’iridi / 6. L’Alemanya comunista, al fons de l’esquerda. S’ha fet tan cabalós a força 
de miccions, no? Marxa de Balaguer / 7. I entra a Agullana. És el tub de la tele, que t’ho 
dic jo! Cor fet a miques / 8. Justifica l’existència del padrí. Es refereix al sorus ascendent / 
9. L’estranya dèria d’inventar. Corda gruixuda d’espart, feta a partir de lli / 10. Emès d’un 
cop. Si no fem l’ullet no ens la podrem pas veure. Nucli de l’àtom / 11. Nervi de la cama 
mogut per una rara fase. Anhelin de tot cor un poti-poti clarament indigest / 12. Queixes 
i protestes per aquest cony de mur (o era l’altre?).

passatemps
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Troba les 7 diferències

 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

Rotllets de carbassó farcits 
d’espinacs i formatge de cabra

Rentar i assecar el carbassó. Tallar els extrems. 
Usant un bon ganivet o una mandolina, tallar al 
llarg en peces longitudinals, de no més de mig cen-
tímetre de gruix. Pinzellar-les ambdues cares amb 
oli d’oliva.

Escalfar una planxa o graella i cuinar en tandes el 
carbassó fins que quedi tendre, uns 5 minuts per 
cada costat. Salpebrar i assaonar amb farigola. Dis-
posar el formatge de cabra en un bol, picar amb una 
forquilla i barrejar amb una mica de llimona i pebre 
negre.

Posar una cullerada de formatge de cabra en un 
dels extrems de cada porció del carbassó. Posar a 
continuació unes fulles d’espinacs i alfàbrega fresca 
a l’gust. Salpebrar lleugerament i afegir unes gotes 
extra de suc de llimona. Enrotllar i continuar amb 
la resta del carbassó.
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Ingredients:
Per a 4 persones

• Carbassó mitjà 2
• Formatge de rulo de cabra 40 g
• Espinac fresc un bon manat 
(millor brots)
• Farigola seca
• Alfàbrega fresca
• Suc de llimona
• Oli d’oliva verge extra
• Pebre negre mòlt
• Sal

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
10: Agató; Pere Ursèol.

11: Higini, papa; Salvi; Hortènsia. 
12: Arcadi; Nazari; Tatiana; Martí de Lleó; Victori; Cesarina.

13: Hilari; Gumersind; Verònica de Benasco.  
14: Joan de Ribera; Fèlix de Nola; Malaquies; Macrina.

15: Pau; Maur; Benet; Habacuc; Miquees  
16: Marcel I, papa; Fulgenci d’Ècija; Priscil·la; Berard 

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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Agustina Cuadras Homs

Ha mort cristianament a Igualada el dia 1 de gener a l’edat de 86 anys.

A.C.S 

Els teus estimats: fills, joves, nets i besnet i demés familiars et trobarem a faltar.

Vídua de Jaume Tarafa Bartolomé

Igualada, gener de 2020

 

 
 

 

 
 

Josep Jorba i Canet

L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal 
expressen el seu dol

(Regidor 1987 - 1995)

JOAN ESPINALT MOLGOSA 

Els seus estimats: esposa Milagros, fills Anna i 
Manel, Jordi i Vicky, David i Maite, Xavi i Miriam, 
nets Bernat, Oriol, Paula, Mariel.la, Martina, 
Marc i Clàudia.

ACS

Els que t'estimem,
no t'oblidem

Igualada, gener de 2020

10è. Aniversari

El passat 22 de desem-
bre una martellada ens 
colpia el nostre cor: el 

Martí Bernadí ens havia dei-
xat i volava a la casa del Pare 
Etern. Un trosset de la flama 
de La Llàntia, amb ell, s’havia 
apagat.
El Martí va començar a can-
tar a l’Agrupació Coral La 
Llàntia l’any 1957, a l’edat de 
14 anys, afició que va heretar 
del seu pare i familiars i que 
va preferenciar i encomanar a 
altres persones amigues.
Havia rebut la medalla de 
bronze al Mèrit Claverià l’any 
1990, i també l’any 2018 la 
d’argent per haver assolit de 
llarg més de 50 anys de per-
manència a la coral.

