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L’EDITORIAL

Confinament comarcal!
A Barcelona, durant els caps de setmana, 

un veí de Nou Barris es pot desplaçar, 
sense cap problema, a la Zona Franca. 
O des de Vallvidrera a la Barceloneta. 

Exactament 21 kms. de distància en el primer cas. 
I això que, a gairebé tots els indrets de la gran ca-
pital, hi ha serveis a dojo, a més d’un transport 
públic i ofertes de mobi-
litat prou eficients. 
No és d’estranyar, doncs,  
que moltes comarques 
hagin ja fet un clar ad-
vertiment que la política 
de confinament munici-
pal de cap de setmana no 
està pensada en clau de 
país. De cap manera.
A més, en general, les 
xifres de covid-19 són 
molt millors en zones 
rurals que no a les més poblades. Tindria molt més 
sentit no poder sortir del barri de Sants durant tot 
el cap de setmana, que no poder fer-ho, per exem-
ple, del terme de Rubió. Però això no és així. A més, 
a tota l’Anoia hi veu menys gent que en un sol barri 
de Barcelona...
Ens trobem, ja passades unes setmanes, amb una 

clara injustícia i una mostra més de la manca de 
sentit comú que, darrerament, té el govern del país. 
No ha tingut en compte que el que té més sentit 
en entorns rurals és garantir que la població tin-
gui accés a aquells serveis que només s’ofereixen a 
les capitals. És prou sabut que a l’Anoia hi ha molts 
municipis que no gaudeixen dels serveis necessaris 

bàsics, com ara boti-
gues o supermercats 
d’alimentació, servei 
mèdic, escola i insti-
tut o biblioteca i que 
els seus habitants han 
de desplaçar-se habi-
tualment fora del seu 
municipi per tasques 
bàsiques essencials. O, 
en temps de festes, po-
der sortir a comprar en 
el comerç de proximi-

tat o, simplement, visitar la Fira de Nadal d’Igualada. 
Malauradament, una fira feta aquest any “només” per 
als igualadins...
Cal tenir en compte la idiosincràsia del territori, 
també la seva economia en el moment actual, i trac-
tar la comarca com un únic municipi, tot aplicant 
un confinament comarcal. 

Tindria més sentit no poder 
sortir del barri de Sants durant 

tot el cap de setmana, que no 
poder fer-ho, per exemple, de 

Rubió. Però això no és així.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Martín Pallín, exmagistrat del Tri-
bunal Suprem, ha respost el pro-
nunciament d’exmilitars que tui-
tejaven que “afusellar 26 milions 
de fills de puta, es demanar molt?” 
dient que “tenen dret a la llibertat 
d’expressió gràcies a persones que 
precisament van ser afusellats”

Margarita Robles, ministra de 
Defensa,  ha plantejat al ministeri 
públic que “investigui l’eventual re-
llevància penal en defensa de la le-
galitat, així com salvaguardar l’ho-
norabilitat i la pública estimació de 
les forces armades i dels homes i les 
dones que les integren, bolcats en el 
compliment de les funcions que es-
tableix l’article 8 de la Constitució.”
Miguel Ángel Villarroya, cap de 

l’estat major de la defensa, ha dit 
que “El nostre compromís amb 
Espanya i amb la Constitució no 
ofereix cap dubte, i així ho hem 
demostrat en la nostra actuació 
dia a dia”  i ha explicat que “les 
opinions d’aquestes persones no 
poden considerar-se representati-
ves del col·lectiu del qual forma-
ven part [l’exèrcit], sinó que s’han 
de veure com opinions de ciuta-
dans particulars.” 

Manuel Marchena, és el presi-
dent de la Sala Penal del Tribunal 
Suprem que ha revocat el tercer 
grau dels presos polítics i l’aplica-
ció de l’article 100.2 del reglament 
penitenciari gràcies al qual havien 
gaudit de certs permisos per sor-
tir de la presó i ha considerat que 
“és prematura la concessió del rè-
gim de semillibertat. És precís que 
transcorri un període de temps su-
perior per avaluar adequadament 
l’evolució de l’intern i el tractament 
penitenciari, més encara quan es 
tracta de condemnes elevades (de 
9 a 13 anys), de les quals ningú ha 
complert la meitat i la majoria ni 
tan sols una quarta part.”

Ester Capella, consellera de Justí-
cia, ha carregat contra “el tribunal 
més polititzat i més qüestionat a 
Europa” i ha seguit “Ha fet allò a 
què ens té acostumats quan par-
lem del Procés: fer prevaldre les 
raons d’estat per sobre de les raons 
del dret. Allunyar-se de la justícia 
i atansar-se a la venjança. En defi-
nitiva, tornar als principis que ins-
piraven els tribunals de finals del 
segle XIX i principis del segle XX.”

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat a l‘exili, ha dit “la 
resposta en la batalla contra l’Estat 
no pot ser individual sinó coral. 
Lluitem contra una potència, per 
això ens hem de preparar bé, per 
això necessitem d’una taula d’ali-
ats per poder-ho parlar, pactar i 
executar tot”

Pedro Sánchez, president del 
govern espanyol, s’ha mostrat 
contundent dient que “Mentre 
el PSOE sigui al timó del govern 
a Espanya, la Constitució regirà 
d’est a oest i de nord a sud, del pri-
mer a l’últim dels articles.”

Compromís  
ciutadà
Estem quasi acabant l’any, aquest 2020, 
que per a moltes ha estat com un forat 
en les nostres vides, i l’estem acabant 
acompanyats del maleït virus de la co-
vid 19. No hem estat capaces de fer-lo 
fora de les nostres vides i sembla que el 
tindrem ben present encara durant un 
temps més.
Durant aquest 2020 hem viscut tres 
onades de rebrot de la pandèmia, mal-
grat que les administracions sanitàries, 
amb la Consellera Alba Vergés al cap-
davant,  estan fent tot el que està en les 
seves mans per ajudar a la gent i frenar 
l’expansió del virus. El compromís del 
Govern de la Generalitat vers la salut 
de les persones s’ha demostrat sobra-
dament, dia a dia, prenent decisions 
molt difícils però que sempre posen a 
la persona al centre de les decisions. 
I un exemple clar són les jornades de 
cribratge massiu que s’han dut a terme 
aquest 1, 2 i 3 de desembre a l’espai de 
l’Escorxador d’Igualada, que ha estat 
específicament habilitat per poder do-
nar aquest servei a la ciutadania. 

Han estat unes jornades d’una gran 
participació fet que demostra dues co-
ses: la responsabilitat de la gent vers al 
seu entorn i la consciència de que qual-
sevol cosa que fem en les nostres rela-
cions personals, des d’anar a comprar, 
fer un cafè, anar la feina, per exemple, 
pot contagiar a altres persones. Aquest 
test d’antígens que s’ha fet en els darrers 
dies a Igualada ens donen informació 
però no ens immunitza. L’expansió del 
virus de la covid 19 només depèn de 
cadascú, de la responsabilitat indivi-
dual cap a la responsabilitat col·lectiva. 
Hem vist com éssers estimats marxa-
ven de les nostres vides, com ens ha 
afectat a les relacions personals, i com 
tot això ens afectarà a la nostra salut 
mental. Per tant, entre totes ho hem 
de fer possible, i continuar complint 
escrupulosament les indicacions del 
Departament de Salut i més a les por-
tes d’un nadal que es preveu complicat 
però a l’hora, necessari, un nadal que 
ha de permetre el retrobament amb 
les nostres famílies, però també amb el 
compromís que després vindrà el gener 
i hem de poder continuar treballant 
per evitar que la crisi s’aboqui sobre els 
més desfavorits de la nostra societat.
Salvar vides només depèn de tu mateix. 

CAROLINA TELECHEA
Diputada d’ERC al Congrés
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E nmig del desencís del segon tan-
cament,  el fet del que us parlaré 
és d’un  carrer emblemàtic de la 
ciutat deixat de la mà de Déu.

“La Rambla”, per on transcorren les nos-
tres tradicions més volgudes com la Caval-
cada de Reis, els Tres Tombs, el Carnavals, 
actes de la Festa Major entre d’altres, ha 
estat oblidada un cop 
més.
Les urgències i els cops 
de cintura del govern de 
la ciutat va decidir tan-
car-la per unes hores 
concretes i deixar que 
els negocis de restau-
ració  poguessin tenir 
ocupat més espai pú-
blic, afavorint la seva  
viabilitat: Bona acció!.   
Aquella acció ràpida, en 
un moment concret i en 
una situació concreta va 
ser valida. 
Segurament molts de 
vosaltres pensareu que 
és una frivolitat per la 
meva part, treure aquest 
tema, quan encara estem 
en una situació d’alarma 
sanitària, de limitació a 
la restauració i d’altres 
espais comercial,  culturals i d’oci. Just al 
contrari: ens cal que aquest espai de la ciu-
tat sigui un reclam, no pel fet que s’ompli 
de gent, sinó de moltes altres coses, entre 
elles de fer un espai del qual ens en sentim 
orgullós i el podem gaudir. Un cas  sem-
blant, sempre amb les seves distàncies, és 

la Rambla de les Flors a Barcelona, on ja hi 
ha força col·lectius que estan pensant en la 
seva reconversió. 
No demano que el govern de la ciutat sigui 
creatiu en aquests moments, demano que 
com a mínim constitueixi un think tank, 
que cerqui opinions perquè les diferents 
associacions, agrupacions,  ciutadans i 

gent amb idees  puguin repensar un espai 
tan igualadí. El que no esperem és que els 
diferents grups polítics pensin aquest es-
pai, sinó que sigui quelcom compartit per 
tots els que hi viuen, els que hi passegen, 
els que hi tenen els seus negocis o senzilla-
ment els igualadins. 

Mentrestant la Rambla és per a vianants 
uns dies i unes hores concretes així com 
unes altres hores per al trànsit limitat, per 
tant un espai compartit. 
Fa molt de temps altres governs van fer una 
actuació de canvi de llambordes i voreres. 
Va ser un pas, però també es van perdre 
una  oportunitat. En aquells temps ja es 

parlava dels espais comerci-
al de barris gestionats com 
si fossin centres comercials, 
però les pors igualadines a 
no arribar amb el cotxe a la 
porta dels establiments i en 
cert sentit algunes mirades 
pocs sostenibles de tot, no 
es va dur a terme el que ca-
lia, que era fer de la Rambla 
un “nucli-centre comercial” 
a l’aire lliure, o com a mínim 
que sigui el centre vertader 
del “nucli antic” per vianants. 
Ara ens cal un govern de la 
ciutat que posi rodes perquè 
això rutlli i, com he dit, no 
es pot demanar creativitat als 
polítics, ja que això és més 
innat en els altres camps que 
no en el de la política. De 
nou defenso que  som els ciu-
tadans els que, amb les nos-
tres peculiaritats, constituïm 

uns entorns on convivim. Per això  no es-
taria malament demanar: “Sr. Alcalde posi 
les urnes i pregunti a la ciutadania amb les 
propostes del think tank què es decideix  
per la nostra volguda Rambla”. Possible-
ment així es refermaria  la dita “Igualada 
pot ser imitada però mai igualada”.  
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La Rambla, i ara què?

Us heu quedat a casa o heu marxat aquest pont?

 A casa 96,5%  He marxat 3,5%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

MANEL PLA



ALFONSA SANTIESTEBAN

La coordinadora de CCOO a l’Anoia ha estat reconeguda amb la 
medalla President Francesc Macià 2020 al mèrit al Treball. Ella és 
tota una referència per als treballadors i treballadores de l’Anoia.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

Catalunya ahir i avui (I)

Nota: No en va es diu que 
la Història és el coneixe-
ment del passat per apli-
car-lo al present i prepa-

rar el futur. Per això, crec que seria bo 
llegir aquesta mirada al passat amb 
criteris actuals. 

1. Catalunya ahir
El Reino de España ha estat des de la seva creació un 
territori singular, per dir-ho d’alguna manera. La famo-
sa unió matrimonial dels anomenats “Reis Catòlics” no 
va suposar la creació d’un estat en el sentit modern de 
la paraula. Cada territori mantenia la seva forma de go-
vern. Ferran no era rei de Castella ni Isabel reina d’Ara-
gó. És va fer evident amb el descobriment i conquesta 
d’Amèrica. Catalunya no va poder comerciar-hi direc-
tament fins a finals del segle XVIII. Això va permetre 
als súbdits de Castella expoliar els territoris del Nou 
Món com un monopoli, sense competència. Els “con-
quistadores” es dedicaren a explotar sense escrúpols els 
seus recursos i esclavitzant els habitants. Quan final-
ment l’elevadissima mortalitat va fer escassejar la mà 
d’obra local, s’inicià el comerç d’esclaus negres africans. 
Les enriquides classes dirigents de Castella es dedicaren 
a malbaratar una fabulosa riquesa que els arribava amb 
constància i quasi sense esforç. Les despeses sumptuà-

ries dels privilegiats no varen millorar les condicions de 
vida de les classes populars castellanes però enriquiren 
Europa. Els comerciants alemanys, holandesos i geno-
vesos que n’eren proveïdors es varen convertir en ban-
quers que finançaren les guerres d’Europa. L’emperador 
Carles va declarar-se nou vegades en fallida econòmica 
a causa dels enormes deutes que tenia amb ells. 
Quan a mitjan segle XVII s’exhauriren les mines de pla-
ta, la noblesa castellana s’empobrí, però mai ho va reco-
nèixer. Ja Quevedo es burlava dels nobles que no tenien 
per menjar però escampaven unes quantes molles de 
pa  per la barba i sortien a passejar com si vinguessin 
d’un gran banquet. Exhaurits els recursos  americans, 
la monarquia va posar els ulls en la Corona d’Ara-
gó, i especialment en Catalunya, que tot i no haver 
participat en el negoci americà, havia mantingut una 
economia sanejada amb el comerç mediterrani i eu-
ropeu. La Guerra dels Segadors té el seu origen en la 
pretensió del rei Felip IV i el duc d’Olivares de ficar 
mà a la hisenda catalana.
Després de la Guerra de Successió el tarannà absolu-
tista de Felip V va imperar tot al llarg del segle XVIII. 
Amb la rendició de Barcelona l’11 de setembre de 
1714 es varen abolir les institucions de govern ca-
talanes. El Decret de Nova Planta sotmetia tots els 
territoris a un règim de caire militar. 
El segle XIX se significà per llargs períodes de go-

vern absolutista amb breus parèntesis de règims libe-
rals. La voluntat popular era emmudida pels famo-
sos “pronunciamientos” militars. És molt significatiu 
que la primera república acabés amb el general Pavía 
entrant al Parlament de Madrid muntat en el seu ca-
vall. Va declarar extingida la república i reinstaurada 
la monarquia borbònica.
Tampoc el segle XX va tenir gaire sort en l’exercici 
de les llibertats. El primer quart va ser un període de 
caciquisme al qual s’oposaren els moviments obrers 
de caire revolucionari. Aquest factor va determinar 
la implantació de la dictadura de Primop de Rive-
ra amb el beneplàcit del rei Alfons XIII. Però en les 
votacions municipals de 1931 guanyaren els partits 
republicans i el rei es va exiliar. Els avenços socials 
de la república es varen veure sempre  amenaçats per 
la remor de sabres que desembocà en la sublevació 
del general Franco. Va ser l’origen d’un dels períodes 
més tràgics de  nostra història: tres anys de guerra 
civil, mig milió de morts i uns 400.000 exiliats. Des-
prés vindrien 40 anys de dictadura. Catalunya hagué 
de refugiar-se a les catacumbes de la clandestinitat. 
Després de la mort del dictador, s’implantà una de-
mocràcia formal, però sense depuració de responsa-
bilitats. Els centres de decisió varen seguir en mans 
dels mateixos personatges. Per això ara som on som 
però d’això en parlarem més endavant. 

M’importes, vinc per tu

El voluntariat i la iniciativa social es presenten 
avui com un moviment consolidat per traçar 
ponts de diàleg entre les diferents realitats so-
cials, especialment les que estan en situació 

de risc i d’exclusió. En el cas dels centres penitenciaris 
aquest moviment pren una major rellevància, ja que 
les persones privades de llibertat perden els llaços amb 
la comunitat, queden aïllades dels vincles afectius més 
importants.
Si ens parem a pensar un moment, és a partir d’aquests 
vincles que les persones ens construïm, ens definim i 
tracem el nostre sentit de vida. Les persones privades 
de llibertat perden tots aquests vincles, sovint també els 
més propers. Si a aquesta pèrdua relacional hi afegim 
que estem vivint un moment social especialment agres-

siu pel que fa a la velocitat de la informació, el creixent 
individualisme i el progressiu deteriorament de la co-
munitat, ens trobem davant d’una situació que l’admi-
nistració per si sola no pot entomar.
És aquí on les iniciatives voluntàries d’acció social pre-
nen una importància cabdal, no només per la tasca que 
desenvolupen sinó també per l’experiència que el vo-
luntari viu en si mateix.
El voluntari, com molt bé el seu nom indica, és volun-
tari. Utilitza el propi temps per donar als altres. Agafa el 
seu cotxe, arriba a la presó. Inverteix uns 30 minuts per 
creuar els accessos fins al mòdul (i els conseqüents 30 
minuts per sortir) es planta davant d’un grup d’interns 
i desenvolupa l’activitat, perquè vol. No té cap obligació 
de fer-ho. Per altra banda, l’intern, baixa de la seva cel·la 

i es posa al grup davant del voluntari, també perquè vol. 
Ningú l’obliga. No guanyarà punts. Per tant, és un com-
promís relacional d’igualtat. És un espai de dignificació 
de la trobada entre dues persones que exerceixen el seu 
dret a decidir. Lliurement.
Sembla que estigui dient una obvietat però no ho és. La 
potència d’un espai digne promou la mirada amorosa, el 
“m’importes, vinc per tu”. “Construirem quelcom junts” 
“NOSALTRES TAMBÉ SOM LA SOCIETAT”. I és en 
aquesta petita llavor on es produeix el moviment polític 
i social més important. La màgia. És aquí on, per una 
estona, no existeixen els murs, ni les etiquetes, ni els rols 
estigmatitzats, per fi, es pot produir la trobada genuïna i 
compromesa, la necessària pertinença i la sensació que el 
món és un lloc confiable per a viure-hi. 

JAN GARRIDO
Educador social
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Iris Complements, la botiga igualadina 
online de complements de moda

Una mica d’història
Fa més de trenta anys que l’Adela Mise-
rachs Galtés va decidir fer-se càrrec de 
l’aleshores Perfumeria Iris del carrer de 
l’Argent d’Igualada i la va convertir en un 
espai on podem trobar complements de 
moda per a dona -especialment- i també 
per a home. 
Una remodelació de la botiga va transfor-
mar-la en un entorn agradable, amb un 
aire modernista que casa perfectament 
amb l’edifici on està ubicada, combinant 
la fusta, els llums d’època i els colors su-
aus. Un espai ideal que convida a bus-
car-hi allò que necessitem per combinar 
amb aquell vestit, amb aquells pantalons, 
uns guants, un barret, un mocador... I 
l’Adela us ajudarà a trobar i us aconsella-
rà sobre tot allò que us faci falta.

El món evoluciona constantment i 
ara ens trobem en una època de grans 
canvis a la qual ens hem d’adaptar de 
manera constant. Per això Iris, la bo-
tiga de complements de moda del car-
rer de l’Argent d’Igualada ha decidit 
fer un pas endavant i oferir els seus 
serveis en el món del comerç electrò-
nic, obrint una botiga online www.
iriscomplements.com, on podeu trobar 
tots els seus productes així com l’as-
sessorament en la tria i compra que 
l’Adela Miserachs Galtés, la propietà-
ria, ofereix sempre als seus clients. 

L’Adela és una enamorada de la seva 
feina: “sempre he tingut molt ull a 
l’hora de combinar peces de roba i els 
seus complements i gaudeixo d’allò 
més quan algú em demana que l’aju-
di a trobar allò que més bé anirà amb 
aquell jersei, per exemple. Per a mi és 
un premi que el client quedi content 
dels meus consells i d’allò que vam 
trobar a la botiga i que va ser ideal 
per a ell”.
La botiga online www.iriscomple-
ments.com ha estat dissenyada i ela-
borada per Maria Rosa del Rio Tor-
rents, qui ha buscat dotar la web del 
mateix esperit i classe de la botiga 

www.iriscomplements.com
 és la nova botiga online, 
cent per cent igualadina, 

on podeu trobar els vostres 
regals de Nadal

física, però a la vegada aconseguint 
un espai virtual molt visual i fàcil de 
visitar. D’aquesta manera s’ha disse-
nyat una web amb un aire modernista 
a través d’uns colors elegants i d’una 
tipografia d’estil cal·ligràfic que com-
plementen molt bé amb els elements 
artesanals que hi ha la botiga, com 
pot ser el propi segell de fusta que re-
genta l’entrada
“La idea inicial era crear una pàgina 
web de la botiga -explica la Rosa- 
però, després del tancament durant la 
primera onada de la pandèmia, vam 
decidir que el millor era reconver-
tir-la en una botiga online que com-
plementés  i enfortís la botiga física 
del carrer de l’Argent”. “El fet d’impul-
sar un comerç local i transformar-lo 
del món analògic al digital sempre és 
un al·licient més”. 
El procés de creació de la botiga on-
line va passar per fer un primer estudi 
de mercat del tipus de productes que 
s’hi ofereixen, veient el perfil de client 
a qui anirà dirigida, si és un client més 

jove, més 
gran, homes, 
dones... Tal 
i com expli-
ca la Maria 
Rosa, “es 
tracta d’una 

botiga d’unes vint famílies de pro-
ductes i s’arribarà a un volum de més 
de 400 articles diferents.   A més es 
complementa amb el servei d’asses-
sorament al client que fa l’Adela Mi-
serachs que ve a ser la figura de per-
sonal shopper d’avui. Per aquesta raó 
el comerç electrònic compta amb un 
formulari i un enllaç al Whatsapp per 
poder demanar aquest servei perso-
nalitzat i ser un punt afegit a l’hora de 
comprar els productes de la web. 
La Maria Rosa del Rio fa gairebé 20 
anys que es dedica al món digital i es-
pecialment a la creació d’espais web. 
Durant aquests anys ha treballat dins 
de l’àmbit del disseny i desenvolupa-
ment web fet que l’ha portat a espe-
cialitzar-me en temes d’usabilitat i 
interfície d’usuari. “L’aposta de pen-
sar en la transformació digital d’un 
comerç, tal com ha fet Iris Comple-
ments, en aquests moments és una 
inversió molt intel·ligent. Estem en 
un dels millors moments per captar 
clients ja que la situació actual ens 
ajuda a obrir fronteres d’on estem 
ubicats”, comenta la Maria Rosa, “i 
en aquest cas concret poder ajudar 
a un comerç molt conegut per a no-
saltres per mi m’ha fet molta il·lusió 
ja que jo vinc d’una família de boti-
guers i sé l’esforç que significa”. 

L’aposta de pensar en la 
transformació digital d’un 

comerç, com ha fet Iris 
Complements, és una inversió 

molt intel·ligent



Amb tantes persones 
estimades que hem 
perdut a causa de la 
covid-19, no és as-

senyat dir que també té coses 
bones, encara que sembli que 
ens ha fet millorar sistemes de 

treball, de gaudi i/o de trobada amb els amics. 
La covid el que ha fet és accelerar projectes que 
estaven en estudi i ens ha mostrat en què con-
vé invertir i en què no convé gastar.... encara 
que no tothom tingui la capacitat de veure-ho
Una de les innovacions que més ha accelerat 
és el teletreball i les reunions professionals a 
través de videoconferències o trobades telemà-
tiques. La necessitat de mantenir la distància 
social també ha fet disminuir el temps i els 
costos de, per exemple, les rodes de premsa. 
En una sola setmana, i sense sortir de casa, he 
participat en una trobada tècnica per a conèi-
xer a fons un cotxe (Cupra Formentor) sense 
necessitat de desplaçar-me i mentre feia el di-
nar, poder preguntar als enginyers les caracte-
rístiques tècniques del nou model de la marca 
catalana del grup SEAT.

També he tingut ocasió de mantenir una llarga 
conversa amb l’escriptora xilena, (nascuda al 
Perú i nacionalitzada nord-americana) Isabel 
Allende que intervenia des de la seva casa de 
San Francisco per comentar la seva darrera 
obra, Mujeres del alma mia, on els periodistes 
li preguntàvem des de casa nostra o des de les 
respectives redaccions. Fa uns anys l’editorial 
Plaza i Janés li hauria pagat bitllets d’avió, es-
tades en hotels, sopars amb crítics literaris i 
tots ens hauríem de quadrar les agendes res-
pectives per trobar el tempos de participar en 
la conversa.
Gràcies a la tecnologia –i forçats per la co-
vid-19- he tingut ocasió de participar en la 
conversa amb aquesta escriptora interactuant 
amb ella, tot veient el seu espai de treball. Des-
prés, en llegir el llibre, en conèixer molt millor 
a la seva autora, gaudeixes molt més del plaer 
de la lectura perquè en coneixes fins i tot el 
seu to de veu o els tics del rostre. Per això, pel 
plaer del contacte amb els autors, m’agrada as-
sistir a les presentacions de llibres que es fan.
No sé si tornarem a les grans presentacions 
presencials, però en tot cas la tecnologia ens 
permetrà en el futur, sempre que els protago-
nistes s’hi prestin, que qualsevol persona pu-
gui mantenir una conversa amb el seu escrip-
tor, artista, cantant (o polític) preferit. Ara que 
el llibre d’Isabel Allende –entre molts altres- 
m’ha ajudat a passar dies de confinament, tam-
bé disposo del vídeo on hi tinc enregistrada la 
trobada amb Isabel Allende. Tota una millora.
La tecnologia ben entesa ens pot apropar als 
altres, però si no la utilitzem bé, ens pot aïllar 
sense remei. 

La covid el que ha fet és accelerar 
projectes que estaven en estudi i ens 
ha mostrat en què convé invertir i en 

què no convé gastar

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Isabel Allende Els pescadors de Nadal

Hi ha carrers d’Igualada que fan 
pena de veure, amb vegetació es-
pontània nascuda a les voreres, 
brutes i trencades, i són perillo-
sos de circular, sobretot per a vi-
anants.
Un exemple, la cantonada del 
carrer Veciana amb el carrer Sant 
Martí Sesgueioles.

LA FOTODENÚNCIA
Fes-nos arribar les teves queixes acompanyades d’una fotografia

 i les donarem a conèixer públicament.
Envia’ns un correu a:  fotodenuncia@veuanoia.cat

Santa nit de Nadal! / Santa 
nit de ventura! / Canten l’ai-
gua i el mar! / Canten l’ona 
i l’escuma!. […] Els pesca-

dors no han sortit. / Aquesta nit no 
hi ha xarxes. […] / la platja sembla 
un pessebre… / amb olor  de peix i 
d’algues. Cançó de la mare pobra: 

/ No tinc bressol pel fillet que m’arriba. / No tinc bol-
quers que li pugui posar. / Faig un vestit amb retalls 
de la brisa. / Faig que l’engronsi l’escuma del mar. / 
Jo que voldria pel fill que m’arriba / un tou de plomes 
per fer un matalàs, / faig un llitet amb la sorra més 
fina / i àngels del cel me’l vindran a acotxar. / Àngels 
del cel i l’estrella del dia / i tot l’amor que pot fer-me 
plorar. / Tot el que tinc pel fillet que m’arriba: / llàgri-
mes grosses com perles del mar!.
Són versos inicials del poema de Rafael Llop i Ca-
sanova, un pes pesant dels primers anys de Poesia 
Viva Barcelona. Escenari, la platja. El naixement, és 
a l’ombra d’un llagut. Els personatges bàsics, a més 
de Jesús, Josep i Maria, són en Baldiró, la Margari-
da i en Pere pescador.
En Baldiró, vailet matafaluga, /només  ha après a 
córrer i a jugar. / No para en tot el dia i es belluga / 
amunt i avall com un novell pinçà. / Com que és po-
bret, no té ni una joguina / però està ple de ganes de 
jugar. […] / I és innocent… i és bo com l’escudella / 
aquest mocós bellugadís i humil / que sembla fet d’un 
àngel i un trapella. […]   / En arribar el seu pare pes-
cador, / li ha portat un cordill i una baldufa. / Una 
baldufa! Quin goig pel pobre fill! / Ara podrá sentir 
com balla i bufa / quan surt esperitada del cordill!.
Aquesta nit de pau, / la Margarida té un record / que 
és com un clau / que va clavar-li l’esma del mar blau / 
on jau la dolça calma de la mort, / Ja són molts anys 
de rosa empal·lidida / pel sofriment i el plor, / que 
han esfullat la tija de la vida /deixant-li la ferida / 
que fa pensir la flor. […] Sis barques van sortir, cap 
no en tornava! / El seu marit trobava al blau marí / 
la fita negra del camí / on tot s’acaba./ La pobra Mar-
garida, / cor trasbalsat i esquerp per la dissort, […] / 
renunciava a tot alé de vida: / l’infant que li nasqué, 
naixia mort. / Ja fa molts anys d’això i, encara, quan 

ve la nit, / un sentiment d’angoixa l’aclapara. / […]  
I quan es desespera, /  ressec el llagrimall, / perquè 
ella vol plorar i no té manera, / va fins la calaixera / 
i, en un calaix, cerca un sonall / menut i fet d’argent, 
/ que el seu marit, amb els guanys de l’anxova, / li’n 
feu present / quan el metge els parlà d’infantament. / 
I quan el troba, com si tingués encara aquell infant, 
/ el fa sonar amb dolcesa,  / com si estigués jugant, / 
i enceta un cant / que a poc a poc va omplint de sal 
encesa / la font dels ulls eixuts.
En Pere pescador ja en té vuitanta. Però el ner-
vi l’aguanta. Els companys li han fet avui obsequi 
d’una pipa: Quina alegría el pobre pescador!/ La que 
ara té, fa temps que ja era vella; / s’ha escantellat pels 
anys, / és un parrac / i de tan recremada s’esvorella / i 
fa més gust de fum que de tabac. […] Espurnejant-li 
els ulls, amb molta cura / i atabalat el cor pels senti-
ments, / omple la pipa nova amb picadura / i, amb 
regal, se la posa entre les dents.
La baldufa, el sonall i la pipa, de vers en vers, van 
anar a mans de la familia bíblica a qui els havia nas-
cut el fill a l’escalf de la sorra d’una platja. Un pes-
sebre sense cova ni pastors, però amb personatges 
propers, ben vius. Rafael Llop va estar inspirat en 
recrear aquest escenari nadalenc, prop d’una barca 
i a recer del mar. Poesia Viva oferí  el muntatge a 
l’Aurora en la sessió núm. 03 (20-12-1997). Podem 
tenir l’estel que no s’apaga/si a cada instant ens fem 
un nou Nadal! 
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Premsa Comarcal

La Generalitat promou la competitivitat  
de les indústries amb una línia d’ajuts  
a l’eficiència energètica

Els beneficiaris de les 
subvencions són les pimes 
i les grans empreses del 
sector industrial. També 
ho són les empreses de 
serveis energètics (ESE) 
que actuen en funció d’un 
contracte de serveis ener-
gètics amb alguna empresa 
industrial.

Els ajuts es desglossen 
en dues línies de subven-
ció: una primera per la 
millora de la tecnologia en 
equips i processos indus-
trials i, una segona, per la 
implantació de sistemes 
de gestió energètica indus-
trials. Per ambdues línies 
es fixa un import màxim 
d’ajut de 9 milions d’euros 
per una mateixa ubicació 
industrial.

El sector industrial és 
responsable del 27% del 
consum d’energia final de 
Catalunya. Si es valora en 
energia primària, la indús-
tria (incloent-hi tot el sec-
tor energètic) és, amb mol-
ta diferència, el principal 
consumidor d’energia del 
país, representant el 55% 
del consum total d’energia 
primària de Catalunya. És 
clar, doncs, que l’eficiència 
energètica és un factor im-
portant per a incrementar 
la competitivitat de les in-
dústries en un mercat cada 
vegada més globalitzat.

PER A MÉS  
INFORMACIÓ,  
CONSULTEU EL WEB: 
ICAEN.GENCAT.CAT/
AJUTSINDUSTRIA

❱ Fins al 31 de desembre, pimes i grans indústries catalanes poden presentar projectes  
per optar a la convocatòria d’ajuts a l’eficiència energètica dotada amb 48 milions d’euros

La indústria és 
un sector clau 
per a la sortida 
de la crisi pel  
fet que és  
fonamental per  
a la millora de  
la productivitat,  
la innovació, la 
internacionalit-
zació i la  
qualitat de 
l’ocupació

Redacció
La Generalitat de Cata-

lunya ha posat a disposi-
ció de les indústries cata-
lanes, a través de l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN), 
una convocatòria d’ajuts 
dotada amb 48 milions 
d’euros per tal que apli-
quin mesures d’estalvi 
i eficiència energètica. 
Aquesta convocatòria 
forma part de la labor de 
la Generalitat d’impulsar 
la transició de Catalunya 
cap a un model energètic 
descarbonitzat, renovable, 
net, eficient, competitiu i 
de generació distribuïda, 
participatiu, democràtic i 
socialment inclusiu a mit-
jà i llarg termini.

“La indústria és un 
sector clau per a la sorti-
da de la crisi pel fet que és 
fonamental per a la millo-
ra de la productivitat, la 
innovació, la internacio-
nalització i la qualitat de 
l’ocupació, a més de la ca-
pacitat tractora que té res-
pecte a bona part de la res-
ta de sectors econòmics. 
Per això és important 
apostar per ajuts especi-
alment en mesures que 
tenen períodes de retorn 
llarg de la inversió. Si som 
més eficients, serem més 
competitius”, afirma el 
director General d’Ener-
gia, Seguretat Industrial 
i Seguretat Minera i di-
rector de l’ICAEN, Manel 
Torrent.

Fins al proper 31 de de-
sembre, les indústries po-
den presentar a l’ICAEN 
projectes d’inversió per a 
fomentar la descarbonit-
zació mitjançant l’estal-
vi d’energia, l’eficiència 
energètica, l’aprofitament 
d’energies tèrmiques de 
l’entorn i l’increment de 
productivitat amb el ma-
teix consum energètic.  
Els recursos d’aquesta 
convocatòria provenen 
de la territorialització 
del Fons Nacional d’Efi-
ciència Energètica que 
gestiona l’Institut per a 
la Diversificació i Estalvi 
de l’Energia (IDAE). Instal·lació de compressors d’aire a l’empresa química Clariant (Tarragona). FOTO: ICAEN

Instal·lació d’un sistema de gestió energètica a l’empresa metal·lúrgica La Farga (Osona). FOTO: ICAEN

Instal·lació d’una planta termosolar a l’empresa agroalimentària Mafrica (Bages). FOTO: ICAEN
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La Festa de Reis es coneixerà de forma definitiva hores 
abans dels actes dels dies 28 de desembre, 1 i 5 de gener

L’Ajuntament ha presentat el 
recull de les 120 accions que ha 
dut a terme durant aquest any 
arran de la situació de pandè-
mia que des del mes de març ha 
condicionat tota l’activitat de 
la ciutat. Els fons que s’hi han 
destinat és de 2 milions d’eu-
ros, als quals s’han d’afegir els 
recursos extraordinaris d’altres 
administracions, entre els quals 
cal destacar els 700.000 de la 
Generalitat d’ajuts directes als 
comerços i restauradors.
La tinent  d’alcalde Carlota 
Carner ha destacat que “en un 
primer moment vam haver de 
prendre mesures per donar res-
posta a l’emergència sanitària i 
social i, posteriorment, hem 
anat aplicant mesures per a la 
reactivació econòmica i de su-
port als nostres comerços, els 
restauradors i altres sectors de 
la ciutat”.

Igualada

La Veu ja va avançar 
els detalls sobre els que 
treballen la Comissió, 
l’Ajuntament i el Pro-
cicat, que es mantenen 
però podrien canviar

REDACCIÓ / LA VEU 

Igualada celebrarà, un any 
més, el tradicional cicle de 
la festa de Reis. Aquesta és 

la voluntat de la Comissió Ca-
valcada de Reis, que des de fa 
setmanes treballa amb l’Ajun-
tament d’Igualada per garan-
tir que els actes més destacats 
d’aquesta celebració es puguin 
fer de manera segura i adapta-
da a la situació sanitària provo-
cada per la pandèmia. Així ho 
han explicat aquest dimecres 
l’alcalde, Marc Castells, i el por-
taveu de l’organització, Sebastià 
Castelltort, que han coincidit 
que preservar la salut de les 
persones és l’absoluta prioritat. 
La Veu de l’Anoia ja va avançar 
fa tres setmanes els detalls de 
la festa sobre els que treballa 
la Comissió, l’Ajuntament i el 
Procicat, i que es mantenen, tot 
i que òbviament poden canviar 
en funció de la pandèmia.
L’alcalde ha posat en valor 
aquesta voluntat de tirar enda-
vant la festa més emblemàtica 
d’Igualada malgrat la singula-
ritat de la situació actual, i ha 
mostrat els dos nous models 
de llums de Nadal que repro-
dueixen els símbols del Patge 
Faruk i que s’instal·laran en 
punts de la ciutat que tindran 
protagonisme en els actes de 
Reis d’aquesta edició.  En con-
cret, s’instal·laran setze llums 
de cada model. Castells també 
ha avançat que la consellera de 
Cultura, Àngels Ponsa, té pre-
vist assistir el dia 5 de gener a la 
festa igualadina.
Castelltort ha confirmat que el 

Patge Faruk arribarà a la capital 
de l’Anoia el 28 de desembre, 
dia a partir del qual s’iniciaran 
les emissions dels missatges ra-
diofònics. També és segur que 
el dia 1 de gener es podran re-
collir les cartes “i el dia 5, els 
Reis passaran per Igualada”. 
En aquest sentit, la Comissió 
només ha volgut avançar que 
s’està treballant en diferents 
opcions i que totes estan con-
dicionades a l’evolució de la 
situació sanitària. Per aquest 
motiu, els detalls de com es 
duran a terme cada una de les 
activitats s’aniran anunciant, 
possiblement a poques hores 
de les dates clau dels dies 28, 
1 i 5. “Volem mantenir l’esperit 
dels tres dies, no volem que la 
festa es converteixi en una al-
tra cosa”. En aquest sentit, sí 
que s’ha anunciat que la caval-
cada no podrà ser com la dels 
últims anys.

Sorpresa a les escoles
Entre les novetats, s’ha anun-
ciat que aquest any els Reis 
passaran per les escoles de la 
ciutat i deixaran regals que els 
infants podran trobar quan 
tornin a les aules. L’auca d’en-
guany s’ha elaborat amb textos 
d’Àngel Puiggròs i il·lustraci-
ons de Sara Cuadros.

L’Ajuntament ha elaborat 120 
accions a causa de la pandèmia

Entre les mesures més destaca-
des, en l’àmbit social, s’han dis-
tribuït targetes moneder per ga-
rantir l’alimentació dels infants 
amb beca menjador, i també 
per a famílies monoparentals, 
i s’han impulsat nous projec-
tes com Respir a Domicili o el 
punt d’assessorament energètic 
d’Igualada.
En l’àmbit d’economia i comerç, 
s’han gestionat més de 700 ajuts 
als comerços tancats per l’estat 
d’alarma, s’han impulsat sub-
vencions per als sectors afectats 
per la crisi i s’han dut a terme 
campanyes continues de suport 
al comerç i a la restauració.
Pel que fa a l’àmbit fiscal, s’han 
suspès i ampliat els terminis 
de pagament de tributs, s’han 
retornat taxes per serveis no 
prestats i s’han fet bonificacions 
específiques”. En l’àmbit de la 
cultura, s’ha elaborat un pla de 

xoc, i s’han fet ajuts a entitats 
culturals.
En esports, s’ha habilitat una 
aplicació de control d’afora-
ment de les instal·lacions i 
s’han incrementat les neteges. 
En l’àmbit d’ensenyament, in-
fància i joventut, s’ha repartit 
lots de material escolar bàsic 
i s’ha gestionat el repartiment 
de targetes SIM a alumnes que 
no hi tenien accés. Pel que fa 
a l’habitatge, es va impulsar 
una moratòria en el pagament 
dels lloguers dels habitatges de 
PIMHA, s’ha donat suport tele-
fònic en la tramitació dels ajuts 
al lloguer la Generalitat i s’ha 
donat cita prèvia per ajudar a 
les persones que no disposessin 
dels recursos tècnics.
Finalment, s’han incrementat 
les neteges i desinfeccions a 
tota la ciutat, i nombroses cam-
panyes policials.

Biomassa ·  Climatització · Energies Renovables
C/ Alemanya, 47B · 08700 Igualada · 938048078 · info@frabel.net  www.frabel.net

El nou sistema “Air k are” 
per estufes de pèl.let o fusta

Distribuïdors i Pèl·let FARNERS. 

En època de la pandèmia COVID, és important tenir cura de tots els elements que millorin la 
qualitat  de l’aire que respirem a les nostres llars a l’hora d’escollir una estufa de PÈL·LET o FUSTA
El nou sistema Air K are millora la qualitat de l'aire tot l’any, amb una doble acció combinada:
• OZONITZADOR:  ajuda a reduir virus, bacteris, fongs, gèrmens, microbis i allunya els petits 
insectes.
• IONITZADOR:  elimina partícules en l'aire com pols, pol·len i fum.
Cal destacar també la importància d’ utilitzar pèl·let de qualitat per una bona combustió.