Des de l’Agrupació Coral La 
Llàntia et volem recordar 
com eres: entregat, compro-
mès, treballador, amic de tots, 
i et recordarem amb tristesa 
però a la vegada contents pels 
bons moments que has passat 
i que ens has fet passar junts 
amb tots els cantaires. 
Adéu, Martí. Que al teu des-
tí arribin també els nostres 
cants, i que l’estrella brillant 
que t’has convertit il·lumini 
els nostres camins perquè si-
guem capaços d’enfortir-nos a 
nosaltres mateixos com a per-
sones i també com a entitat. 
Ara, Martí, quant cantarem 
mirarem el teu lloc i tu no hi 
seràs físicament, però a tots 
ens hauràs deixat l’empremta 

clara de l’amistat i germanor, 
i et tindrem sempre al nostre 
costat.
Tu, Martí, seràs el dolç record 
que batega dins la flama de 
La Llàntia, i seràs també una 
bonica pàgina de la seva his-
tòria.
Dolç i suau el teu cant serà 
com un plorar de tenora; vers 
el cel blau s’enfilarà i allí flo-
tant quedarà... 
El dia del comiat del Martí, el 
cantaire Rogé Cerezo Martín 
va escriure els versos que vo-
lem compartir:
“Al cel hi tenim una nova es-
trella molt brillant, 
i a la nostra Llàntia també en 
aquest mateix instant
una flama molt preuada de 

sobte s’ha apagat.
I als nostres cors i cants plens 
de tristesa ens ha deixat,
però el seu ressò i llum queda-
rà, mai marxarà,
i sempre serà present amb nos-
tres cants des de l’enllà.”
“Ajuntarà la seva veu amb la 
d’aquells companys als cels,
i amb els àngels cantaran el 

cant de glòria in excels,
i plens de joia a la Missa del 
gall s’ajuntaran,
amb nosaltres i el cant d’amor 
pel aire espargirem,
inundant els cors d’aquest, i el 
gran amor de l’amic Martí,
per tothom, la Llàntia, Moixi-
ganguers sempre dugui!”
(Rogé Cerezo Martín)

L’Agrupació Coral La Llàntia en el traspàs de Martí Bernadí i Pau
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PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis 
participar i omple les dades personals per a que 

puguem contactar amb tu!

Música Hostalets

Cava Bohigas

TOTS ELS SORTEJOS

Cistella Caprabo

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Val xapa i pintura Gelabert

Entrades Cinema Ateneu

Entrades Hoquei 

Músiques de Butxaca

Entrades Teatre Aurora

Escalada Ingravita

Bicicleta ABA

Forfait circuit Les Deus

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 30/11/2019.  En aquesta data LA VEU procedirà pel 
mètode d’extracció la butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General 
de Protecció de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i 
inequívoc a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

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

Les entrades tenen vigència d’un mes a 
partir de la publicació dels guanyadors. 

Els guanyadors es donaran a conèixer per 
mitjà de l’edició impresa de La Veu a finals 
de mes. 

Podran recollir les entrades directament a 
cadascuna de les entitats que participen,  
a excepció de Yelmo Cines, el cicle de con-
certs d’Hostalets, la cistella Caprabo i Ca-
ves Bohigas que han de passar a buscar-
les a les nostres oficines de La Veu. 

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

676 959 431

902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA
93 805 00 75

93 131 35 58
93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

676 959 431

CISTELLA AMB PRODUCTES

amicsdelamusica@gmail.com
Visita per a dues persones a caves 
Bohigas amb degustació de caves 
(últim diumenge de mes) i regal 
d’una ampolla  Bohigas Brut Re-
serva  amb estoig

Regalem 2 cistelles al mes!