Marc Castells no 
sembla tenir, 
de moment, 

garantida la majoria 
per aprovar el 

pressupost municipal 
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REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Som-hi (PSC-Co-
muns-Igualada Oberta) 
ha explicat en roda de 

premsa la seva posició davant 
el Pressupost 2021 que el go-
vern de Junts per Igualada 
està treballant i ha traslladat a 
diversos grups polítics. La for-
mació d’esquerres i progressis-
ta reclama que si el govern, en 
minoria, de veritat vol tirar en-
davant el nou Pressupost hau-
ria d’incorporar diversos can-
vis respecte la proposta inicial.
El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, afirma 
que “la proposta del govern 
és insuficient. Reclamem més 
política social per fer front a la 
situació de crisi de la pandèmia 
de la Covid-19 i que aquesta 
política sigui al servei de les 
persones que s’han quedat sen-
se feina. Vivim una situació 
molt greu i l’Ajuntament ha de 
redoblar tots els seus esforços 
per estar al costat de les perso-
nes més vulnerables”.
En l’àmbit econòmic, Igualada 

Som-hi considera “insuficient” la 
proposta de pressupost municipal

Mati: 9:00 h a 14 :30h. 
Tarda: 16:30h a 21:00 h.

Organitza:

Col · labora:

A la placa de
l'Ajuntament

i placa
Pius XII

Som-hi considera que “cal aug-
mentar l’accent de la política 
per afavorir les compres locals 
al comerç de la ciutat del qual 
en viuen moltes famílies i que 
han estat colpejades pels mesos 
de tancament amb unes previ-
sions incertes de cara el 2021”. 
Jordi Cuadras remarca que “el 
nostre comerç és el que dona 
vida i llum a la ciutat i cal es-
tar, més que mai, al seu costat 
amb actuacions que puguin ser 
recollides al Pressupost”.
En la roda de premsa, Iguala-
da Som-hi també ha recordat 
que el Pressupost del 2021 
hauria d’incloure una impor-
tant partida que no pot baixar 
del milió d’euros per iniciar el 
projecte de construcció dels 
pisos d’habitatge públic muni-

cipal de lloguer assequible que 
es posaran al servei de famílies 
amb dificultats per accedir a 
un habitatge: “És un dels punts 
que vam aconseguir introduir 
a l’anterior Pressupost i que re-
clamem que tingui continuïtat 
perquè el projecte sigui una re-
alitat al solar del carrer de Sant 
Carles, 54, que ja està reservat 
per aquesta promoció”, remar-
ca Jordi Cuadras.
Igualada Som-hi també vol 
incidir en l’àmbit de la lluita 
contra l’emergència climàtica 
i en la promoció d’una mobi-
litat sostenible, “que vagi més 
enllà del que s’ha fet a Ram-
bla”, i proposa dotar de partida, 
novament, el pla d’instal·la-
ció de plaques fotovoltaiques 
als equipaments municipals 
i ampliar-ho a les comunitats 
de veïns. La formació també 
reclama “més manteniment, 
neteja i vigilància policial”.  
Marc Castells, doncs, no sem-
bla tenir garantida, de mo-
ment, la majoria per poder 
aprovar el pressupost munici-
pal de 2021. Veurem.

ANUNCI
El Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 30 de
novembre de 2020, ha adoptat, entre d’altres, els següents acords:

“Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació del PAU 3.2 Sud – 
Sector Industrial Dusfort, al terme municipal de Calonge de Segarra, en la 
modalitat de compensació bàsica, presentat per CONSTRUCCIONES MECÁNI-
CAS LLAMADA, SL i declarar la innecessarietat de constituir la Junta de compen-
sació.

Segon.- Sotmetre el projecte de reparcel·lació a informació pública mitjançant 
publicació en el 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 durant el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 
darrera publicació.

Tercer.- Concedir tràmit d’audiència a les persones interessades, amb citació 
personal.” 

Durant el termini esmentat es pot examinar l’expedient i el projecte en les 
dependències municipals, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores, i en la 
seu electrònica de l’Ajuntament, així com formular les al·legacions que s’estimin 
oportunes.

Contra els anteriors acords que tenen la consideració d’acte de tràmit no es pot 
interposar cap recurs. Altrament, es pot interposar qualsevol acció que es consi-
deri adient.

Calonge de Segarra, 1 de desembre de 2020
L’Alcalde,
Xavier Nadal Masana

AJUNTAMENT DE 
CALONGE DE SEGARRA

Telèfon: 93.868.04.09 Fax: 93.868.12.34
a/e: calonge@diba.cat  www.calongesegarra.cat
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Es tracta d’una
 convocatòria 

extraordinària del 
Programa Treball i 

Formació, que pretén 
pal·liar situacions 
derivades del CO-

VID-19 a través de pro-
jectes de millora 
de l’ocupabilitat

Twitter cancel·la dues 
vegades el compte de 
l’igualadí Joan 
Mangues  

Twitter ha cancel·lat, per dues 
vegades, el compte de l’activis·
ta igualadí Joan Mangues, que 
compta amb milers de segui·
dors. El jove ha comentat que 
Twitter no li ha comunicat res 
sobre les causes de la cancel·
lació del seu compte, tampoc 
quan n’ha creat un altre de 
nou i que també s’ha esbor·
rat unilateralment per part de 
la companyia de la coneguda 
xarxa social. 
En declaracions a La Veu, 
Mangues explica que ha apel·
lat electrònicament a Twitter 
per demanar explicacions, 
però que al mateix temps ha 
esbrinat que darrere la decisió 
hi ha les pressions d’un grup 
d’extrema dreta espanyola pre·
sent a la xarxa Telegram.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia ha posat en 
marxa un Pla d’Ocu·

pació especial covid·19, que 
donarà feina a persones que 
han perdut la feina a causa 
de la pandèmia o que ja te·
nien dificultats per accedir al 
mercat laboral abans d’aques·
ta. El Pla, que porta per nom 
“Prevenció de la Propagació 
de la covid·19 a la Comarca” 
donarà feina durant 9 mesos 
a 14 persones: 5 amb perfil de 
vetlladors municipals i 9 més 
amb perfil d’operaris de suport 
i auxiliars de neteja. Desenvo·
luparan la seva tasca en una 
dotzena de municipis ano·
iencs: el Bruc, Cabrera d’Ano·
ia, Calaf, Capellades, Carme, 
Castellolí, Òdena, la Pobla de 
Claramunt, Rubió, Sant Martí 
de Tous, Santa Margarida de 
Montbui i la Torre de Clara·
munt.
El vicepresident primer del 
Consell Comarcal, Jordi Cu·
adras, afirma que “en l’actual 
situació, les institucions més 
properes a la ciutadania tenim 
dos nous objectius sobrevin·
guts a causa d’aquesta crisi sa·
nitària, garantir la seguretat i la 
prevenció dels contagis i con·
tribuir a l’ocupabilitat de les 
persones que estan patint les 
conseqüències de la crisi eco·
nòmica i social que se’n deri·
va”. Per això, afegeix que “des 
del Consell Comarcal, en col·
laboració amb diferents mu·
nicipis de l’Anoia, engeguem 
aquest programa que encaixa 
perfectament en aquesta línia. 
Sabem que tot aquest esforç 
segurament no és suficient per 
pal·liar les dades de desocupa·
ció de la comarca, però és un 

Pla d’Ocupació especial del Consell Comarcal 
adreçat a persones en atur per la covid-19

Avui, presentació del 
llibre Tornarem a vèncer
REDACCIÓ / LA VEU 

E RC Anoia farà un acte 
telemàtic de presen·
tació del llibre d’Ori·

ol Junqueras i Marta Rovira, 
“Tornarem a vèncer”, avui di·
vendres 11 de desembre a les 
19h. L’acte comptarà amb la 
participació del President del 
Parlament, Roger Torrent, així 
com de la Consellera iguala·
dina de Salut, Alba Vergés, i 
el president comarcal d’ERC 
Anoia i alcalde de Sant Martí 
de Tous, David Alquézar. 
L’acte dels republicans s’em·
marca en la presentació del 

esforç indispensable i per això 
el fem”. Cuadras explica que 
“l’objectiu del programa, que 
combina feina i formació, és 
que serveixi de palanca per·
què aquestes persones puguin 
tornar a la roda del mercat 
laboral en una edat, en molts 
casos, propera a la jubilació i 
davant la qual necessiten co·
titzar. Amb les xifres que hi 
ha a la comarca, aquesta tasca 
centra totes les nostres aten·
cions en l’àmbit de l’ocupació 
i és una prioritat absoluta pel 
govern del Consell Comarcal, 
amb l’impuls de diversos pro·
grames que donen feina a col·
lectius que tenen dificultats 
per la reinserció laboral com 
els majors de 45 anys, les do·
nes i els joves”.
Aquest Pla Especial és una 
convocatòria extraordinària 
del Programa Treball i For·
mació, que pretén pal·liar 
situacions derivades del CO·
VID·19 a través de projectes 
de millora de l’ocupabilitat de 
les persones treballadores, es·
pecialment aquelles que s’han 
quedat sense feina amb motiu 
de l’actual crisi i aquelles que 
tenen més dificultats d’accés 
al mercat laboral, per mitjà 
d’accions d’experiència laboral 
i accions de formació trans·

versal. Amb aquest objectiu, 
les 14 persones contractades, 
més enllà de les tasques a de·
senvolupar, reben accions for·
matives transversals, per tal 
d’augmentar els seus recursos 
personals i les eines de cerca 
de feina.
Els 5 vetlladors municipals 
contribuiran a donar respos·
ta a les noves necessitats de 
comunicació, informació i 
suport a la ciutadania i con·
tribuiran a la recuperació de 
la normalitat, a evitar nous 
contagis i a fer front a la pan·
dèmia. De la seva banda, els 9 
operaris de suport i auxiliars 
de neteja reforçaran els tre·
balls de desinfecció especial 
dels equipaments municipals 
i del mobiliari urbà que són 
utilitzats i compartits per la 

ciutadania.
Aquesta actuació està sub·
vencionada pel Servei Pú·
blic d’Ocupació de Catalu·
nya (SOC) i es porta a terme 
d’acord amb les condicions es·
tablertes al Programa Treball i 
Formació, regulat per la Reso·
lució TSF/1419/2020, de 16 de 
juny i l’Ordre TSF/156/2018, 
de 20 de setembre, per la qual 
s’aproven les bases regula·
dores per a la concessió de 
subvencions per al Programa 
Treball i Formació, modifica·
da per l’Ordre TSF/115/2019, 
de 7 de juny i per l’Ordre 
TSF/20/2020, de 25 de febrer. 
Podran ser cofinançades pel 
Fons Social Europeu en un 
50% a través del Programa 
operatiu FSE de Catalunya 
2014·2020.

No hi havia rebrot 
a la Residència Pare 
Vilaseca

La setmana passada, a l’in·
terior del cos d’una notícia, 
s’informava erròniament d’un 
“petit rebrot controlat” a la re·
sidència Pare Vilaseca. La in·
formació va crear un cert en·
renou a les xarxes socials. Des 
de la La Veu ens n’alegrem que 
no hi hagi hagut cap rebrot a 
la Residència Pare Vilaseca. 
Així li hem fet saber al director 
general del CSSI, Jordi Ferrer. 
Òbviament, i com és el nos·
tre estil, vam obtenir aquesta 
informació  ·també un altre 
mitjà d’àmbit nacional· de 
dues fonts institucionals, pre·
sents en un acte a l’antic Es·
corxador, dimecres, en el cri·
bratge de tests d’antígens. El que 
ens entristeix és que fins a dues 
persones diferents ·una d’elles 
autoritat important· parlessin 
amb periodistes de situacions 
que, vist el vist, no saben exac·
tament, la qual cosa porta a er·
rors que lamentem.
Sí que va existir, però, un 
petit rebrot en una altra re·
sidència d’avis de la ciutat, 
però d’això cap autoritat lo·
cal n’ha informat.

llibre escrit a quatre mans per 
Oriol Junqueras, actualment 
a la presó, i la Marta Rovira, 
exiliada, els qui detallen en 
aquest document el full de 
ruta dels republicans per asso·
lir la independència de Cata·
lunya. Ho fan sense eludir cap 
dels grans debats que han pola·
ritzat la vida pública els darrers 
anys: unilateralitat sí o no, deso·
bediència civil versus desobedi·
ència institucional, eixamplar la 
base o tirar pel dret... 
Es podrà accedir a l’acte a:
Tornaremavenceranoia.es-
querra.cat

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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REDACCIÓ / LA VEU 

Aquests dies s’ha en-
gegat la campanya de 
Nadal que Igualada 

comerç organitza pels comer-
ços associats, per tal de po-
tenciar i premiar les compres 
al comerç local. Es tracta d’un 
rasca-rasca amb més de 1500 
premis directes de diferents 
botigues igualadines. Hi ha 
hagut molt bona resposta del 
comerç en aquesta campa-
nya de Nadal per tal de poder 
dinamitzar les compres per 
aquestes properes festes.
Aquesta campanya de ras-
ca-rasca anirà del 6 de desem-
bre fins al 5 de gener i es com-
plementarà amb un simpàtic 
photocall de Nadal, que estarà 
situat a la Rambla. Seguint to-
tes les mesures de seguretat es 
podrà gaudir de poder fer-se 
una foto en un photocall de-
dicats als tres reis. S’anima a 
participar d’aquesta activitat a 
tota la família, grans i petits. 
Una manera alegra de tenir 
un record d’aquestes festes. A 
tots els qui hi participin po-
dran optar a diferents premis 
i regals.

Rasca-Rasca d’Igualada Comerç, 
photocall i visites guiades

Poble Actiu demana 
apujar l’IBI a les grans 
superfícies
REDACCIÓ / LA VEU 

El grup municipal de 
Poble Actiu ha fet pú-
blica una proposta que 

materialitzaria l’esperit de la 
moció sobre fiscalitat pro-
gressiva que el Ple de l’Ajun-
tament d’Igualada va aprovar 
el passat mes d’octubre, i que 
considera imprescindible per 
poder negociar i aprovar els 
pressupostos del 2021 que 
l’Ajuntament ha de portar al 
Ple d’aquest mes de desem-
bre.
Poble Actiu - CUP proposa, 
d’acord amb la normativa 
vigent, incrementar fins als 
topalls màxims l’IBI urbà als 
immobles no residencials de 
major valor de la ciutat de-
dicats a l’activitat comercial. 
Segons expliquen “aquesta 
mesura permetria fixar amb 
precisió quin tipus de sub-
jectes en resultarien afectats, 
a la vegada que evitaria per-
judicar a petits propietaris, 
petites i mitjanes empreses o 
altres interessos patrimonials 
o econòmics locals”.
L’agrupació de l’esquerra 
igualadina considera que el 
govern de Marc Castells, al 
llarg dels darrers anys, ha dut 
a terme una política comerci-
al basada en facilitar la ubica-
ció a Igualada de noves grans 

REDACCIÓ / LA VEU 

L es xifres d’ingres-
sats per coronavirus a 
l’Hospital d’Igualada 

han millorat considerable-
ment aquesta setmana respec-
te l’anterior. Així tant a la Uni-
tat de Cures Intensives com en 
el global del centre hospitalari 
només un 10% dels pacients hi 
son ingressat per coronavirus. 
Aquest dimarts a la nit a l’Hos-
pital Universitari d’Igualada hi 
havia 18 persones ingressades 
sent positives de covid-19, un 
11,1 % del total d’ingressats al 
centre sanitari.
Pel que fa a la Unitat de Cures 
Intensives, es segueix amb la 
tendència de la darrera setma-
na i segueix havent-hi només 
una persona ingressada per 
coronavirus del total d’11 in-
gressats a la UCI igualadina.
Pel que fa a les defuncions per 
coronavirus al centre sanitari, 
aquesta setmana se n’ha regis-
trat una a l’Hospital Universi-
tari d’Igualada i ja en sumen 
155 des de l’inici de la pandè-

Durant aquests dies tot el co-
merç igualadí està posant molt 
d’esforç per poder oferir el millor 
en aquestes dates tan assenya-
lades. Tot i les dificultats de les 
restriccions per la COVID 19 es 
treballa amb optimisme de cares 
aquestes últimes setmanes de 
l’any.

Inici de les visites guiades
El passat dissabte es van poder 
iniciar les visites guiades per 
Igualada de la mà dels comerços, 
que formen part de la Campa-
nya especial Igualada Comerç 
365. Una interessant manera de 
conèixer la ciutat, amb una visita 

guiada a la qual es van degus-
tar productes de la comarca i es 
varen lliurar alguns premis. Els 
pròxims dissabtes és faran les al-
tres rutes programades per com-
pletar la trilogia que Igualada 
comerç juntament amb Anoia 
Patrimoni han desenvolupat.
Aquest dissabte dia 12 de de-
sembre a les 17 h es farà la que 
porta per títol “Del taller a la fà-
brica, passant pel Camí Ral. 
La Igualada moderna i con-
temporània 2020. Per apun-
tar-se cal dirigir-se a Iguala-
da comerç o bé al Whatsapp 
609312254 o al mail: marque-
ting@igualadacomerc.cat.

Millora considerable de les xifres de 
covid-19 a l’Hospital Universitari

superfícies comercials (Mer-
cadona, Aldi, Esclat, etc.) en 
detriment del petit comerç 
local. D’altra banda les grans 
superfícies comercials són les 
menys afectades per la crisi 
de la Covid-19, i també són 
les que poden suportar mi-
llor la carga impositiva. 
El grup municipal afirma que 
“amb l’increment d’ingres-
sos que resultaria d’aplicar 
una mesura de fiscalitat pro-
gressiva com la proposada, 
l’Ajuntament podria obrir 
noves línies d’ajuda al petit 
comerç local i al sector de la 
restauració, altament afectats 
per les mesures adoptades 
per frenar la pandèmia”.
Des de Poble Actiu - CUP 
també constaten que “les de-
sigualtats socioeconòmiques 
existents s’han fet més grans 
des de l’inici de la Covid-19, 
motiu pel qual el govern mu-
nicipal no hauria d’aplicar 
les mateixes ordenances que 
l’any passat, sinó adaptar-les 
a l’actualitat”. En aquest sentit 
argumenten que “amb mesu-
res de fiscalitat progressiva 
com la proposada podem 
ajudar a petits comerços sen-
se perjudicar el balanç total 
d’ingressos del consistori, 
tant necessari per poder con-
tinuar fent polítiques socials”.

mia al març.
A l’Anoia, amb dades de dime-
cres, la velocitat de propagació 
era de 1,01 i el risc de rebrot 
quedava en 174.

24 grups escolars 
confinats a l’Anoia
Després de quatre dies de fes-
ta pel pont, aquest dimecres 
els centres educatius anoiencs 
han reprès les classes i ho han 
fet amb 24 grups confinats. 
Això representa un fort aug-
ment respecte l’inici de la set-
mana passada, quan només 
n’eren 9. Així, aquesta setmana 

hi ha 574 alumnes i professors 
aïllats a casa seva, quan 10 dies 
enrere només 313.
Entre els centres amb més 
grups confinats destaca la 
Institució Igualada, que en 
té 6. L’Institut Milà i Fonta-
nals també té quatre grups 
confinats. Maristes Igualada i 
l’Escola Cérvola de Tous són 
els altres dos centres que te-
nen més d’un grup confinat, 
en concret en tenen dos en 
ambdós casos. A més, la Llar 
d’Infants La Cadireta del Bruc 
segueix tancada i els seus dos 
grups aïllats a casa seva.

Anoia

Casos positius la darrera setmana

RESTAURANT SCORPIA  
 Carretera N-II, Km 559,1 ·  08711 Òdena  

TELF /  93 806 05 55  
 scorpia@restaurantscorpia.cat

MENÚ ESPECIAL 
FESTIUS DE NADAL

25 i 26 de desembre I 01 de gener  
31 EUROS IVA INCLÒS

31 de desembre 
SOPAR DE GALA DE CAP D’ANY

59 EUROS IVA INCLÒS
06 de gener 

 28 EUROS IVA INCLÒS

GRANS SALONS I POSSIBILITAT DE SALONS PRIVATS

OBERT PER FESTES
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Més de sis mil anoiencs 
prenen medicines per 

poder dormir, i el seu ús 
ha crescut amb
 la pandèmia

JUNTA CASAL G. GRAN / LA VEU 

En el Casal del Passeig 
estem vivint, com tot-
hom, un any negatiu 

per les nostres activitats, i es-
tem angoixats per els nostres 
socis i sòcies, així com pels 
usuaris, ja que quasi tot ha 
quedat parat, i no podem fer 
res, per nosaltres alguna cosa 
es podria fer, però la Genera-
litat diuen que no, ja prou fan 
de tenir obert en coses essen-
cials.
En tot cas la Junta de l’Associ-
ació de gent gran d’Igualada, 
us volem manifestar que hem 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’equip FarmacèutICS 
d’Atenció Primària 
(FAP) Catalunya Cen-

tral està duent a terme una 
campanya per reduir l’ús de les 
benzodiazepines (ansiolítics 
i hipnòtics) per al tractament 
de l’insomni, ja que la utilit-
zació perllongada d’aquests 
fàrmacs en redueix l’efectivitat 
però pot produir efectes se-
cundaris en els pacients, espe-
cialment en els més grans.
A principis d’aquest any 2020 
hi havia registrats 33.744 pa-
cients a la Catalunya Central 
que prenien una benzodiaze-
pina durant més de 3 mesos: 
5.777 a l’Anoia, 18.320 al Ba-
ges-Berguedà i 9.647 a Osona. 
Aquestes xifres s’han enfilat 
encara més arran dels efectes 
de la pandèmia que han pro-
vocat més quadres d’insomni i 

Campanya dels farmacèutics de l’atenció primària per reduir 
medicaments per dormir

ansietat i, el mes de novembre, 
s’arribava als 35.161 pacients: 
6.160 a l’Anoia, 18.946 al Ba-
ges-Berguedà i 10.055 a Oso-
na.
L’equip de Farmàcia que tre-

balla a l’atenció primària ha 
mostrat la seva preocupació 
per l’elevat nombre de paci-
ents que prenen aquests fàr-
macs i per l’excés de la durada 
del tractament. Per a l’abor-

datge de l’insomni, en general, 
no se’n recomana una durada 
de més de 4 setmanes, inclo-
sos els dies de retirada. L’efec-
tivitat disminueix a partir 
d’aquest termini i, en canvi, es 
mantenen els esdeveniments 
adversos, de forma especial en 
la gent gran. 
Els FAP alerten que 4 de cada 
25 pacients en tractament pa-
tiran algun efecte advers, com 
cansament, somnolència, cai-
guda, accident de trànsit... I, 
per contra, només 2 de cada 
25 pacients en notaran els 
beneficis, que clínicament es 
valoren com a poc rellevants: 

allargament total del son en 
uns 35 minuts i reducció del 
temps necessari per concili-
ar-lo en 14 minuts.
Per això, el FAP està promo-
vent mesures alternatives a 
l’ús de fàrmacs, com les psico-
educatives, la higiene del son i 
les teràpies cognitivoconduc-
tuals. 
Amb aquest objectiu està li-
derant un projecte estratègic 
orientat a reduir el nombre 
de pacients que inicien aquest 
tractament i a promoure la re-
tirada gradual en aquells pa-
cients que fa anys que els pre-
nen. S’ha editat un curs dirigit 
als professionals sanitaris, es 
difonen missatges (que es po-
den seguir amb l’etiqueta #FA-
PICSCC) a través de les xarxes 
socials per sensibilitzar la ciu-
tadania i s’ha creat un quadre 
de comandament que permet 
veure l’evolució de la situació.

Un any 2020 desastrós i un Nadal estrany al Casal de la Gent 
Gran del Passeig Verdaguer

intentat continuar fent part de 
les activitats i veiem que pot-
ser sí que és delicat i perillós 
per la nostra salut, per tant el 
que fem és aguantar l’Associa-
ció, per tal de que no desapa-
regui i mantenim el caliu amb 
l’atenció a tothom que ens 
consulti alguna cosa i puguem 
ajudar.
Com sabeu cada any fèiem 
un gran Pessebre, sota l’escala, 
aquest any pel fet del control 
que es fa per entrar a l’edifici, 
quedava tancat un dels acces-
sos i l’hem aprofitat per fer-
hi el pessebre i que es pugui 
veure des del carrer, ja sabem 

que no és res, però creiem que 
mantenir viu l’esperit del Na-
dal és necessari per la nostra 
salut mental, que ja prou que 
estem patint les conseqüències 
de la pandèmia, amb els confi-
nament i totes les restriccions, 
a part les defuncions de molts 
familiars i coneguts nostres, 
que malauradament ens han 
deixat i ja no ens retrobarem. 
Per molts el fet de fer algun 
curs, tallers, la gimnàstica, el 
ball, les excursions, les tardes 
de jocs de taula, el prendre 
un cafetonet en companyia, 
etc. tot plegat convivint i po-
den discutir la jugada amb els 

companys i amics, tot això és 
part de la nostra vida, després 
de jubilar-nos de la feina que 
cada un fèiem.  Per sort encara 
els últims mesos podem pas-
sejar per Igualada i l’entorn, de 
fet tenim el camp i els boscos a 
tocar de casa, però ens falta el 
caliu humà, les relacions fami-
liars i d’amics... que hi farem, 
anat així...
Aquest any al veure que l’ac-
tivitat a l’edifici seria quasi 
residual, no vàrem fer talonaris 
de la Loteria de Nadal, però sí 
que hem comprat uns quants 
dècims i amb el mateix recàr-
rec de sempre, però aquest any 

farem un sorteig d’una panera, 
entre els que l’heu comprat. 
Ja l’hem exhaurida, no ni havia 
per tothom, però sí pels que fins 
aquesta setmana s’han acostat 
al Casal, gràcies per ser-hi, ara 
a veure si ens toca algun premi 
important i podrem seguir do-
nant serveis a la comunitat, tot 
esperant poder reprendre ven 
aviat les activitats. Gràcies als 
socis i sòcies per estar al nostre 
costat, intentarem recuperar el 
temps perdut. 
Enric Senserrich
Que tinguem un bon Nadal, 
Cap d’Any i Reis! I sobretot sa-
lut  pel nou 2021!

-LLOGUER DE CARRETONS ELEVADORS  FINS A  12.000 Kg. 
amb conductor /  sense conductor

- Carretons d´ocasió
 - Reparació i manteniments preventius

- CURSOS D’OPERADORS DE CARRETONS ELEVADORS

Av. Països Catalans, 32 · IGUALADA
Tel. 93 805 10 59 Mòbil. 677 48 62 65

a.carretilles@gmail.com

10 % de descompte
 EN EL CURS DE CARRETONER 
ENTREGANT AQUEST RETALLABLE

Aqui tu Reforma C/Sant Magí, 113 | Igualada | Tel.639 666 077 
jennifer.queralto@es.aquitureforma.com



Dades del bo social a Igualada proporcionades per Endesa.

Sessions gratuïtes al 
Consell Comarcal 
de  formació sobre 
identicficació digital 
i tràmits electrònics
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El Consell Comarcal ofereix 
aquest mes de desembre una 
formació gratuïta amb l’objec·
tiu de promoure l’ús del canal 
digital i dels mitjans d’identifi·
cació electrònica entre els col·
lectius que hi estan obligats. 
La formació, que té dues hores 
de durada, s’oferirà en format 
virtual. S’hi abordaran aspec·
tes com el certificat digital i la 
seva utilitat i avantatges, les 
particularitats pel que fa a em·
preses, entitats i autònoms...
L’11 de desembre, de 9:30 a 
11:30h s’impartirà la formació 
a empreses i similars; el 14 de 
desembre, de 18 a 20h, i el dia 
16, de 9:30 a 11:30h, s’adreçarà 
a entitats; el 15 de desembre, 
de 9:30 a 11:30, els destinata·
ris seran els professionals; el 
dia 21, de 18 a 20h, s’oferirà 
a professionals i artesans; i, 
finalment, el 28 de desembre, 
també de 18 a 20h, novament 
a entitats i professionals. Més 
informació enviant un correu 
a : pij@anoia.cat.

REDACCIÓ / LA VEU 

E ndesa insta i promou 
la renovació del Bo 
Social que han de re·

alitzar més d’un centenar de 
famílies d’Igualada, des d’ara i 
fins a final d’any, per tal de po·
der continuar  beneficiant·se 
d’una reducció d’entre el 25 i 
el 40% en la seva factura de la 
llum. Es tracta del 14% del total 
de beneficiaris que actualment 
perceben aquesta ajuda a la ciu·
tat i als quals els caduca el seu 
descompte abans del 31 de de·
sembre.
Tal com estableix la normati·
va, les persones beneficiàries 
d’aquest descompte han de tra·
mitar una sol·licitud de renova·
ció cada 2 anys per a verificar 
que continuen complint els 
criteris d’assignació definits pel 
Govern central i, així, mantenir 
el descompte en la factura elèc·
trica. En aquest sentit, Endesa 
tramita a Catalunya una mitja·
na de 7.000 sol·licituds mensu·
als de Bo Social, de les quals un 
70% es resolen favorablement 

Endesa promou la renovació del Bo Social a un 
centenar de famílies igualadines

per part del Ministeri de Tran·
sició Ecològica amb una vigèn·
cia de 2 anys.
La campanya informativa que 
porta a terme Endesa es realitza 
mitjançant missatges directes 
als clients que tenen Bo Social 
(via mail, SMS i amb la factura 
de la llum que s’emet abans del 
venciment del termini), amb la 
difusió en mitjans de comuni·
cació i amb el treball conjunt 
amb els Serveis Socials del ter·
ritori. L’objectiu és recordar i 
facilitar la renovació del Bo So·
cial als clients que han de reno·
var·lo al cap de dos anys segons 
marca la llei i, alhora, facilitar 
informació sobre com poden 

tramitar·lo les persones que el 
sol·liciten per primera vega·
da. En cas de no renovar·ho a 
temps, el beneficiari deixarà de 
percebre el descompte i haurà 
de sol·licitar·lo novament. 
En paral·lel, la Companyia 
també ha reforçat els canals 
de tramitació telemàtics per 
reduir els desplaçaments i les 
visites presencials. En concret, 
per tramitar la renovació del 
Bo Social, o ve una nova sol·li·
citud, hi ha disponibles l’APP 
(EnergíaXXI Bono Social), el 
correu electrònic (bonosocial@
energiaxxi.com) o l’assessora·
ment telefònic (800 760 333). 
A més, i per a qui ho prefereixi, 

també es pot gestionar de for·
ma presencial als 61 Punts de 
Servei i Oficines Comercials 
que hi ha repartits per tot Ca·
talunya.
Actualment al voltant de 850 
clients d’Endesa a Igualada 
tenen assignat el Bo Social. El 
6,9% són pensionistes, el 45,7% 
famílies nombroses i el 47,4% 
persones en situació de vulne·
rabilitat segons criteri de renda. 
Del total de famílies, el 58,6% 
tenen un descompte del 25% 
en la factura perquè són con·
siderats vulnerables pel Mi·
nisteri, mentre que el 41,4% 
són vulnerables severs i reben 
una ajuda del 40%.

MOTORAUTO. Gran Vía, 00 - Tel.: 00 000 00 00. www.motorauto.es

Fins a 600€ de descompte addicional sobre PVPR (amb impostos inclosos) a la Península i les Balears per a clients particulars, per la compra d’un vehicle nou de la gamma Peugeot de turismes, feta entre el 15/11/2020 i el 31/12/2020 i matriculat fins al 31/12/2020. 
Consulta l’oferta per model a www.peugeot.es.

per a informació i subjectes a aprovació. Més informació a la secció WLTP de la pàgina web http://wltp.peugeot.es

AMB PEUGEOT ÉS MOLT FÀCIL

FINS A 600€ ADDICIONALS
RESERVANT ARA EL TEU PEUGEOT

GAUDEIX DE CONDICIONS DE FINANÇAMENT EXCLUSIVES

RESERVA ONLINE AMB DISPONIBILITAT IMMEDIATA

ENTREGA A DOMICILI, SI HO NECESSITES

I EL TEU CONCESSIONARI PREPARAT PER ATENDRE’T

 SARAUTO.    IGUALADA - SANT FRUITÓS DE BAGES           Tel. 93 803 30 00  -  93 877 20 00          www.sarauto.com
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Eixarcolant 
organitza dos 
debats sobre les 
possibilitats de 
veure 
sosteniblement
 
Conceptes com sostenibilitat, 
sobirania alimentària, i territo-
ri estan cada cop més presents 
en el dia a dia, i s’espera que 
siguin elements clau a l’hora 
de definir les polítiques de re-
cuperació post Covid-19. És en 
aquest context que des del Col-
lectiu Eixarcolant, i per tercer 
any consecutiu, es desenvolupa 
el projecte del Calendari del 
Bon Consumidor, com a eina 
per generar consciència i tam-
bé debat entorn la sostenibilitat 
i el consum. 
Enguany per primer cop s’han 
organitzat diferents activitats a 
redós del projecte del Calenda-
ri, que s’iniciaran els dies 13 i 
20 de desembre en forma de 
debat - col·loqui, i que tindran 
continuïtat al llarg del 2021. 
El diumenge dia 13 tindrà lloc 
el debat “La importància del 
territori”, amb la participació 
de Carles Mencos (Coordina-
dor territorial d’Unió de Pa-
gesos a la Catalunya Central), 
Isabel Salamaña (Dra. en Ge-
ografia i professora de la Uni-
versitat de Girona, amb una 
llarga trajectòria investigadora 
en agricultura i desenvolupa-
ment rural, i en planificació i 
ordenació del territori) i  Pep 
Nogué (Cuiner i gastrònom. 
Presentador del programa ra-
diofònic “La Fonda de Catalu-
nya Ràdio”, i director de pro-
grames gastronòmics del CIB).
A seu torn, el diumenge dia 20 
tindrà lloc el debat titulat “Viu-
re sosteniblement és possible?”, 
amb la participació d’Amanda 
Bataller (Artista i cuinera, cen-
trada en la divulgació de la cui-
na conscient i sostenible, amb 
un enfoc vegetarià i de reapro-
fitament), Gustavo Duch (ve-
terinari, escriptor i activista per 
la sobirania alimentària. Coor-
dinador de la revista ‘Sobera-
nía Alimentaria, Biodiversidad 
y Culturas’), i Sergi Saladié (Dr. 
en Geografia, professor associ-
at al Departament de Geogra-
fia de la URV. Investigador i 
consultor en paisatge, energia 
i planejament territorial).
Ambdós debats seran pre-
sentats i conduïts per Marc 
Talavera, President del Col-
lectiu Eixarcolant, Dr. en Bi-
ologia per la UB, i es podran 
seguir a través del canal de 
Youtube d’Eixarcolant. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a  coordinadora de 
CCOO de l’Anoia, 
Alfonsa Santisteban, 

rebrà aquest any la Medalla 
Francesc Macià al mèrit al tre-
ball. Santisteban, de 59 anys, 
va néixer a Lora de Río (Sevi-
lla) i va arribar amb la famí-
lia al barri de Sant Maure de 
Santa Margarida de Montbui 
a l’edat de 7 anys, buscant una 
millor forma de vida i fugint 
de la persecució política de la 
dictadura franquista pel com-
promís polític del seu pare, 
que continuà a Catalunya. Co-
mençà a treballar dels 14 als 
23 anys a diferents empreses 
tèxtils d’Igualada com a apre-
nenta i operària de confecció. 
De ben jove formà part de la 
junta de l’Associació de Veïns 
i Veïnes “La Convivència” del 
barri de Sant Maure, lluitant 
pel centre d’atenció primària, 
escoles, asfaltat de carrers, 
enllumenat públic o provisió 
d’aigua.
L’any 1979 s’afilia al sindicat 
CCOO i forma part de les 
candidatures a les eleccions de 
l’empresa Pepa Martí. Va for-
mar part del comitè d’empresa 
fins al seu tancament, l’any 
1984. Ha format part de la co-
missió executiva del sindicat 
del tèxtil a la comarca, ha ne-
gociat convenis, expedients de 
regulació, tancaments... Poste-

La sindicalista de CCOO Alfonsa Santiesteban, 
Medalla Francesc Macià al mèrit al treball

La historiadora Raquel 
Pelta, als D. Disruptius
REDACCIÓ / LA VEU 

L a historiadora i investi-
gadora del disseny, Ra-
quel Pelta serà la pro-

pera conferenciant del cicle 
de debats Dimarts Disruptius 
que organitzen l’Ateneu i dis-
seny=igualada. Tindrà lloc el 
15 de desembre, a les 20:00h 
i s’hi podrà assistir i participar 
online.
En el darrer Dimarts/Disrup-
tiu de l’any veurem com el 
‘disseny social’ és una pràctica 
interdisciplinària i col·labo-
rativa dirigida a la satisfacció 
de les necessitats humanes, 
oposada al mercat. Aquest ti-
pus de disseny es preocupa pel 
desenvolupament de produc-
tes i serveis que volen resoldre 
problemes socials i s’orienta a 
dissenyar maneres per abor-

riorment es va especialitzar en 
assessorament sociolaboral i 
per a treballadors i treballado-
res estrangers al CITE-CCOO. 
Ha ostentat diverses responsa-
bilitats sindicals a la Unió Co-
marcal de CCOO de l’Anoia i 
actualment és la coordinadora 
de CCOO a l’Anoia en la unió 
intercomarcal de CCOO Baix 
Llobregat, Alt Penedès, Anoia 
i Garraf i responsable de coo-
peració i solidaritat.
L’Alfonsa Santiesteban escriu 
articles a la premsa comarcal, 
participa en tertúlies i debats 
a la televisió i és una ciutada-
na crítica, compromesa i molt 
activa en el teixit associatiu de 
l’Anoia. Forma part de la Pla-
taforma Feminista de l’Anoia, 
d’Unitat Contra el Feixisme i 
el Racisme, de la Plataforma 
Aigua és Vida o d’Igualada 
Solidària. Ha col·laborat amb 

CERCA (Grup de Recerca en 
Ciències Socials) en el projec-
te «Sota la pell del Rec», re-
cull audiovisual de memòria 
oral de vivències de persones 
vinculades al barri del Rec 
d’Igualada i amb la campanya 
“Lluites compartides” d’Òm-
nium Cultural.
Destacar les 30 entitats que 
s’han implicat activament fent 
cartes d’acompanyament a la 
seva candidatura a la medalla 
Francesc Macià, que expres-
sen la diversitat social de la 
comarca, destacant l’Ajunta-
ment de Montbui, Ajuntament 
d’Igualada, Consell Comarcal 
de l’Anoia, Unió Empresarial 
de l’Anoia, les 20 entitats que 
componen Igualada Solidària, 
l’Associació Catalana d’Amics 
del poble Sahrauí de l’Anoia, 
Aigua és Vida o Càritas.
L’Alfonsa Santiesteban, sin-
dicalista molt respectada, de 
conviccions fermes de bon 
tracte, farà un pas al costat en 
la seva responsabilitat el pro-
per congrés de la unió inter-

comarcal previst per abril de 
2021. 
Per Josep M. Romero, secre-
tari general de CCOO Baix 
Llobregat, Alt Penedès, Anoia 
i Garraf: “hem proposat el re-
coneixement de la trajectòria 
personal i sindical d’un dels 
nostres millors actius, l’Alfon-
sa Santiesteban. Ella ha decidit 
jubilar-se el proper congrés i 
la seva trajectòria la fa absolu-
tament mereixedora d’aquesta 
medalla. Representa la visi-
bilització de milers de dones 
treballadores lluitadores del 
sector del tèxtil de l’Anoia i a 
la classe treballadora del seu 
barri, de la seva ciutat - Sta. 
Margarida de Montbui-, de la 
Conca, d’Igualada i també un 
missatge optimista en el futur 
de l’Anoia. El compromís amb 
la necessitat d’un futur indus-
trial, amb ocupació de quali-
tat, amb un desenvolupament 
sostenible i inclusiu per sortir 
d’aquests alts nivells d’atur i 
desigualtat creixent massa ins-
tal·lats a la comarca”.

dar-los com ara la pobresa i 
l’aïllament social.
Un bon nombre de projectes 
realitzats des de mitjans dels 
anys dos mil als Països Nòr-
dics, Gran Bretanya i Austrà-
lia, entre d’altres, han posat de 
manifest que el disseny social 
pot ser una eina útil en pro-
jectes d’intervenció social. En 
aquests projectes la persona 
que dissenya té una presència 
completa en la realitat social 
sobre la qual ha d’intervenir.

·Canvi i instal·lació 
de panys i 
bombins

Mossén Coy, 28
Vilafranca del Penedès

629 175 524
tevibc@gmail.com

www.tevicerrajeros.com
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Humans de l’Anoia @ humansanoia

#143 Míriam Salazar Pérez 

FOTO: Cesc Sales
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P #latevaveu

Mireia Prat @suellenieta

Pau Ortínez Martí @pauortinez

EnricMorist @emorist

IGUALADA COMERÇ @igualadacomerc

Cesc Sales @cescsales

Miti Vendrell @mitivendrell

David Riba Miserachs @DeErraEma

Ridiculitzar el feminisme és l’eina estratègica del 
patriarcat més eficient i que més mal ens fa. No 
oblideu que fins fa no gaire, advocada no existia. 
El que no s’anomena, no existeix

Si l’aigua ja cotitza a Wall Street, quan tardaran a 
posar-li preu a la vida?