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

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, OCT (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

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

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 10:  SECANELL
Òdena, 84

 DISSABTE 11:  MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIUMENGE 12: BAUSILI
Born, 23

DILLUNS 13: CASAS V.
Soledat, 119

DIMARTS 14:   PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIMECRES 15: ROSA 
VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIJOUS 16: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

24h

OBERTA



Domingo Sánchez /  
Director General de DORSAN 

Soc nascut a Puebla de Alcocer (Badajoz) i català des dels sis mesos quan els 
pares varen anar a viure a Badalona. Als vuit anys vàrem venir a Capellades i 
des que em vaig casar amb la Francina visc a Igualada. Tenim dos fills: en Daniel 
que porta la fàbrica d’Alemanya i l’Alba que està al departament comercial a 
Igualada. Soc periodista de carrera però només n’he treballat durant un any. 
Parlo amb fluïdesa cinc idiomes que em serveixen per comunicar i empatitzar 
molt més fàcilment amb els nostres clients d’arreu

Que és Dorsan?

Som una empresa especialitzada en filtració de 
líquids. Oferim medis filtrants per a empreses 
agroalimentàries i quimico-famacèutiques. En el 

camp industrial estem molt especialitzats en els processos 
de filtració de banys galvànics. Tenim clients a més de 60 
països. Disposem de factories a l’Anoia, a Alemanya i ofi-
cines comercials a l’Índia i Mèxic. Mèxic és molt interessant 
perquè té un gran consum pel filtratge del tequila i perquè 
t’obre la porta dels Estats Units.

En només sis anys, ha fet un creixement espectacular!

Hem crescut molt, en part perquè fa més de trenta anys que 
conec aquest mercat i perquè treballem amb la màxima qua-
litat i transparència.

Transparència?

Quan acceptem un contracte, donem la data de lliurament i 
en cada moment tenim informat al client de la marxa de la 
seva comanda. Si hi ha alguna incidència que pugui retardar 
el lliurament, ho notifiquem al client perquè pugui adaptar 
els seus processos. No esperem que truqui reclamant la co-
manda.

Va ser comercial de Paperera del Besós, de Capellades 
durant trenta anys. Per què decideix fundar DORSAN el 
gener del 2013?

Paperera del Besós era una empresa familiar que exportava 
molt però l’any 2002 va ser adquirida per la multinacional 
Ahlstrom. Hi vaig continuar durant deu anys més però va 
arribar un dia que vaig decidir que era el moment de crear 
una nova empresa on poder aplicar les meves idees.

Fabriqueu a Igualada?

Bàsicament a Igualada i a la nostra factoria d’Alemanya. Ex-
portem el setanta per cent de la producció. A primera hora 
del matí contactem amb els mercats asiàtics, desprès fins 
al migdia-tarda ens ocupem de Europa i Africa. A la tarda 
la prioritat són els americans. Sempre estem a l’aguait d’un 
mercat o altre.

Vostè forma part de la Delegació de l’Anoia de la Cambra 
de Comerç.

Hi soc per amistat amb en Xavier Badia, el president, que 
em va encarregar la gestió internacional. M’agrada ajudar a 
les empreses de l’Anoia a expandir-se. La Cambra té moltes 
eines però les nostres empreses encara no les estan utilitzant 
totes. El dia a dia és fer certificacions, codis aranzelaris i aju-
dar a les empreses a exportar, però a la Cambra hi ha molta 
informació perquè estem units en xarxa amb totes les Cam-
bres del mon i això és un gran potencial que caldria aprofitar 
més.

És important que tots els autònoms i les petites empreses 
vinguin a la Cambra?.

L’exportació és el repte més important que tenim plantejat. 
La Cambra és el millor instrument per fer un pla d’incre-
ment de les exportacions. Actua en quatre potes molt clares: 
Formació en exportació, missions comercials a l’exterior, 
informació sobre diversos països i les visites de delegacions 
estrangeres que venen o delegacions nostres que surten fora.

Va entrar a la Cambra amb Miquel Valls de president i ara 
hi ha Joan Canadell. Quina diferència hi veu?

Abans era una eina més institucional i ara amb Canadell s’es-
tà dinamitzant i fa estudis i treballs que abans no s’havien fet.

També forma part de la Unió Empresarial de l’Anoia.

A la Cambra hi ha la informació i les eines per a l’exportació 
i la Unió Empresarial és la casa dels empresaris. Aprofitem 
les sinergies mútues. 