Milers de dones i homes, grans i joves, colors i ac-
cents diferents, d’arreu del país... i ”quan tot s’en-
sorra... sempre hi son”, GRÀCIES @CreuRojaCAT

Aquesta tarda hem gaudit de la 1a ruta ’Els Mer-
cats d’ Igualada’, amb @anoiapatrimoni. Una 
gran oportunitat per descobrir #Igualada a tra-
vés del #comerç! Gràcies a tothom qui ho ha fet 
possible. Ens veiem dissabte vinent a la ruta 2, 
’Del taller a la fàbrica’! #comerçlocal

Que amb la que està caient es faci la Cavalcada 
de Reis em sembla una presa de pèl. Una més 
vull dir.

La fina línia entre demanar el cafè de mig matí o el 
quinto per començar el vermut

Algú més s’ha comprat el disc de La marató i no 
té cap aparell que reprodueixi CD’s?? Perquè a 
casa meva ha passat
INSTAGRAM

www.veuanoia.cat

21 3 Tornen les classes després del 
pont amb 24 grups confinats

Els Mossos retornen els ordi-
nadors robats a l’Escola An-
toni Gaudí

Només el 10% d’ingressats a 
l’Hospital, i també a la UCI, 
són per covid-19

#latevaveu  

xarxes: El més llegit

Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 
Ajudeu-nos a viatjar per la comarca i a conèixer els seus seguidors! 

Sóc la Míriam Salazar Pérez (Igualada, 1978) i 
tinc molts barrets; soc la mare del Leo i el Ton, 
soc periodista de formació i comunicadora de 
vocació, soc dona emprenedora amb negoci 
propi a “Colgada de ti”, soc feminista, tresorera 
de l’entitat Dones amb Empenta i soc voluntària 
activa a l’entitat social “Tengo Esclerosi 
Multiple y qué”. També soc membre de junta 
de Fira d’Igualada i sòcia fundadora de l’entitat 
sense ànim de lucre ”Aviació Adaptada”. Això 
és el que faig i diu una mica de com soc, però 
jo soc altres coses més!
Treballo amb les paraules, soc autònoma i 
gestiono la comunicació d’empreses i entitats. 
Sempre estic inventat i emprenent projectes 
que combino en paral·lel a la meva ocupació de 
comunicadora; ara mateix entusiasmada amb 
el “Colgada de ti”.  El dia que freni, acabaré el 
llibre que fa temps vaig començar a escriure.

 Sílvia Isach

   @s.isach  Del Nafre

@delnafre          
Raquel Sales Sancho

  @raquel_ontheroad_skydiver

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
Se me n’acut alguna com que les grans fortunes es veuen obligades a donar el 25% dels 
seus guanys i aquests seran íntegrament destinats a educació i investigació. També estaria 
molt bé llegir que el 50% de les persones més influents al món són dones i que la violència 
masclista forma part d’un passat patriarcal.
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Nadal és, sense dis-
cussió, l’època més 
especial de l’any. I 

com a tal, és imprescindible 
que a la nostra taula no hi 
faltin ni la tradició, ni el bon 
gust, ni el plat a taula. Nadal 
s’associa de forma immedia-
ta amb la família i els bons 
menjars, i per això mateix, 

Quins són els deu plats més típics d’aquestes festes, 
i què pots fer amb productes de proximitat?

t’enumerem tot seguit els 
àpats que faran que aquestes 
festes siguin les més memo-
rables de totes.
Sarsuela, canelons, suquet 
de peix, escudella, rostits 
d’ànec, els torrons... la va-
rietat és tant evident com 
contradictòria. Per això ma-
teix, doncs, haurem de saber 

discernir els àpats per a po-
der delectar als nostres amb 
unes festes d’allò més tradi-
cionals.
Amb família o amics, el Na-
dal continua sent una de les 
festes més tradicionals que 
tenim. Marcada amb vermell 
al calendari, la festivitat ens 
evoca als grans menjars i a 
sobretaules que, perquè no 
dir-ho, acaben allargant-se 
més enllà de la mitjanit. Per 
a poder gaudir d’una bona 
sobretaula, però, cal que els 
àpats previs conservin l’es-
perit més nadalenc possible.
I, més ara que mai, la majoria 
dels plats que us proposem 
es poden fer amb productes 
de proximitat, de la mateixa 
comarca o de les veïnes... 
Visiteu els comerços que te-
niu més a prop i atreviu-vos 
a cuinar!!

Nit de Nadal

1) Sarsuela
És la tradició abans de fer ca-
gar el tió i acudir a la missa 
del gall. Una bona sarsuela 
de marisc ens haurà d’ajudar 

a aguantar fins a la mitjanit 
gràcies a un plat d’allò més 
contundent.
 
2) Suquet de peix
Per amenitzar la sarsuela 
prèvia, el suquet de peix és 
el plat ideal. Un àpat més 
aviat lleuger, doncs, que farà 
que l’endemà podem estar 
en plena forma pel dinar de 
Nadal.

Dinar de Nadal

3) Escudella i carn d’olla 
de Nadal
És, potser, l’àpat més obliga-
tori del Nadal. Amb galets 
o sense, l’escudella s’erigeix 
com un plat troncal i im-
prescindible a les nostres 
taules.

 4) Rostit d’ànec
El plat mare dels excessos 
nadalencs. Especialment ca-
lòric, és un d’aquells plats 
contundents a base d’ànec i 
condiments com les prunes 
o els pinyols.
 
5) Rostit de pollastre
És exactament la mateixa re-
cepta que el rostit d’ànec tot 
i que, en aquest cas, canvia 
el tipus de cocció de la carn.
 
6) Torrons i pinya
Clau única i indivisible de la 
tradició de Nadal. De Xixo-
na, de xocolata o d’ametlles, 
els torrons no poden faltar 
en cap sobretaula festiva. La 
pinya, d’altra banda, és equi-
parable al sorbet dels grans 
àpats -molt clàssic, sobretot, 

Pots venir a l’hort a comprar els dijous de 17:00 a 19:00h i els dissabtes de 10:30 a 
13:00h.  També pots fer la comanda a través d’internet i, si vols, te la portem a casa.

Som una cava familiar, lligada a la terra i al 
celler des de 1833. Aquesta és la desena 
generació dedidaca a l'elaboració de vi, i és per 
això que enguany volem donar a conèixer la 
nostra tasca. En el nostre coupage predomina 
el xarel·lo, que tot combinant-lo amb el 
parellada i el macabeu fa que cada anyada 
sigui única. 

Contacta amb nosaltres! 688 31 54 23



Pilota vegetal...
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E videntment, es pot fer 
un dinar de Nadal amb 
cent per cent cuina ve-

gana. Res de carn animal. Se 
que la majoria de lectors no ho 
havien pensat mai, però hem 
trobat una proposta publicada  
fa uns mesos al diari “Ara” que 
ens permet imaginar un àpat 
“de bandera” que és capaç de 
fer-nos oblidar de l’escudella, la 
carn d’olla, i el pollastre rostit. 
Us ho creieu, o no?

Escudella... vegetal!
El plat principal és una escude-
lla vegetal, que és un dels plats 
preferits de la cuinera Teresa 
Carles, experta en propostes 
veganes com les que omplen la 
carta d’alguns dels seus restau-
rants. “Fa uns quaranta anys 
que la preparo i puc assegurar 
que queda deliciosa”, diu la xef 
nascuda a Algerri (Noguera). 
“És saludable perquè no conté 
el greix de l’escudella tradicio-
nal, que ve donat per la cansa-
lada i els ossos de vedella i per-
nil que s’hi afegeixen”.
A l’hora de preparar-la, per a 
quatre persones, la xef salteja 
una ceba picada en una olla 
amb oli d’oliva verge extra, i 
després hi afegeix un porro, 
una pastanaga, un api, mitja col 
verda i un nap, tallats en tros-
sos petits. Després d’haver-los 
cuit una estona a foc mitjà, hi 
incorpora la patata a daus, cal-
do vegetal i espècies (farigola i 
safrà). Quan les verdures estan 
cuites, serà el moment d’afe-
gir-hi els cigrons i els fideus, 
del número 1. “Els cigrons han 
d’estar cuits prèviament per-
què, si no, la cocció de l’escude-
lla s’allarga molt; en canvi, els 
fideus sí que s’hi han d’afegir 
en cru, perquè es coguin amb 

entre plat i plat a les bodes- 
i és el complement ideal per 
‘fer baixar’ el dinar o el sopar. 
És ideal servir-la just abans 
dels torrons i els polvorons.
 
Sant Esteve

7) Canelons
La tradició indicava que tot 
el menjar que sobrava per 
Nadal, es trinxava i es feien 
canelons. Si  bé és cert que 
aquesta tradició ha canviat 
ostensiblement, també ho és 
que el fet de menjar canelons 
per Sant Esteve continua 
sent una jugada tant clàssica 
com mestre.
 
Cap d’any

8) Garrinet al forn
El cochinillo asado és un al-
tre dels plats més tradicio-
nals del Nadal. Tot i que la 
tradició va més enllà i no es 
tracta d’un àpat nostrat, sí 
que és cert que aquest s’ha 
instal·lat amb força a la nos-
tra gastronomia.
 
9) Tronc de Nadal
Es tracta del postre més de-
coratiu de les festes. Acostu-
ma a ser un producte casolà i 
que, a través de massapà, ens 
permet ser d’allò més ima-
ginatius sorprendre tota la 
nostra família.
 
Reis

10) Tortell de Reis 
La cirereta del pastís. El tor-
tell de reis i la tradició de la 
fava tampoc pot faltar en cap 
sobretaula. Un postre, així 
mateix, que compta amb un 
rerefons nostàlgic, ja que es 
tracta de l’últim gran àpat de 
les festes nadalenques.

Totes aquestes receptes, les 
pots trobar al web https://
catalunyacuina.com.

la resta dels aliments”, explica 
la cuinera. I llavors tan sols fal-
tarà afegir-hi la pilota vegana i 
ja estarà preparat per servir-ho 
calent.

Aperitius, també
I com podrien ser uns aperi-
tius vegans ideals de Nadal? 
Us proposem un minicaneló 
de patata, espigalls del Garraf 
i tempeh, que es podrà dividir 
en dotze canelons petits; uns 
rovellons i camagrocs en esca-
betx, i un paté de carxofes del 
Prat amb taronges de l’Ebre i 
xips de xirivia. 
L’avantatge dels aperitius o en-
trants que proposa és que es 
poden preparar amb antelació 
i tenir-los a punt per al dia 25, 
perquè ningú s’hagi de tancar 
a la cuina durant hores. De fet, 
el gust d’algunes de les receptes 
(com els bolets en escabetx) es 
realcen d’un dia per l’altre. So-
bre l’escabetx, concretament, 
Rossi explica que cal fer servir 
oli d’oliva verge extra, vina-
gre de poma, ceba dolça, un 
gra d’all, fulles de llorer i una 
branca de romaní. La quanti-
tat de bolets variarà segons el 
nombre de persones, però si es 
tracta de sis comensals l’opció 

recomanable és 200 g de cada 
varietat. Per elaborar-la, cal 
començar rentant els bolets i 
trossejar-los. Després se sofre-
girà la ceba picada i s’hi afegirà 
el gra d’all, amb pell inclosa. 
A part, en un cassó s’infusio-
nen les espècies en oli d’oliva 
verge extra a foc baix durant 
vint minuts. 
Passat aquest temps, serà el 
moment d’afegir-hi els bolets i 
de deixar-ho coure tot durant 
deu minuts. Quan ja estiguin 
cuits, els últims passos seran 

I per què no un dinar de Nadal 100% vegà, amb 
fruits de la nostra terra?

abocar-hi el vinagre de poma 
i el sofregit que teníem fet a 
part. I ja es podrà apagar el foc 
per deixar-ho refredar. L’esca-
betx es pot desar a la nevera 
i menjar-ho l’endemà o dies 
després, perquè es conserva bé 
de gust.
Per al paté de carxofes amb 
taronges i xips de xirivia, Da-
niele Rossi suggereix triturar 
cigrons amb carxofes del Prat 
de Llobregat, prèviament pela-
des i escaldades i amb la tija de 
l’hortalissa inclòs, un gra d’all, 
el suc d’una taronja i una cu-
llerada d’oli d’oliva verge extra. 
“Cal que en resulti una textura 
ben fina”, recomana el copro-
pietari del restaurant Rasoter-
ra. 
Mentrestant, per fer els xips 
caldrà laminar la xirivia per 
fregir-ne les làmines a 180º 
durant un parell de minuts. I 
ja estarà. L’últim toc serà con-
vertir en pols la pell de taronja 
que haurem fet servir per al 
paté, i això es pot aconseguir 
després d’haver-la posat al 
forn a 180º durant uns minuts.  

“Vins ecològics d’altura de
 la Vall de Mediona”

C/ Dels Pins 22.Sant Joan de Mediona | Barcelona
Tel. 646379850  |  info@cellercanvich.cat

Cervesa elaborada amb 
cereals cultivats a les nostres

 terres de la Panadella.

Tel.   670 95 85 00 -  670 44 66 71 -  agronaris@gmail.com

Llonganisses de Tous                                      

cal.codina@telefonica.net - tel. 93 809 63 06

           de Sant Martí de TousEns trobareu al    

Bones Festes!
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Que els ingredients de 
dins el caneló siguin 
el millor possibles, és 
imprescindible, i que 

millor que sigui de 
l’obrador de confiança, 

de proximitat.

Sant Esteve i els canelons 
són indestriables: cada 
26 de desembre se’n fan 

i se’n consumeixen milers! 
Però aquest costum tan arre-
lat és carregat de mites, lle-
gendes, polèmiques i innova-
cions tecnològiques que paga 
la pena d’aplegar. Per exem-
ple: no tothom està d’acord 
que siguin un exemple de 
cuina de reaprofitament. Per 
una altra banda, n’hi ha més 
de cent receptes diferents i és 
una menja que es va popula-
ritzar fa poc més d’un segle. 
Però una cosa sí que tothom 
té clara: aquí l’important no 
és tant la pasta dels canelons 
-que també- sinó que els in-
gredients de l’interior siguin 
el millor possibles. La bona 
carn és imprescindible, i que 
millor que sigui de l’obrador 
de confiança, de proximitat.

Una mica d’història
Encara que pugui semblar 
que es mengen canelons des 
de temps ancestrals, és un 
costum recent: no apareixen 
en cap receptari català fins 
a principi del segle XX. Són 
un plat d’origen italià que va 
arribar a Barcelona a final 
del segle XVIII, gràcies als 
cuiners estrangers que treba-
llaven a les primeres fondes. 
Però hi ha una diferència bà-
sica entre els nostres canelons 
i els italians: nosaltres primer 
coem la carn i després la trin-
xem, mentre que els italians 
es fan directament amb carn 
picada. A més, la carn dels 
canelons italians se sol coure 
acompanyada d’un sofregit, 
que a Itàlia tradicionalment 
porta pastanaga i api.
Al segle XIX alguns restau-
rants emblemàtics de Barce-
lona, com ara la famosa Mai-
son Dorée, van popularitzar 

Canelons de Sant Esteve: el més important, la bona carn

el consum de canelons entre 
la burgesia, que els percebia 
com una menja molt refina-
da. Eren una recepta molt 
complicada de fer a casa, i no 
pas pel farciment sinó per la 
pasta, que calia fer a mà. Això 
es va acabar el 1911, gràcies a 
l’empresari Ramon Flo, pro-
pietari de la marca de pasta 
El Pavo, que va comercialit-
zar-ne les primeres plaques 
seques. Aquest avenç tècnic 
va significar la popularitza-
ció definitiva dels canelons: 
molts restaurants en van co-
mençar a servir i, sobretot, 
van arribar a les llars.
I amb la popularització dels 
canelons va venir la diver-

sitat: cada casa té recepta 
pròpia i n’hi ha centenars de 
documentades. La recepta 
bàsica dels canelons porta 
carn de porc, vedella i pollas-
tre acompanyada d’un sofre-
git de ceba i tomàquet. Però 
el tipus i la proporció de la 
carn pot variar molt: n’hi ha 
que els fan amb cansalada, 
cap de llom, jarret… També 
hi ha receptes que donen més 
paper a la vedella o al pollas-
tre.
Així mateix, hi ha qui afegeix 
fetge de pollastre, cervell de 
xai, fetge gras o paté al farci-
ment perquè sigui més untu-
ós. Alguns altres aromatitzen 
la carn amb una mica de tò-
fona ratllada. El paté gras i la 
tòfona són els trets distintius 
d’una recepta molt famosa de 
canelons: els Rossini. S’inspi-
ren en el famós compositor 
italià, que era un excel·lent 
gurmet. Tot i que els cane-
lons de carn són els més po-
pulars, hi ha molts més farci-
ments possibles. Es poden fer 
d’espinacs, verdures variades, 

bolets, bacallà, peix, marisc, 
tonyina, ànec… i així fins a 
més de cent receptes.
La salsa és una altra de les es-
trelles del plat. Generalment, 
es reguen amb beixamel, uns 
salsa d’origen francès que deu 
el nom a Louis Béchameil de 
Nointel, maître del rei Lluís 
XIV. També hi ha cuiners que 
rebaixen la salsa beixamel 
amb un toc de salsa de tomà-
quet, que hi dóna un color 
lleugerament rosat.
Els canelons de Sant Esteve 
arrosseguen el mite de ser 
un exemple de la cuina de 
reaprofitament. Un dels grans 
difusors d’aquesta teoria va 
ser el gastrònom Néstor Lu-

ján, que deia que antigament 
els canelons es feien amb les 
sobres de la carn d’olla que 
es menja el dia de Nadal. 
Però no tothom ho veu així. 
L’historiador de la cuina Jau-
me Fàbrega, per exemple, ho 
desmunta en aquesta entrada 
del seu bloc. Sosté que en la 
cuina catalana les receptes 
de reaprofitament no se so-
len emprar mai en les grans 
avinenteses, com és el cas del 
dinar de Sant Esteve.
I abans, què es menjava per 
Sant Esteve? Fins que els ca-
nelons no es van popularit-
zar, a moltes cases era costum 
de menjar arròs a la cassola. 
L’arròs de la catedral o l’ar-
ròs colls-i-punys eren dues 
receptes molt típiques que sí 
que servien per a aprofitar les 
restes del dinar de Nadal. Totes 
dues contenen menuts de po-
llastre: es fan amb colls, puntes 
d’ala, pedrers i crestes acompa-
nyades de verdures i arròs. En 
trobem una bona prova en el 
refranyer, que diu: ‘L’endemà 
de Nadal, arròs catedral’.

Amb la popularització 
dels canelons va venir la 

diversitat: 
cada casa té recepta 

pròpia i n’hi ha cente-
nars de documentades.

c/ Sant Ignasi 22 Baixos esquerra - Igualada - 08700

@cervesaelsminairons
Tel. 649 010 956

www.cervesaelsminairons.com

Bones Festes!
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E ntrem de ple al Nadal, 
per tant, ja preparem 
la selecció de vins i 

caves per aquestes festes. Us 
recomano els vins i caves 
de casa, de l’Anoia. Tenim la 
gran sort que els vins ano-
iencs i els caves -aquí, malau-
radament, poquets- tenen un 
cartell molt reconegut per la 
seva qualitat, per la seva per-
sonalitat i pel prestigi, que, tot 
plegat, permet el passaport 
perquè els palets viatgin ar-
reu del món. Els caves Bohi-
gas d’Òdena han tingut una 
acceptació exemplar, i el cava 
Huguet de Cabrera, és consi-
derat, de sempre, dels millors 
del país. El mateix passa amb 
els vins, però aquí l’oferta ja és 
més gran. I no voldríem dei-
xar-nos ningú... 
Aquests dies conviden a gau-
dir dels moments amb els 
amics i la família -si la pan-
dèmia ens deixa, clar- fent pe-
tar la xerrada al voltant d’una 
taula a la terrassa de casa o 
fer la teva lectura i beure una 
copeta de cava descansant al 
saló.
A l’estiu els vins fresquets són 
una opció per molts, però 
també a l’hivern. Els negres 
són elecció segura, sobretot 
si mengem carns fortes, però 
els blancs i rosats són també 
bona elecció i no podem obli-
dar-nos del cava, que també 
guanya protagonisme durant 
aquesta època de l’any.
Beure cava forma part dels 
moments de celebració, és 
part de la cultura catalana. 
L’Alt Penedès -al costat ma-
teix de l’Anoia- és una de les 
principals zones de produc-
ció a Catalunya, territori que 
dóna nom a la coneguda de-
nominació d’origen DO Cava. 
Aquests caves són elaborats 
segons el mètode tradicional 

Per les festes de Nadal, vins i caves de l’Anoia
de segona fermentació. En-
cara que hi ha altres zones 
catalanes on també es produ-
eix aquesta beguda escumosa, 
com a l’Anoia, naturalment. I 
cal tenir-ho molt en compte!!
Pot ser que beure cava s’as-
socïi a les festes de Nadal i 
moments de festivitat com els 
aniversaris, però beure cava 
també és una experiència gur-
met. Acompanyar un dinar 
amb un bon cava, es conver-
teix en una opció interessant 
per gaudir d’una vetllada gas-
tronomica. Buscar diferents 
opcions i conèixer les carac-
terístiques organolèptiques 
que el cava ens brinda, és una 
bona idea.
El cava és una barreja de vi 
blanc, sucre i llevats. És un 
vi escumós amb denomina-
ció d’origen. Les bombolles 
són la seva característica més 
significativa i s’aconsegueixen 
gràcies a un mètode tradici-
onal de segona fermentació. 
Aquesta fermentació es por-
ta a terme dins de la mateixa 
ampolla i és gràcies a aquest 
procés tradicional que obte-
nim el cava.
Es pot beure cava més enllà 
dels dies de celebració, té mol-
ta versatilitat i es pot acompa-
nyar pràcticament amb tota 
mena de plats perquè harmo-
nitza amb tots els sabors. 
Ja sigui en un menú de cele-
bració i festa o l’arròs dels diu-
menges, beure cava serà una 
bona opció. Una gran alterna-
tiva per maridar un dinar, per 
acompanyar la copa de mitja 
tarda o fer la tertúlia després 
de dinar. El cava és una begu-
da imprescindible en els esde-
veniments, però també és ide-
al per a gaudir dels moments 
entre amics. 
Aquestes festes, bevem vins i 
caves de l’Anoia!

HUGUET  DE  CAN FEIXES, S.L.
08718 Cabrera d’Anoia
T.  93 771 82 27   
canfeixes@canfeixes.com www.canfeixes.com
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Després de repassar 
els plats típics de les 
festes nadalenques, 

és el moment de fer un pa-
rada al moment més dolç de 
l’àpat: les postres
Aquests dies les taules són 
dominades per les neules i 
els torrons, dos llevants me-
dievals, però d’orígens molt 
diferents. A la taula de Nadal 
dels senyors i nobles catalans 
no hi van faltar mai les neu-
les, que fins i tot apareixen 
esmentades en un escrit del 
1267 sobre l’àpat de Nadal 
que va oferir el rei Jaume I. 
Però, tot i que la base de la 
recepta és pràcticament la 
mateixa que mengem avui, 
tenen una forma diferent: 
en aquella època les neules 
eren planes. No van agafar 
la característica forma ca-
ragolada fins al segle XVII, 
quan se’n va popularitzar el 
consum i es van començar a 

combinar amb més ingredi-
ents, com ara xocolata.
I si les neules tenen origen 
medieval, els torrons sembla 
que els introduïren els àrabs, 
com la majoria de dolços 
amb ametlles. Procedents del 
sud del País Valencià, pro-
bablement es van expandir 
per tota la península Ibèri-
ca, Itàlia i Occitània durant 
l’edat mitjana. A Catalunya, 
la primera recepta de torró 
s’esmenta al ‘Llibre del Coch’, 
del segle XVI, que aplega 
plats procedents de tots els 
territoris de la Corona d’Ara-
gó. Portaven mel, clara d’ou, 
ametlles i diverses espècies.
La nit de Cap d’Any, pocs se-
gons abans de la mitjanit, hi 
ha un ritual que segueix gai-
rebé tothom: menjar dotze 
grans de raïm per aconseguir 
fortuna. Sempre s’ha sabut 
que aquest costum era rela-
tivament nou i diverses fonts 

explicaven que havia nascut 
arran d’un excedent de raïm 
per la collita de 1909. Però 
el llibret ‘Celebrem el Na-
dal’, d’Amadeu Carbó, refuta 
aquesta teoria, que troba poc 
versemblant, i apunta que es 
va estendre paral·lelament 
amb l’expansió de Ràdio Te-
levisió Espanyola.
L’últim protagonista de la 
taula nadalenca és el tortell 
de Reis que, independent-
ment del farciment, sempre 

amaga una figureta i una 
fava. La figureta és una in-
venció recent, però la fava 
fa segles que s’hi posa i és 
una tradició compartida 
amb Occitània. Joan Amades 
explica que aquest joc ser-
via per a escollir a la sort el 
membre de la família que els 
representaria a tots durant 
l’adoració de Jesús a la missa 
del dia de Reis, un ritual en 
què no podia participar tot-
hom.

Neules, torrons, tortell i raïm: arriba el moment més dolç dels 
nostres àpats nadalencs

     C/ PISCINA, 4   08789   La Torre de Claramunt     
      Tel: 660.700.631 -    contacte@calvilaseca.cat

Dimarts a divendres obert tarda  |  Dissabtes i diumenge obert matins

VINS COMERCIALITZATS
•Línia vins tranquils RUT
XAREL·LO 2019
MERLOT SYYRAH 2019
MERLOT JOVE 2019
MERLOT 2018 Roure
MERLOT 2018 Castanyer

•Línia vins escumosos L’ELBA 
(mètode tradicional fermentació en ampolla)
ESCUMÓS TRADICIONAL DE 20 MESOS DE CRIANÇA
ESCUMÓS TRADICIONAL DE 34 MESOS DE CRIANÇA
ESCUMÓS TRADICIONAL TREPAT DE 34 MESOS DE CRIANÇA
En els vins escumosos no hi afegim conservants en el desgorjat

CELLER ANNA ROSELL  
C/Vilanova, 6   |  08289  |   COPONS

Telèfon: 610071559   |  francesc.calaf@telefonica.net

ELABOREM VINS TRANQUILS I VINS 
ESCUMOSOS DE FORMA 

TOTALMENT ARTESANAL I AMB LA 
MÍNIMA QUANTITAT DE 

CONSERVANTS 
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Cada cop són més fre-
qüents productes que 
es venen sota els con-

ceptes d’ecològic, sostenible o 
natural, i de fet tant a nivell 
Europeu com als EEUUA, en 
els darrers 5 anys el consum 
dels productes promocionats 
amb aquests conceptes s’ha 
incrementat un 50%.
Però no és or tot allò que 
brilla. Malauradament molts 
d’aquests productes no en te-
nen res ni d’ecològics, ni de 
sostenibles, ni de naturals, 
però simplement es “venen” 
així com a pura estratègia de 
màrqueting. En són exem-
ples ben reals alguns fruits 
secs ecològics però vinguts 
de l’altra punta del món,  al-
guns preparats vegans que 
empren soja cultivada en zo-
nes de selva desforestades, o 
alguns productes “naturals” 
que s’anuncien amb imatges 
d’horts idíl·liques però que en 
realitat provenen de mars de 
plàstic. Alhora, són produc-
tes que tampoc poden presu-
mir de sostenibilitat social, ja 
que no contribueixen pas al 
desenvolupament de les co-
munitats locals o a la redistri-

bució de la riquesa entre les 
treballadores i treballadors, 
més aviat ben al contrari.
Malauradament, resulta evi-
dent que el màrqueting opor-
tunista l’únic que aconse-
gueix és que ens n’anem cap a 
casa “enganyats” pensant que 
amb el nostre consum hem 
generat unes externalitats 
positives vers l’entorn quan 
possiblement estem generant 
unes externalitats totalment 
oposades.  Alhora fa que ens 
sigui molt més difícil poder 
identificar els molts produc-
tes que realment si que són 
són sostenibles, i que amb el 
consum dels quals estem con-
tribuint a preservar i millorar 
el territori que ens envolta i el 
seu teixit social i econòmic.
Per fer front a aquesta reali-
tat, des del Col·lectiu Eixar-
colant, conscients que aques-
ta crisi també ha de ser un 
toc d’atenció per reflexionar 
sobre el model de producció 
i consum actual, han elaborat 
dues propostes de lots soste-
nibles que tenen com a deno-
minador comú que l’origen 
de les primeres matèries de 
tots els seus productes és lo-

cal, podent arribar als noms, 
cognoms, i coordenades de 
les finques d’on han sortit. La 
iniciativa pretén mostrar que 
consumir productes agroa-
limentaris locals és possible 
i que és l’eina més poderosa 
que tenim com a consumi-
dores i consumidors per pre-
servar el territori o enfortir 
el teixit social i econòmic 
local.
La primera proposta de lots 
es caracteritza perquè  tots 
els productes han estat elabo-
rats a partir de primeres ma-
tèries obtingudes a la Conca 
d’Òdena, posant l’accent en 
que l’important no només 
és on es fa el formatge o la 
cervesa, sinó que encara és 
més important que la llet, o 
l’ordi a partir del qual s’ha 
obtingut la malta per fer la 
cervesa s’hagin produït per 
part d’agricultors i ramaders 
locals. Afirmen que “cal que 
tota la cadena de valor es 

El Col·lectiu Eixarcolant fomenta el consum de productes locals 
de cara a la campanya de Nadal

dugui a terme a nivell local 
si realment es volen generar 
externalitats positives en el 
territori”. És en base aquesta 
premissa que han creat els 
“Lots de la Conca d’Òdena”
La segona proposta de lots 
és d’abast català, i a més de 
mantenir la premissa que les 
primeres matèries de tots els 
seus productes tinguin ori-
gen local per garantir que 
les externalitats positives 
en el territori, afegeix com 
a tret distintiu la utilització 
de plantes silvestres i varie-
tats tradicionals actualment 
en desús. Els organitzadors 
de la iniciativa afirmen que 
“aquestes espècies i varie-
tats són imprescindibles per 
aconseguir que el model 
agroalimentari esdevingui 
més sostenible, divers, resi-
lient al canvi climàtic, i que 
generi noves oportunitats 
socials i econòmiques vin-
culades a la producció pri-

mària.” D’acord amb aquest 
raonament han creat els “Lots 
silvestres”.
Des del Col·lectiu Eixarcolant 
indiquen que “cal tenir molt 
clar que amb el nostre consum 
decidim com és el territori que 
ens envolta i quin és el model 
de desenvolupament social i 
econòmic que volem per no-
saltres i les generacions futu-
res”, i que “cal no quedar-se en 
un titular o embolcall bonic, 
sinó anar al fons i comprovar 
si la sostenibilitat és real o 
només una maniobra de màr-
queting”  La campanya arriba 
a les portes de les festes de 
Nadal, caracteritzades per un 
consumisme creixent, però té 
per objectiu posar de relleu la 
importància que el model de 
consum té en tots i cadascun 
dels dies de l’any.
Tota la informació sobre la 
iniciativa està disponible a  
https://eixarcolant.cat/pagines/
per-nadal-producte-local

REGALA PROXIMITAT:
PLA DE MOREI 

T'esperem a la botiga del celler 
per descobrir tots els productes 

d'aquest Nadal

 La Torre de Claramunt  Tel. 931 313 454
plademorei@plademorei.com

 www.plademorei.com
@plademorei



24  |  PRODUCTES DE PROXIMITAT Divendres, 11 de desembre de 2020

“Des del Consell 
Comarcal hem 

apostat i seguirem 
fent-ho més que 
mai, per estar al 
costat i promo-

cionar els nostres 
productors agro-

alimentaris, per a 
que puguin seguir 

treballant bons 
productes de quali-

tat i proximitat”

F a uns 
a n y s 
q u e 
d e s 

del Consell 
Comarcal de 
l’Anoia vam 

fer una aposta decidida per 
donar suport i potenciar les 
petites i mitjanes empreses 
i emprenedors/es del sector 
agroalimentari de l’Anoia. 
Vam identificar que havia un 
gruix important d’empreses 
que es dediquen en aquest 
sector, i que en molts casos 
requerien d’un cert suport 
i acompanyament per aca-
bar d’arrelar des d’una òpti-
ca empresarial. Aquí és on 
neix el projecte “Del Camp 
a la Taula” amb el suport 
del programa “Xarxa de 
Productes de la Terra” de la 
Diputació de Barcelona, des 
d’on treballem accions espe-
cifiques ajustades a la reali-
tat de la comarca, però tam-
bé ens permet poder estar 
connectats amb una xarxa 
molt més amplia, compar-
tint accions i experiències, 
amb tot el territori de la 
Província de Barcelona a ni-
vell agroalimentari. 
Concretament des del Con-
sell Comarcal amb el pro-
jecte “Del Camp a la Taula” 
col·laborem amb un total 
de 108 empreses del sector 
agroalimentari de l’Anoia, 
i mirem d’ajustar-nos cada 
any a la realitat i necessi-
tats de les empreses alhora 
de desenvolupar accions i 
projectes. Aquest darrer any 
per exemple, hem incidit en 
l’assessorament en com mi-
llorar la gestió empresarial, 
hem creat espais de trobada 

“Del Camp a la Taula”, al Consell Comarcal apostem 
pel teixit agroalimentari de l’Anoia

per a que es puguin conèi-
xer les diverses empreses i 
emprenedors de la comarca, 
com millorar la promoció i 
comercialització dels pro-
ductes de proximitat, i tam-
bé hem apostat per una línia 
d’innovació gastronòmica 
amb les especies silvestres 
comestibles i les varietats 
agrícoles tradicionals, a tra-
vés de l’entitat “Eixarcolant”. 
Gràcies aquesta aposta per a 

la innovació culinària, es que 
es va anar gestant un nou i 
ambiciós  projecte que és el 
de crear el “Parc Agrari de la 
Conca d’Òdena”, com a nova 
forma de cultivar, compartir 
experiències i comercialitzar 
els productes de Km.0 dels 
nostres productors i produc-
tores de l’Anoia. 
En resum des del Consell 
Comarcal hem apostat i se-
guirem fent-ho més que mai, 

per estar al costat i promoci-
onar els nostres productors 
agroalimentaris, per a que 
puguin seguir treballant bons 
productes de qualitat i proxi-
mitat, i en aquesta línia in-
tentarem facilitar-ne el camí, 
fent tot allò que estigui a les 
nostres mans, ajudant-los 
a que tinguin les eines per 
a que puguin créixer en les 
diverses àrees de la gestió 
d’una empresa, des de temes 

d’eficiència administrativa, 
fins a la promoció i comerci-
alització dels productes, amb 
la finalitat de promoure bons 
productes del territori i que 
es puguin trobar i comprar 
en les botigues dels pobles i 
ciutats de la nostre Comarca.    

Jordi Barón
Conseller de Promoció 
Territorial del Consell 
Comarcal de l’Anoia

“Del Camp a la 
Taula”, d’acord 

amb la Diputració 
de Barcelona, ens 

permet poder estar 
connectats amb 
una xarxa molt 

més amplia, com-
partint accions i 

experiències”





Maquillatge amb mascareta, una proposta per a joves a Cal Badia.
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L es Festes de Nada es·
taran condicionades, 
és clar, per la situació 

de pandèmia i per les limita·
cions que determinen les nor·
mes sanitàries vigents. Des de 
l’Ajuntament d’Igualada han 
destacat que “la nostra vo·
luntat és seguir fomentant la 
participació, seguir oferint il·
lusió i seguir oferint activitats 
aquest Nadal. Tenim voluntat 
de fer moltíssimes accions, 
sempre que siguin segures”.

Diversió assegurada 
a Cal Font
Les activitats s’han programat
en els diferents districtes de 
la ciutat. La plaça de Cal Font 
serà un dels eixos centrals i  
acollirà un rocòdrom i una 
tirolina de 50 metres, amb 
altres propostes que queden 
també pendents de l’evolució 
de la situació sanitària.

Concerts en diferents punts 
de la ciutat
La programació inclou, així 
mateix, activitats pensades 
per continuar donant suport 
a l’àmbit de la cultura, amb 
la programació de diferents 
espectacles als tres eixos co·
mercials de la ciutat; concre·
tament, durant els caps de 
setmana, a partir del 12 de de·
sembre, l’avinguda dels Països 
Catalans, l’avinguda de Barce·
lona i la zona del centre de la 
ciutat acolliran diferents actu·
acions a l’aire lliure de compa·
nyies locals i de companyies 
de fora, amb la voluntat que 
hi puguin participar també les 
corals de la ciutat.
A més, el Teatre de l’Aurora 

Activitats nadalenques diferents... per un any 
dissortadament diferent

també programarà una sèrie 
especial d’espectacles que ani·
ran en benefici de La Marató 
de TV3.
D’altra banda, el tradicional 
Saló de la Infància s’ha recon·
vertit en un Casal de Nadal i el
Torneig esportiu del Caga Tió
en unes jornades esportives, 
orientades sobretot a esports 
individuals, amb rotacions di·
àries d’esports adaptats al pro·
tocol del Procicat i a la seva 
possible evolució. Les inscrip·
cions ja fa dies que són ober·
tes i acaben just avui, dia 11 de 
desembre.
S’han previst dos torns d’ac·
tivitats, amb quatre grups en 
funció de les edats dels parti·

cipants. Hi ha places limitades
i durant els primers tres dies 
només s’accepten inscripcions
d’infants i joves empadronats 
a Igualada.

Activitats per a joves
a Cal Badia
L’Ajuntament ha preparat, 
també, un seguit d’activitats 
presencials, a partir del 22 de 
desembre, a l’espai de Cal Ba·
dia, tot i que es poden adaptar 
a format virtual.
L’oferta inclou manualitats 
amb idees divertides de deco·
ració nadalenca o maquillatge
específic d’ulls per ressaltar el 
que es veu per sobre la masca·
reta. També s’han programat 

activitats relacionades amb 
el món del 3D i al producció 
musical. També es farà una 

gimcana fotogràfica a l’aire 
lliure i es convida els joves a 
enviar vídeos de TikTok. 

Nadal 2020 a Igualada.... unes festes molt diferents.

 www.gestoriagaltes.com
ésés



ANOIA  MOTOR
 Nou Concessionari 

OPEL Igualada

C/ Alemanya , 32 
 Tel.93 803 42 00

NADAL 2020  |  27Divendres,  11 de desembre de 2020



28  |  NADAL 2020 Divendres, 11 de desembre de 2020

REDACCIÓ / LA VEU 

L es casetes de fusta de 
la Fira de Nadal tor-
nen a omplir el centre 

d’Igualada com ja és tradició. 
L’organització ha aconseguit 
adoptar les mesures de pro-
tecció necessàries i establir 
un control d’aforament per tal 
que la fira es pugui celebrar 
amb total seguretat.
Des del passat cap de setmana 
una trentena d’expositors de 
tota mena d’articles nadalencs 
estaran instal·lats a la Plaça de 
l’Ajuntament i a la Plaça Pius 
XII. En concret, la fira  estarà 
oberta aquest cap de setma-
na  dels dies 12 i 13 i el cap de 
setmana 19 i 20 de desembre, 
des de les 9h del matí fins a 
les 14:30h, i de les 16:30h a les 
21h. 
La Fira de Nadal està organit-
zada per Fira d’Igualada i l’As-
sociació del Barri de la Font 
Vella, amb el suport de l’Ajun-
tament.

La Fira de Nadal, ambient festiu al centre 
d’Igualada i amb tota la seguretat

A punt per a la marató de recollida de joguines de Creu Roja
Creu Roja Anoia torna a te-
nir en marxa la 32 Edició de 
la Campanya de Recollida de 
Joguines amb la finalitat es 
que cap nen de la nostra co-
marca es quedi sense joguines 
la Nit de Reis i així cobrir les 
necessitats de les famílies que 
estan passant dificultats eco-
nòmiques i no poden assumir 
l’adquisició de joguines pels 
seus fills. Els criteris d’accés a 
la Campanya es marquen des 
dels equips de Serveis Socials 
de cada municipi.
Des de Creu Roja i aquest any

més que mai, fan una crida 
per les donacions de joguines
per infants de 0 a 12 anys, es-
perant una resposta social de 
solidaritat en aquestes Festes 
de Nadal.
La situació sanitària actual ha 
propiciat un canvi substancial 
en la metodologia de treball, 
i és per aquest motiu que la 
posada en marxa de la cam-
panya ha estat una mica més 
tard del previst.
Els organitzadors continuen 
demanant “joguines noves, 
educatives, no bèl·liques i no 

sexistes. Perquè demanem 
una joguina nova?, tot infant 
mereix jugar amb la mateixa 
qualitat. No volem infants de 
primera i de segona. Les jo-
guines de segona mà poden 
trobar-se en mal estat i no 
respondre a les expectatives”.
Les activitats de sensibilit-
zació que sempre dúiem a 
terme als centres educatius, 
enguany es fan en format vir-
tual, a través d’un vídeo que 
han registrat des de l’Assem-
blea i que han fet arribar a les 
escoles i instituts per tal que 

ho puguin treballar a dins de 
les aules.