Amb tantes ocupacions, com porta l’estrès?

Quan tens il·lusió pel que fas, no hi ha estrès. Es transforma 
en combustible vital.

A l’hora de contractar personal, hi ha gent preparada a 
l’Anoia?.

A l’Anoia trobo a faltar formació en idiomes i en comerç. És 
una mancança del nostre sistema educatiu en general i que 
seria útil per a tots els rams.

 

  Els Reis de l’Orient van quedar satisfets per la rebuda igualadina, amb carrers engalanats i poques queixes pels seus colors i ornaments. 
Han tornat a les seves terres deixant molts regals i sens posar-se res més a les butxaques que l’alegria dels petits i grans. Però també han 
portat algun mal de cap als polítics locals, que es belluguen en les altes esferes per tal de posicionar-se cara les eleccions a la Generalitat, 
que uns voldrien d’hora i altres tard. Uns treballen per resoldre el garbuix de l’espai que tenia l’antiga convergència i les cares dels qui 
aniran al capdavant. Altres com explicar els seus pactes. A Waterloo i Lledoners les condicions han millorat, però les estratègies no són 
coincidents. Corren molts rumors interessats i globus sonda i els polítics d’ací intenten esbrinar què pot passar. Hi ha qui s’hi mou molt 
activament, tocant totes les tecles i mirant de reüll què fa la resta. Altres esperen veure què s’acabarà consolidant perquè, segons on es-
tiguin, poden anar al capdamunt, sortir en globus o quedar-se sense bous i esquelles. Grans dilemes en temps d’incerteses. A molts els 
cauran crítiques i per alguns la carrera política està en risc.

“A l’Anoia trobo a faltar 
coneixement d’idiomes 

i de comerç”

  Jaume Singla @jaumesingla
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C/ Florenci Valls  (entrada per Cantonada St. Pere, 1) IGUALADA  ·  Tel. 93 801 71 61
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Aquesta festa popular i tradicional enguany celebrarà, de forma ininterrompuda el seu 198è aniversari, homenatjant 
de nou, animals de peu rodó, de bast i de tir, així com a la gent de la tralla i l’ofici de traginer, obsolet avui en dia. Sor-
tim al carrer doncs, i fem goig de la festa celebrant-la tots plegats.

Visca els Tonis!

PROGRAMA DE LES FESTES GREMIALS 2020

 
 
A les 12 del migdia, repic de campanes i 
dispar de morterets anunciant l’inici de les 
festes d’enguany.

A les 12 del migdia al Saló de Sessions de 
l’Ajuntament d’Igualada, presentació de les 
Festes Gremials, banderers i proclamació de 
la pubilla i dames.
Els banderers d’enguany serà el Sr. JAUME 
SOLER I VIDAL, portador de la bandera pe-
tita i la Sra. ANNA MARIA MENSA I GIL, 
portadora de la bandera gran.
Pel que fa a la pubilla, aquest honor corres-
pon a BERTA PRAT I ALEMANY, acompa-
nyada de les seves dames d’honor SANDRA 
ALEMANY I MISERACHS, i MAR MO-
RÓN I PRAT.
 L’acte acadèmic anirà a càrrec del Sr. JAU-
ME ORTÍNEZ I VIVES.

 

 A 2/4 de 10 i des de casa de la portadora 
de la bandera gran, carrer Òdena, 51, el se-
guici es dirigirà a buscar la bandera petita 
al domicili del seu portador: avinguda Vi-
lanova, 43. Seguidament i acompanyats de 
la Pubilla, les Dames d’Honor, de la Banda 
de Música d’Igualada i dels Trabucaires “Els 
Voladors”, anada a Ofici.

 Recorregut: Avinguda Vilanova, Av. Cares-
mar, c/Soledat, c/St. Jordi, Rambla General 
Vives, Rambla St Isidre, c/Garcia Fossas, 
Plaça de la Creu, c/ de l’Argent, Plaça de 
l’Ajuntament, c/Sta. Maria, Plaça del Bruc.
 A les 11h Ofici a l’Arxiprestal Basílica de 
Santa Maria. Hi participaran amb els seus 
cants la Schola Cantòrum d’Igualada. Al fi-
nalitzar es cantaran els goigs de Sant Antoni.
 En sortir s’acompanyaran les banderes al 
seus domicilis, acompanyats, també, del 
Ball de Bastons d’Igualada.
Recorregut: Pl. del Bruc, c/ del Born, pl. de 
l’Ajuntament, c/Argent, Plaça de la Creu, c/
Garcia Fossas, Rambla General Vives, Ram-
bla Sant Isidre, c/St. Jordi, Plaça del Rei, c/
Soledat, Avinguda Caresmar, Avinguda Vi-
lanova nº 43.
Av. Pau Casals, Passeig Verdaguer (interi-
or), c/ Òdena 51.

A les 6 de la tarda tradicional cercavila. 
Mitja hora abans concentració de carruatges 
al voltant del c/ Òdena, 51 i al c/ Carme Ver-
daguer.

Recorregut: C/Òdena, Passeig Verdaguer, 
Avinguda Montserrat, c/ Boloix i Canela , c/ 
Gaspar Camps, Avinguda Vilanova.

Av. Caresmar, c/ Soledat, Plaça del rei, c/ 
Sant Jordi, Rambla General Vives, Rambla 
Sant Isidre, Rambla Nova, Rambla St. Fer-
ran, plaça Castells, carretera de Valls, c/ Prat 
de la Riba, Avinguda Àngel Guimerà, plaça 
Castells, Rambla St. Ferran, Rambla Nova, 
Rambla Sant Isidre, Rambla General Vives, 
c/Sant Jordi, plaça del Rei, c/ Soledat, Av. 
Caresmar, Av. Montserrat, c/ Boloix i Cane-
la, c/ Gaspar Camps, Av. Vilanova. Av. Pau 
Casals, Passeig Verdaguer, Plaça Catalunya, 
c/ Trobadiners, carretera Manresa, c/Carme 
Verdaguer, c/ Òdena 51.
  

A les 12 del migdia, inici dels Tres Tombs. 
Obrirà la comitiva “La Farola”,  la carrossa 
de Sant Antoni Abat seguida de les bande-
res gremials, pubilla i dames.
 En el darrer tomb, i des de l’empostissat si-
tuat a la Rambla de Sant Isidre, benedicció 
de totes les cavalleries i animals domèstics 
presents.
 
Recorregut: Plaça Castells, Av. Balmes, c/
Joan Maragall, Passeig Jacint Verdaguer, c/
Òdena, Rambla  Sant Isidre, Rambla Nova, 
Rambla Sant Ferran i Plaça Castells. 
 
A la població en general se li comunica les in-
formacions, consells i instruccions següents, 
extrets del PAU (pla d’autoprotecció):

-Eviteu de recollir caramels a la zona de pas 
dels carruatges.
-Vetlleu i controleu els nens i nenes perquè 
no s’aproximin als animals i a les rodes dels 
carruatges.
-No espanteu o crideu els animals durant el 
recorregut.
-Es recomana no transitar entre carruatges 
durant tot el recorregut dels Tres Tombs, i 

per tant mantenir-se a les zones habilitades 
per l’organització.
-En cas de pèrdua contactar amb la Policia 
Local.
-Els responsables de l’organització de l’Antic 
Gremi de Traginers s’identificaran amb un 
braçalet amb l’anagrama de l’entitat.

A 2/4 de 8 del vespre i a l’església de la So-
ledat, missa en sufragi pels socis traspassats.
 

 A 2/4 de 7 de la tarda i al Teatre Municipal 
l’Ateneu ball de socis.
A l’entreacte es parlarà amb els banderers i 
pubilles i es realitzarà el sorteig de tortells 
entre tots els assistents, gentilesa de les pas-
tisseries: Pla, Closa, Bon Tast i Fidel Serra.

Exposició del XV Concurs de Dibuix :
“Surt a veure els Tres Tombs”, als baixos de la 
Biblioteca Central d’Igualada.
 