Divendres vinent, acte 
central de la marató
El proper divendres dia 18 
està previst dur a terme l’Ac-
te central de la campanya a 
Igualada, de les 10 del matí a 
les 20 hores del vespre, amb 
la Marató que es celebrarà 
per 5è any consecutiu al ves-
tíbul de l’Ajuntament. 
Obriran durant tot el dia, per 
facilitar l’entrega de joguines 
de totes les persones que vul-

guin col·laborar en la campa-
nya. També tenen confirmat 
un punt de recollida a l’ofici-
na del Casal d’avis del Vila-
nova del Camí, al costat del 
mercat, de 8 a 15 de la tarda, 
des del 9 al 18 de desembre. 
Qui no pugui venir a les ma-
ratons o punts de recollida 
de joguines, poden portar 
les seves joguines a les nos-
tres oficines a la seu de Creu 
Roja, al carrer Les Comes 34, 
Igualada de 09:00 a 14:00h i 
dimarts i dijous de 16:00 a 
19:00 h.

Peix fresc i 
peix congelat

Florenci Valls, 64 ·  Igualada · Tel. 93 514 42 18

Us desitgem unes 
bones festes!
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L a pandèmia de co-
vid-19 fa impossible, 
aquest any, el Saló 

de la Infància. No obstant 
això, l’Ajuntament ofereix 
una activitat emmarcada 
també en el lleure educatiu 
durant el període de vacan-
ces escolars.
Es tracta de la proposta 
Fem Nadal, Fem casal, una 
iniciativa en què es pro-
posa a les famílies que els 
infants participin en acti-
vitats variades i divertides, 
com sessions de contes ta-
llers de percussió corporal, 
manualitats, robòtica, batu-

No hi ha Saló de la Infància... però moltes alternatives de 
lleure educatiu per als més petits

cades, espectacles musicals, 
contes en anglès, hip hop, 
tallers de ciència...
També s’ha impulsat una 
activitat relacionada amb 
l’educació afectiva i sexual 
dels infants i que es concre-
ta en l’espectacle “Taulell de 
colors”, que forma part de la 
campanya “Figues i Ous”.

Activitats en diferents 
casals de la ciutat
Les activitats es faran en di-
ferents casals, cadascun dels 
quals tindrà una programa-
ció pròpia. Serà a l’Espai 
Cívic Centre, el Centre Cí-

vic de Fàtima, L’Escorxa-
dor, el Museu de la Pell, Cal 
Badia i el complex esportiu 
de Les Comes. S’han pro-
gramat tres torns. El primer 
serà del 22 al 24 de desem-
bre; el segon, del 28 al 31 
de desembre, i el tercer, els 
dies 4, 5 i 7 de gener. Els ca-
sals funcionaran de 9 a 13 
h, en dos grups: els minis, 
nascuts des de 2015 a 2017, 
i els grans, nascuts des de 
2009 a 2014. Les places són 
limitades i les inscripcions 
es poden fer, fins a l’11 de 
desembre, a la pàgina web:  
www.igualadajove.cat/estiuet.
 Els casals infantils, amb tallers molt variats per passar les festes.

c/del Retir, 27  ·  08700 Igualada
93 803 05 86  ·  www.rendaurbana.cat

C/. ALEMANYA 2     ·   IGUALADA   ·   93 803 93 00  ·  www.amanoia.com GAMMA HÍBRID

A.M. ANOIA  
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glaterra fins en alguns països 
eslaus—, i fins i tot en deter-
minades cultures de l’Àfrica 
negra.
Joan Soler Amigó assenyala 
també en la seva ‘Enciclo-

pèdia de la fantasia popular 
catalana’ que el costumari 
del tió que ens ha arribat fins 
avui s’estengué durant els se-
gles XVIII i XIX des de les zo-
nes rurals i muntanyoses de 

l’interior cap a les poblacions 
costaneres i a les grans ciu-
tats, coincidint amb les mi-
gracions interiors de l’època.
Extret de la revista Sàpiens. 
Article de Roger Costa

E l caràcter de celebració 
infantil que des de fa 
segles revesteix l’acte 

de fer cagar el tió per Nadal 
amaga al seu darrere antigues 
pràctiques rituals dirigides 
a propiciar l’abundància i la 
cohesió familiar al bell mig 
de l’hivern. No hem d’oblidar 
que el tió —o tronc, tronca, 
rabassa... entre altres noms 
que rep al nostre país— és 
abans de tot un tros de soca 
robusta que hom crema al foc 
a terra. Aquest foc hivernal 
simbolitzava la comunitat i la 
continuïtat de la família: feia 
claror i allunyava els elements 
estranys —reals o imagina-
ris— del grup domèstic.
Originalment cremava de 
Nadal a Reis, i després es 
guardava en un lloc discret a 
mode d’amulet protector de 
la casa, els camps i el bestiar. 
Per aquest motiu era costum 
escampar-ne les cendres pels 
conreus i als estables, i fins i 
tot damunt dels llits, com un 
ritus per propiciar la fertilitat. 
Al Pallars el deixaven cremar 

La vellíssima tradició del Tió de Nadal no faltarà a les cases!

fins a mitjanit perquè deien 
que la Mare de Déu baixa-
va per la xemeneia a posar 
els bolquers al Nen Jesús i a 
escalfar-se. En alguns llocs 
la veneració per aquest tros 
de fusta arribava a l’extrem 
d’adreçar-li oracions, oferir-li 
aliments i fer-li libacions amb 
vi, pràctiques que coneixem 
perquè van merèixer la re-
provació del bisbe de Braga al 
segle VII.
L’acte de cagar el tió està re-
lacionat estretament amb el 
do de la fertilitat que acabem 
d’apuntar. De la mateixa ma-
nera que a l’arbre de Nadal 
se li pengen boletes que re-
corden la fruita que no dóna 
a l’hivern, obligar a cagar el 
tió és com recordar simbòli-
cament a la natura, justament 
pels volts del solstici d’hivern, 
que segueixi produint béns 
fungibles. Ritus solsticials si-
milars han estat documentats 
en pobles hispànics en prin-
cipi tan dispars entre si com 
el País Basc i Extremadura, 
arreu d’Europa —des d’An-

Igualada | Tel. 93 805 13 46 Piera | Tel. 93 776 07 02

Vilanova del Camí | Tel. 93 806 22 29

40 anys 
d'experiència

en la neteja 
de cotxes

C/Alemanya, 3C/Alemanya, 30 Bon Nadal!



AQUEST ANY MÉS QUE MAI  
CUIDEM DELS QUE MÉS ESTIMES

REGALA YVETTE PONS

YVETTE PONS  INSTITUT D’ESTÈTICA SUBLIM  |  Sant Martí de Tous, 37  IGUALADA  |  Tel. 93 804 62 02  |  www.yvettepons.com
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T enint en compte que 
la campanya na·
dalenca d’aquest any 

serà molt atípica, l’Ajuntamet 
d’Igualada ha posat especial 
èmfasi a reforçar els sectors 
locals del comerç, de la res·
tauració i de la cultura, amb 
accions al voltant del lema 
“A Igualada per Nadal fem 
pinya”. 
En aquest context, el regidor 
de Mobilitat i Sostenibilitat, 
Miquel Vives, ha explicat 
que aquesta excepcionalitat 
s’ha aplicat també en la col·
locació de la il·luminació na·
dalenca: “el que hem fet és il·
luminar el màxim nombre de 

Deu kilòmetres de llums nadalenques en 
diferents barris d’Igualada

carrers possible i aquest és 
l’any que Igualada tindrà més 
llums al carrer de la història. 
Tots els districtes de la ciutat 
tindran llums de Nadal”.
Aquest esforç per potenciar 
la il·luminació es concreta en 
10 quilòmetres de lluminària 
a la ciutat d’Igualada, distri·
buïts en 26 punts d’il·lumi·
nació, que inclouen 3 arbres 
de gran format. 
Vives ha explicat que, a ban·
da del centre de la ciutat, hi 
ha divuit carrers més il·lu·
minats. “Aquestes dades con·
firmen que realment hem fet 
una il·luminació especial i 
atípica per fer aquesta pinya 

amb el comerç i aquest sec·
tor tingui una bona campa·
nya de Nadal”.
El regidor ha explicat les tres 
enceses de llums de Nadal 

que s’han programat. La pri·
mera va tenir lloc fa un pa·
rell de setmanes a la plaça de 
l’Ajuntament, la segona es va 
fer dimecres de la setmana 

passada a l’interior del Mer·
cat de La Masuca, i la terce·
ra es va fer aquest divendres 
passat a la zona comercial 
nord.

93 803 93 40  /  609 420 063

 Envieu-nos un whatssap 
per saber el menú de Nadal

     609 420 063

Servei a domicili

SEBASTIAN-1  Pau Muntadas, 46 
   Tel/Fax 93 803 31 75 
   Igualada
SEBASTIAN-2  Masquefa, 21 
   Tel/Fax 93 805 12 87  
   Igualada
SEBASTIAN-3  Pg. d’Aurèlia Capmany, 15 
   Tel/Fax 93 803 31 75 
   Vilanova del Camí

per un Nadal diferentperò no per això menys màgic

 @immohecla                  @immoheclabcn
info@immo-hecla.com      www.immo-hecla.com

Tel. 936 01 48 58   
 662 90 60 30

Plaça del Pilar, 4
08700, Igualada
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A profitant les festi-
vitats, és apropiat 
conèixer l’origen de 

tota tradició i sobretot una de 
les més populars al voltant del 
món: posar l’arbre de Nadal. 
Saps d’on ve aquesta tradició? 
Qui va iniciar aquest curiós 
costum?
Van ser els cristians que van 
arribar per primera vegada al 
nord d’Europa els qui es van 
sorprendre en descobrir que 
els seus pobladors, els bàr-
bars, celebraven, en unes da-
tes properes al Nadal cristià, 
el naixement de Frey, el déu 
del sol. Com ho feien? Ador-
naven un arbre que simbolit-
zava l’Univers, en el més alt 
d’on estava l’estatge dels seus 
déus i el Valhalla, on residia el 
déu Odín.
Posteriorment amb l’evange-
lització d’aquests pobles, els 
cristians van agafar la idea de 
l’arbre canviant-li totalment el 
significat.
Segons la llegenda, al segle 
VII el canvi es fa oficial a par-
tir del moment en què Sant 

L’arbre... un protagonista silenciós i agradable del Nadal

Bonifaci de Fulda, evangelit-
zador alemany, té la iniciativa 
d’arrencar un arbre que repre-
sentava les creences antigues 
de déus pagans d’arrel i plan-
tar en el seu lloc un avet, el 
qual tenia diversos significats.
La fulla de l’avet (perenne) 
simbolitzava l’eternitat de 
l’amor de Déu cap als homes 
i la seva forma triangular re-
presentava el misteri de la 
santíssima trinitat. Així ma-
teix va decidir adornar-lo 
amb pomes, aquesta vegada 
simbolitzant el pecat origi-
nal i la temptació i va afegir 
algunes espelmes que indi-
caven la presència de la llum 
de Jesucrist. Posteriorment la 
tradició va anar adquirint de-
talls diversos, les pomes i les 
llums, es varen transformar 
en esferes, dolços i altres or-
naments.
Com en tot el que sorgeix es-
pontàniament va haver-hi un 
“però” davant la commoció 
d’aquests nous adorns na-
dalencs, que estaven vistos 
per l’Església com un ritu-

al pagà i amb gran quantitat 
d’errors en la simbologia.
Tot i així, la tradició va ob-
tenir tal impacte que va de-
passar les creences religioses 
convertint-se en tot un èxit.
Com tota moda, per aquell 
temps, la tradició de posar 
un arbre de nadal a les cases 
i adornar-lo pertanyia només 

a les famílies més riques de 
l’època, mentre que la resta 
de la població d’escassos re-
cursos es conformava amb 
observar aquests adorns en 
places comercials, mercats i 
esglésies.
El primer arbre nadalenc pú-
blic es va col·locar el 1878 
al mercat de nadal del nen 

Jesús a Nuremberg al sud 
d’Alemanya, el qual avui dia 
roman com un dels mercats 
tradicionals de la regió. Els 
encarregats d’escampar la 
notícia van ser alguns viat-
gers que portant la imatge de 
l’arbre es van traslladar a ter-
res americanes, iniciant-ho a 
Estats Units al segle XX.

CREEM ESPAIS SEGURS LLIURES DE VIRUS I PARTÍCULES
Purificadors d’aire per oficines, restaurants, escoles, centres esportius, clíniques, botigues... 
Solucions a mida per superfícies des de 20m2 fins a més de 2.500m2 
Facilitats de finançament via RÈNTING. Informa't sense compromís!

 CTRA NII Km 557 5 bloc II Naus 6-7  08711 Òdena
T. 93 805 2728   ·  info@grupair.com

www.grupair.com

Tècnics especialistes de
BMW i Mini

per Igualada 
i comarca

c/ Joan Martí Franquesa, 8 - 08700 Igualada (bcn) Tel. 93 803 91 77 - www.salinasautomocio.com

Tècnics especialistes de
BMW i Mini

per Igualada 
i comarca

c/ Joan Martí Franquesa, 8 - 08700 Igualada (bcn) Tel. 93 803 91 77 - www.salinasautomocio.com
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Es tracta d’una pràctica 
molt observada i de la 
qual en sabem ben poc. 

L’explicació més estesa és que 
la implantació d’aquest cos·
tum és el resultat de la inici·
ativa d’uns viticultors del sud 
del País Valencià, que l’any 
1909 —un any d’excedència 
de collita— van idear aquesta 
estratègia per donar sortida 
a l’excés de producció. L’hà·
bit s’hauria anat implantant a 
partir d’aquell moment arreu 
de l’Estat, amb més o menys 
celeritat, però no de manera 
immediata. 
Amades, per exemple, en el 
seu clàssic Costumari cata·
là ni tan sols ho esmenta; si 
tenim en compte que aques·
ta obra data de la dècada del 
1950, hem de deduir que, si 
es feia, no devia ser una tra·
dició gaire antiga, i si estava 
implantada, devia tenir una 
connotació de costum mo·
dern i sense arrelament.
Però potser la decisió no va 
ser tan casual. Ja a l’antiga 

El raïm de Cap d’Any.... per què?
Roma es creia que menjar 
grans de raïm ajudava a pal·
liar els efectes dels empatxos. 
Per tant, no fóra estrany que 
a la primeria del segle XX en 
quedés algun vestigi o se’n 
conegués alguna notícia que 
inspirés els viticultors esmen·
tats.

Els millors desitjos de salut 
i bona sort per a l’any que ve
Hom ha apuntat que aquest 
costum amaga actualment un 
desig de prosperitat i d’abun·
dància: aquest seria el signi·
ficat de menjar raïm fora de 
l’època de la verema (la qual es 
fa, segons el lloc, des d’abans 
i fins passat el mes de setem·
bre). Així ho recull també el 
refrany: “Menjar raïm per 
Cap d’Any porta diners per a 
tot l’any”.
La convenció de menjar dotze 
grans de raïm, si bé s’ha estès 
en alguns països llatinoa·
mericans com ara Colòmbia, 
i molts altres més del món oc·
cidental, no és pròpia d’enlloc 

més que d’aquí. A l’Argentina 
se’n practica una variant que, 
de fet, desmentiria una mica 
la possibilitat que el raïm 
sigui símbol d’abundància 
perquè es menja fora de tem·
porada: allà es menja raïm 
pansit, o sigui, panses (dotze, 

és clar). 
Entorn d’aquesta tradició 
darrerament s’ha originat 
una petita polèmica: els dot·
ze grans de raïm són un per 
cada campanada o un per 
cada mes de l’any? Qui ho 
sap... 

El cert és que el costum diu 
que te n’has de menjar un a 
cada campanada, però no si 
cada gra correspon a un mes 
de l’any. O és que potser hi ha 
algú creu que si es deixa de 
menjar el vuitè, l’agost serà 
pitjor que el gener?



NOVETAT DESINFECCIÓ PER 
OZÓ PER a VEHICLES, 
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REPARACIÓ,
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SUSPENSIONS
TURISMES, 4X4
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DIRECCIÓ I SERVEI 
PERSONALITZAT 
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Bones Festes!

- Indústria 4.0
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- Control de processos
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MAMPARES DE BANY

t-quattre.com
 info@t-quattre.com

t-quattre 
Igualada

Carrer de la Concepció, 11 
Tel: 938 030 852 /687 345 179

PORTES DE GARATGE

FINESTRES PVC I ALUMINI



En Josep Porta és un home 
que sempre ha estat molt 
vinculat a la cultura popular, 
actualment és el president de 
l’Associació de Pessebristes de 
Barcelona i fa uns anys va ser 
president de la Federació de 
Pessebristes de Catalunya. 

D’on ve la tradició del pesse-
bre?
La tradició diu que un dia sant 
Francesc va reunir els feli-
gresos a la missa del Gall i va 
muntar un pessebre, que més 
aviat era un pessebre vivent 
que no pas de figuretes. L’any 
2023 farà 800 anys d’aquesta 
fita. La tradició la remuntem 
al començament del cristia-
nisme. I hi ha qui diu que les 
figures vénen de més antic. I 
és cert, en podem trobar que 
estan datades d’abans de Crist, 
com pastors amb ovelles i una 
sèrie de personatges. Al Mu-
seu Marès hi tenen una figura 
en una vitrina que diries que 
és de pessebre i no, és una peça 
del segle II abans de Crist.

Quina és la zona d’influència 
dels pessebres? És una tradi-
ció universal?
Sí, evidentment. És una tradi-
ció que es practica a tot el món 
cristià. En trobes a la Xina, al 
Japó… poc o molt es practica 
a tot arreu. Els de l’Amèrica 
del Sud són impressionants, 
i a l’Amèrica del Nord també 
se’n fan molts. Vull dir, en tots 
aquests llocs hi trobem pesse-
bres amb les seves caracterís-

tiques i les seves ètnies. Per 
exemple, hi ha regions on, en 
comptes del bou i la mula, hi 
trobes una llama.
 
Com s’hi van anar incorpo-
rant els diferents elements?
Ens diuen que el pessebre el 
va portar Carles III de Nà-
pols. Però també és veritat que 
mentre a Espanya el pessebre 
era cosa de la noblesa, a Ca-
talunya ja es feien pessebres 
d’una manera popular perquè 
la fira de Santa Llúcia  de Bar-
celona el 1786 ja existia. S’ha 
de tenir en compte que la fira 
apareix referenciada només 
seixanta anys després de por-
tar les figures de pessebre des 

de Nàpols. I una fira d’aques-
tes no s’improvisa. És a dir, ja 
feia molts anys que aquí el po-
ble ja comprava figures i, per 
tant, encara en feia més que 
es muntaven pessebres. Aquí 
el poble hi incorpora animals 
propis i personatges com el 
caganer, la dona que renta, la 
dona que fila, el caçador, el 
pescador…

Quines peculiaritats té el 
pessebre català?
La primera peculiaritat és que 
hi ha dues vessants diferents. 
Una de popular, que és el 
pessebre de suro, molsa i ele-
ments populars com les figu-
res que dèiem abans, que re-

presenten els oficis i les feines 
del camp. I després hi ha el 
pessebre artístic on s’incor-
poren els grans escultors, que 
fan figures importants per les 
cases benestants. Llavors tro-
bem en Ramon Amadeu, en 
Talarn, els germans Vallmit-
jana… que fan figures per les 
cases benestants. Ara fa poc 
més de cent anys, un pesse-
brista de l’associació, l’Antoni 
Moliné, va canviar el concepte 
dels pessebres que necessita-
ven grans espais per passar a 
crear un petit pessebre amb el 
tema acotat i una escenogra-
fia tipus teatre. Ell inventa el 
diorama. A més, es treballa la 
perspectiva i tot el muntatge 

El pessebre, una tradició antiga i de caràcter universal
d’una manera molt artística 
amb color, llum… i guanyes 
molta profunditat de camp a 
l’hora de veure el pessebre.

En quin estat es troba el pes-
sebrisme actualment?
Artísticament es troba a dalt 
de tot. Fa uns anys el pesse-
brisme havia caigut una mica, 
però ara mateix estem a unes 
cotes molt altes tant de qua-
litat artística com de quan-
titat de pessebres que es fan. 
I les cases han tornat a fer 
pessebres, potser gràcies als 
basars ‘xinesos’, on una famí-
lia hi pot trobar un pessebre 
per quatre cèntims, que és de 
qualitat molt senzilla però ja 
fa la funció. Nosaltres quan 
érem petits també anàvem a 
comprar figures molt bastes 
i senzilles, que valien una 
pesseta. A més, no estaven 
ni cuites i es trencaven, i si es 
mullaven, es desfeien… però 
feies el pessebre. I avui, tor-
na a passar. Amb el problema 
afegit que els pisos són molt 
petits i que trobar un racó 
per fer el muntatge és difícil. 
I ja dic, a nivell artístic, tant 
a nivell d’escenografia com 
de figures, estem molt bé. 
Potser Catalunya a nivell de 
figures no tenim tanta força 
com anys enrere, però a Itàlia 
i Andalusia hi ha gent que fa 
figures que són autèntiques 
meravelles.

Associació de Pessebristes 
de Barcelona

Plaça de la Creu, 27
08700 Igualada
Barcelona
Tel.: 938 04 51 15
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Els personatges que no po-
den faltar a cap Pessebre són 
els del naixement: Sant Josep, 
la Mare de Déu, el nen Jesús, 
l’àngel anunciador i el bou i la 
mula. Aquestes figures s’acos-
tumen a agrupar dins d’un 
estable, o d’una cova, i confor-
men l’escena principal.
Els Reis d’Orient també hi te-
nen el seu protagonisme. De 
fet, és costum d’anar movent 
cada dia les figuretes dels 
tres Reis, de manera que es 
vagin acostant al naixement, 
fins que hi arriben el mateix 
dia 6 de gener per fer l’ofrena 

de l’or, l’encens, i la mirra.
Una altra de les escenes im-
prescindibles és la de l’anun-
ciació als pastors. Aquesta 
escena es representa amb 
un grup de figures de pasto-
rets, situats al voltant d’una 
foguera, que contemplen la 
figura de l’àngel anunciador. 
Acostumen a anar acom-
panyats d’algunes figuretes 
d’animals, com ovelles o ca-
bres.
Davant la cova o l’establia 
s’hi posen figures de pastors, 
que vénen d’altres contrades, 
per adorar el nounat. Altres 

Les figures del Pessebre

figures que s’acostumen a 
posar repartides pel pessebre 
són les de diferents professi-
ons, com la dona que renta 
la roba al riu, un pescador, el 
forner, la filadora, el caçador, 
el terrissaire, un ferrer…
Una particularitat del pesse-
bre de Catalunya, i a part del 
País Valencià i les Illes Bale-
ars, és la figura del Caganer. 
Aquesta figura acostuma a 
estar amagada en algun racó, 
fent les seves necessitats, i va 
vestit amb faixa, samarra i bar-
retina. Hi ha qui creu que porta 
sort a les llars on el posen.

C/ ODENA 14,  08700 · IGUALADA · Tel.93 803 58 05 
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c/Dr.  Pujadas, 3  IGUALADA
Tel. 93 805 46 99   /615 664 380

www.florsivioles.net

FLORISTERIA

Bones Festes!

Igualada, malgrat la situació 
pandèmia actual, tindrà aquest 
any també sessions de Pasto-
rets. L’Esbart Igualadí ha tre-
ballat intensament per poder 
oferir a la ciutat Els Pastorets 
com és habitual per les festes 
de Nadal.
Atesa la situació provocada per 
la pandèmia de covid-19, el Te-
atre Municipal L’Ateneu acolli-
rà quatre sessions reduïdes que 
inclouran l’actuació en directe 
dels personatges centrals com-
binada amb la projecció en ví-
deo d’imatges amb la resta de 
personatges, en un muntatge 
elaborat amb escenes dels anys 
anteriors. Així, els espectadors 
podran veure dalt de l’escena-

ri en Lluquet, en Rovelló, Sa-
tanàs, Llucífer i Sant Miquel. 
També actuaran, en moments 
puntuals, Sant Josep, la Verge 
Maria i l’àvia.
Des de l’Esbart s’ha apostat 
per fer les representacions 
d’aquesta manera tot buscant 
la màxima seguretat de tot-
hom: actors, tramoistes i tota 
la resta de persones que habi-
tualment treballen en les re-
presentacions. El dia abans de 
cada actuació es farà una pro-
va d’antígens a tots els que for-
men part de l’obra per garantir 
la màxima seguretat.
Les representacions es faran 
els dies 20, 26 i 27 de desem-
bre i el 3 de gener a les 12 del 

migdia. 
Francesc Ferrer, president de 
l’Esbart Igualadí explica que el 
programa tríptic d’aquest any 
és obra de Jordi Solà i com-
bina l’aire teatral i l’infantil. 
L’auca d’aquesta temporada 
2020-2021 inclou versets de 
Montserrat Argelich i dibui-
xos de Marc Serrano.
Els quadres que es podran 
veure són els següents:
Primera Part
- La masia
- Bosc tenebrós
- Camí del temple
- El temple
- Casa de Sant Josep /Desen-
gany de Getsé
- Temptacions, la sardana i 
Ballets
- Oratori de la Verge Maria
Segona part
- L’engany d’em Rovelló i d’en 
Lluquet
- Les calderes del Pere Botero
- Carrer de Betlem
- L’ambaixada
- Desesperació dels dimonis
- El Portal de Betlem.

Per Nadal, els Pastorets d’Igualada
Es faran quatre sessions, els dies 20, 26 i 27 de desembre i 3 de gener, a les 
12 del migdia, d’una hora i mitja de durada

OBERT PER LES FESTES DE NADAL 
(25-26-31 de desembre i 1-6 de gener) 

AMB MENÚS ESPECIALS 
PER A LES OCASIONS 

més informació tel. 93 804 91 64

 També pels que us voleu quedar a casa 
servei de delivery amb menús especials 

PER NADAL I EL CAP D´ANY

Més informació 
www.kubbdeliris.cat



per adala gualada

fempinya
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Passeig Verdaguer, 165
Tel. 93 804 53 51
Mòbil  692 094 682
08700 Igualada
g.verdaguer@yahoo.es

Garatge Verdaguer

NETEJA DE COMUNITATS 
I PÀRQUINGS
NETEJA D'OFICINES
NETEJA POST OBRA                   

  Tel. 607 308 309

Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA  
 Tel. 93 804 15 50     

 josepjunyent@junyentprat.com

Carrer de la Virtut, 52
Davant del Mercat la Masuca
Igualada
93 805 53 32 / 606 120 416

LA BOTIGA DE LA MASCOTA

Especialistes en 
Conillets de Belier

JMV MOTORSPORT

Jose Manuel Vazquez Ramos
JMV MOTORSPORT

C/ Cervantes 19, baixos
08700 Igualada (Barcelona)

Tel. 93 803 27 67 / 621 29 96 19

VENDA I REPARACIÓ DE MOTOS

Florenci Valls, 4-5 08700 IGUALADA
botiga@motosjulius.com

Tel. taller. 93 803 62 57  Tel. botiga 93 803 51 10

· Et farem el teu projecte 
personalitzat

· Empresa especialitzada 
en il·luminació led

· Assessorament i venda
 directe de fàbrica

Talleres Gaseti  C/ Gran Bretanya, 9, Nau 5 
 Polígon industrial "Les Comes"
 08700 Igualada (Barcelona) 

Tlf. 93 805 11 04 - inoxtoled@gmail.com

instal·lacions Seuba
Electricitat Calefacció Gas

Aigua Aire Condicionat
Comarca, 42 - 08700 - IGUALADA - Tel. 93 804 56 45

instalseuba@gmail.com



us desitja 
un Bon Nadal

Santa Maria, 4 · Igualada ·  667 007 464  sara@castells.com   ·   www.saracastells.com @saracastellsjoiera
Matins de dimarts a diss. de 11 a 13 h
Tardes de dilluns a diss. de 17 a 20 h

Nadal és el moment de 
l’any en què llencem 
la casa per la fines-

tra. Regalem més del que els 
altres aprecien. Regalem sen-
se sentit, comprant per com-
prar, per cobrir l’expedient. 
Deu bufandes, cinc pijames, 
set perfums. Regalar ens fa 
sentir bé, perquè ens agrada 
veure gaudir i il·lusionar l’al-
tre. Però les compres de Na-
dal normalment no cobreixen 
aquest sentiment. És comprar 
per comprar.
Un consum responsable im-
plica controlar la quantitat 
de regals que comprem, els 
diners que hi invertim, i que 
la despesa que duem a terme 
contribueixi a la sostenibilitat 
del medi ambient i de la mà 
d’obra.
Aquests són uns consells per 
sentir-se orgullós de les teves 
compres nadalenques. Perquè 
res ens fa sentir tan bé com 
actuar d’acord amb la nostra 
escala de valors.
- Més no és sinònim de “com 
t’estimo”. Educa els teus fills 
perquè aprenguin a donar 
valor al que reben. Parla amb 
ells i explica’ls que els Reis 

d’altres a qui els costa més fer 
regals. 
- Va per tu! Si decidim gastar 
menys en les compres de Na-
dal, no seria genial destinar 
part dels diners que estalvi-
em a alguna persona o asso-
ciació que sí que els necessiti 
de veritat? Decideix amb els 
teus fills a qui anirà destinada 
aquesta part del pressupost.

- Compra, en la mesura que 
els regals escollits t’ho per-
metin, en botigues de comerç 
just. Explica a qui fas el regal 
per què l’has triat, per què 
aquesta botiga, la responsabi-
litat que suposa comprar en el 
comerç just, etc. De ben segur 
que així trobarà un valor afe-
git al regal.
- Compra en petits comerços. 
Els comerços petits solen te-
nir productes més exclusius, 
cuiden més els detalls, t’asses-
soren amb una atenció més 
personalitzada i contribuei-
xes a fer que puguin continu-
ar existint. 
- Pensa en la persona, en els 
seus gustos, en allò que ne-
cessita, en el que li fa il·lusió. 
- No deixis les compres per a 
última hora. Les presses ens 
porten a prendre decisions 
impulsives. Busques de pres-
sa i corrents com anar ratllant 
regals de la llista, però ho fas 
sense pensar. En aquest mo-
ment estàs tan atabalat que 
t’importa menys passar-te del 
pressupost, perquè comprar 
en aquest moment et treu 
l’angoixa de tenir regals pen-
dents de comprar.

Per Festes, practiquem el consum responsable

Mags o el Pare Noel han de 
repartir regals en moltes ca-
ses. Comenta’ls que el valor 
del regal consisteix a pensar 
en la persona, a poder tenir 
temps per gaudir-ne, i no pas 
en la quantitat de regals.
- Amic invisible. És una de les 
millors maneres de no com-
prar un munt de regals per a 
tothom. Amb l’amic invisible 

cadascú s’ha d’ocupar només 
d’un altre. Així li dedicarà 
més temps, més atenció i po-
drà personalitzar-lo més.
- Preu just. Es pot posar un 
valor econòmic màxim per 
als regals que es consensuï 
amb tots. Pensa en els pres-
supostos de la família. Hi ha 
persones que van més folga-
des econòmicament parlant i 
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Av. Madrid, 32 · Òdena  
totcamioodena@gmail.com

T. 93 805 20 96 · M. 689 18 42 87

Mercat de la Masuca
Parades: 32, 33, 34, 35, 36, 37

www.reformesigualada.com
Tel. 938 04 06 98 

info@reformesigualada.com
Pl. del Rei, 10, 08700 Igualada, Barcelona

PROJECTES 
PERSONALITZATS

DISSENYS 
ÚNICS

ESTUDI
DETALLAT

PRESSUPOST
OPTIMITZAT

Magatzem central: 
C/França, 28 Naus 3-4

Venda al detall: 
Mercat de la Masuca parades 195-196

Venda i distribució de vins, 
caves i destil·lats

Mercat la Masuca- parada 16-17  Igualada
93 801 78 82  /  647 66 85 15

c/Masquefa, 16 Igualada
Pl. Tortugues, s/n (Supermas) Igualada

c/dels Llacs,1 Guissona
ctra. de Riudoms km.2 (BonÀrea) Reus

info@peixosmasana.es

647668515

TRACTAMENT

TREBALLEM AMB 
TOTES LES COMPANYIES I LA TEVA

dissabte
HORES 

CONVINGUDES

Per a clients,
a preus simbòlics

Ctra. de Valls, 70-72 · Sta. Mgda de Montbui
Tel.  93 803 20 66 

taller@autoreparacionesagustin.com 
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El qui no celebra el Nadal,
és home que molt poc val.

De Nadal i de Sant Joan,
només n’hi ha un cada any.

Per Nadal,
cada ovella al seu corral.

Per Nadal i Sant Esteve,
cadascú a casa seva.

La fornada de Nadal
se n’emporta mig costal.

Bona casa i bona brasa,
bona brasa i bon tió

i bon Nadal que Déu us dó.

Es crema més llenya per Nadal
que en tota la resta de l’any.

Per Nadal,
qui res no estrena

res no val.

La nit de Nadal,
la més estelada de l’any.

La nit de Nadal,
la festa dels estels

i la festa major del cel.

La missa de Nadal
per tot l’any val.

Qui no estrena
per Nadal,

persona
que tant se val.

Fes sabates, sabater,
que el Nadal ja ve.

Per l’advent de Nadal,
cada sastre amb tres didals.

Per Nadal, el bon pastor
va a adorar amb el sarró.

Per Santa Llúcia un pas de puça. 
Per Nadal, un pas de pardal

Per Nadal qui res no estrena, 
res no val

Per Nadal un pas de pardal. 
Per Sant Esteve, un pas de llebre

Nadal en dijous, 
penja el forcat i ven els bous

Ara ve Nadal, 
menjarem torrons 
i amb una guitarra 
cantarem cançons

Boires de Nadal, 
ni fan bé ni mal

Nadal amb lluna, 
any de fortuna

Nadal en dijous, 
any de molts ous

Nadal en dilluns, 
any de difunts

Nadal en dimarts, 
festes a grapats

Nadal sense lluna, 
mala fortuna

El nostre país és molt ric en refranys i dites i cada temporada de l’any en té moltes. I com  
no podria ser d’altra manera la festa de Nadal també n’ha generat moltíssimes, algunes ben 
conegudes i d’altres no tant. Aquí en teniu un recull:

Dites i refranys nadalencs
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E L  C U L L E R O T

Bones Festes!

Bones festes 
i feliç 2021

Carrer Santa Maria,16  
 08700   -   Igualada  

Tel. 93 804 13 66

CtrA. DE VALLS, 79 - 08710 - STA. MARGARIDA DE MONTBUI

T/F. 93 803 51 61  -  calpepexa@gmail.com

Artesans per 
tradició, 

innovadors 
per vocació

Bones
festes!

684 295 399

Banys i Cuines

Mides, projectes i 
pressupost sense 
compromís. 

Nord
c/Piera, 4 
Igualada

93 804 94 47

Ens encarreguem 
de tot, materials

 i feines

Centre
Pl. Espanya.3
Igualada
93 803 11 16

SISTEMES
CONTRAINCENDIS
I SEGURETAT

Tel. 633 895 146

 info@aqualataextincio.com -  aqualataextincio.com

Reparació i venda de tot tipus de 

motocicletes, recanvis i accessoris

VENDES I TALLER

Ntra. Sra. de la Mercè, 26
08788 VILANOVA DEL CAMÍ

Tel. i Fax 93 805 24 40
angelmotos@hotmail.com
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S’acosta una de les èpoques 
més màgiques de l’any. Uns 
dies en què els somnis es fan 
realitat i les mostres d’amor 
es multipliquen. 
És probable que ja estigueu 
pensant en aquells regals 
que voleu fer a la  família o a 
les persones que estimes per 
Nadal. I és que de vegades 
no és tasca fàcil sorprendre 
als teus. No hi ha res millor 
que els detalls plens de sen-
timent, bellesa i records. I és 
que no hi ha millor regal que 
el que et fa reviure aquest 
moment, aquesta sensació, 
aquest instant.
Per què regalar joies és una 
bona idea? Ja sigui per mo-
ments especials o pràctica-
ment en qualsevol ocasió, 
les joies són el regal adequat.
Si bé és cert que les dones, 
són les més apassionades 
per la joieria, ja que histò-
ricament les joies han repre-

sentat un signe de feminitat, 
també han vingut guanyant 
un paper considerable entre 
els homes, amb col·leccions 
dedicades exclusivament a 
ells en les quals destaquen 
els anells, els botons de puny 
i les polseres, sense oblidar 
la rellotgeria, que sens dub-
te és un dels regals estrella 
cada Nadal, tant per homes 
com per dones.
Una joia es converteix en 
una de les opcions més es-
pecials i sentimentals per a 
aquesta època de l’any. Una 
peça que pots portar sempre 
amb tu i que cada vegada 
que la miris et recordarà a 
aquella persona que te la va 
regalar i que tant estimes.
Una joia és un regal molt es-
pecial, únic i valuós. Per això 
requereix d’atenció i cura 
per a triar el millor disseny 
que encaixi amb la persona 
que la portarà. A les joieries 

convencionals podràs triar 
entre molts dels models de 
què disposen, però si tries 
l’opció  d’anar a un taller de 
joieria tindràs llibertat per 
demanar exactament el mo-
del de joia que encaixi més 
amb la seva personalitat.
Quan estàs decidit a rega-
lar una joia personalitzada, 
però no saps quina joia serà 
ideal per a la persona a qui 
va destada, els joiers són 
especialistes per a aquests 
casos, i mitjançant algunes 
preguntes (quina roba sol 
usar, quins hobbies sol tenir, 
si hi ha alguna anècdota o 
història interessant) poden 
proposar algunes idees dife-
rents i originals.
La persona que rebrà la joia 
valorarà molt més que sigui 
feta de forma personalitza-
da i artesanal, i que s’hagi 
dedicat un temps a pen-
sar-hi i a crear-la.

El regal més brillant:
Regala una joia

PLANXISTERIA GELABERT S.L.

Tel.93 803 21 98

C/ Gaspar Camps, 31 
08700 Igualada

info@planxisteriagelabert.com

www.planxisteriagelabert.com

c/ Nou, 49 Igualada

www.anhel.cat 

Aquest Nadal 
regala emocions que 
perduren per sempre

JOIERIA D’AUTOR,
DE DISSENY I CREATIVA
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Pot transmetre valors, 
una joguina?
Sí i molts. Per això hem 

de fomentar un joc ric, plural i 
divers i, sobretot, hem d’oferir 
experiències positives a imitar. 
Pensem que, més que prohibir 
determinades joguines, hem 
de vetllar perquè a la nostra 
llar s’estableixin relacions ba-
sades en l’amor i el respecte i 
on es privilegiïn les actituds 
democràtiques.
A més, és molt important ob-
servar els infants mentre ju-
guen –si pot ser, jugant amb 
ells– per descobrir i posar 
l’atenció, d’una banda, en les 
seves preferències i desitjos, i 
també en les seves creences i 
aprenentatges.

Qualsevol joguina val per a 
qualsevol edat?
Cada edat té les seves caracte-
rístiques físiques i psicològi-
ques, i regalar joguines d’una 
edat superior a la de l’infant no 
el fa més intel·ligent ni capaç. 
Hem d’estar atents als consells 

dels experts, les recomanaci-
ons dels fabricants de joguines 
i a l’evolució de l’infant, per tal 
de no empènyer-lo a l’etapa 
adulta abans d’hora.
Hi ha temps per a tot: en la 
primera infància passarem 
dels sonalls, les mantes d’acti-
vitats i els centres d’activitats 
a cotxes, pilotes, disfresses i 
colors, entre d’altres. Cap als 
sis anys, els trencaclosques, 
les nines, els jocs de taula i les 
bicicletes irrompen amb for-
ça. A partir dels nou, els jocs 
esportius prenen rellevància, i 
també els jocs de creació artís-
tica i els jocs de societat.
Una pila de jocs, en definitiva, 
per a totes les edats.

Moltes joguines fan més feliç 
un infant?
Alguns experts asseguren que 
el nombre ideal de joguines 
per regalar d’una sola vegada 
són tres i que amb una quan-
titat més gran l’infant disper-
sa la seva atenció. Un excés 
de joguines els desil·lusiona i 

els desmotiva i no els permet 
gaudir de tot el que oferei-
xen. Tampoc és una bona idea 
comprar la joguina perquè té 
la caixa més grossa o és la més 
voluminosa.
Fent tot això, sense voler, es-

Regalar joguines als infants: descobrim quins són els 
seus desitjos i preferències

tem negant-los la capacitat de 
desitjar quelcom i l’aprenen-
tatge del valor de les coses.
Una possible solució es guar-
dar les joguines que s’utilit-
zen menys per treure-les més 
endavant i així anar rotant les 

que tenen a l’abast. Una al-
tra solució és el que diem «la 
compra fragmentada», en què 
diferents elements d’un regal 
es subdivideixen en regals més 
petits (per exemple, la nina, el 
vestit, el xumet, el biberó.

t r o b a’ n s  a
n o u c e n t r e i g u a l a d a .  c a t

MÉS DE 70 ESTABLIMENTS AL TEU SERVEI

POBLE SEC, LES COMES I SET CAMINS

S OM PROXIMITAT S O M  EL TEU  CO M ERÇ S OM CONFIANÇA



NADAL 2020  |  51Divendres,  11 de desembre de 2020

Per Nadal

XECS REGAL

Sostenint el comerç local ofereixes
salut als qui més t'estimes

C/ Masquefa 79-83, 08700 - Igualada

93 804 78 24, 685 82 34 38

www.kineigualada.com

També pots fer les teves 
compres per la botiga online

Av. de Barcelona, 23, 
08700 Igualada

93 803 75 33

  Av. dels Països Catalans 101,
Igualada, 08700, (Barcelona)

 Tel.  93 805 41 84   |   658 179 897
  info@restaurantaqua.es

Cafeteria