A les 12 del migdia, als baixos de la Biblio-
teca Central entrega de premis del XV Con-
curs de Dibuix Infantil “Surt a veure els Tres 
Tombs”.
 

A les 7 de la tarda a la Sala Municipal d’Ex-
posicions situada al carrer Garcia Fossas, 
2, inauguració de l’exposició de fotografies 
participants en el XL concurs “Típics Tres 
Tombs 2020” i lliurament de premis.
 

Exposició del XL concurs “Típics Tres 
Tombs 2020”, a la Sala Municipal d’Expo-
sicions del carrer Garcia Fossas, 2. L’expo-
sició restarà oberta al públic de dimarts a 
dijous de 18:30 a 20:30; divendres de 18h 
a 21h; dissabtes d’11h a 14h i de 18h a 21h; 
diumenges d’11h a 14h i de 18:30h i de 
20:30h.
Els dilluns i els festius laborables la Sala 
restarà tancada. 
 

DIVENDRES, 10 DE GENER

DIVENDRES, 17 DE GENER

DISSABTE, 11 DE GENER

DIUMENGE 19 DE GENER

DISSABTE 18 DE GENER

DILLUNS, 20 DE GENER

DISSABTE, 25 DE GENER

DEL 20 DE MARÇ AL 2 D’ABRIL

DISSABTE 21 DE MARÇ

DISSABTE 18 D’ABRIL

DEL 18 D’ABRIL AL 3 DE MAIG



Cotxe de difunts

Traginers d’Igualada: memòria i futur...

Quan arriben les dates de final d’any, no es pot evitar de fer balanç dels esdeveniments del transcurs de l’any, i ja es pensa en les activitats 
que s’acosten, moltes i variades, frenètiques i tradicionals. El Nadal omple molt: tres concerts, cants de corals, valsos i polques de Cap 
d’Any, Reis, la Fira de Reis... I de cop i volta tot s’esvaeix, la il·luminació desapareix, i els carrers estan buits, silenciosos i foscs.

Però abans de posar-nos tristos, ens ve de seguida al pensament que d’aquí no res celebrarem ELS TRES TOMBS i no som a temps de 
cap melancolia. Al contrari, el somriure aflora i en el pensament apareix l’agraïment cap aquestes persones que inevitablement conserven, 
valoren i ens ofereixen, amb tota la generositat, els seus valors i tradicions, amb l’exhibició i actes de la festa de Sant Antoni ‘dels rucs’, 
organitzats per l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada.

Sou l’entitat més antiga i activa que té Igualada. El 2022 celebrarem els seus 200 anys. I quina oportunitat tan esplèndida perquè el govern 
de la ciutat, amb el suport unànime de tots els partits, va aprovar en un Ple Municipal que Igualada presentés la candidatura per ser Capital 
de la Cultura Catalana el 2022.

Igualada té una riquesa cultural, històrica, tradicional, que farà que poguem exposar tots aquests valors en el dossier de la candidatura, i 
els nostres traginers són per molts motius una de les bases més sòlides i prestigioses, que tindrà un gran pes a l’hora de presentar i decidir 
la candidatura de la ciutat d’Igualada.

Es parla molt de la Memòria històrica, i vosaltres, estimats traginers d’Igualada, no feu res més, any rere any, que recordar-nos-la. Fa 
només quatre dies que no hi havia cap altre transport que l’animal: rucs, cavalls, bous, camells... I el segle XX se n’ha  ben cuidat d’esbor-
rar-ho amb el progrés frenètic i l’evolució de tota mena que hi ha hagut. En quatre generacions la transformació ha estat tan espectacular 
que els d’ara ja troben antiquada qualsevol cosa de fa una o dues generacions. Per això és de vital importància la vostra tasca de donar a 
conèixer a la societat, als infants, a les escoles, tot el que ha representat el món dels Traginers en la nostra història.

Vosaltres respecteu el passat, ens ho feu viure en el present i el manteniu per al futur. Gràcies per la vostra feina i per fer d’Igualada una 
ciutat “especial”, on els traginers teniu molt a veure. Ens feu feliços!

Pere Camps i Oviedo
Regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals


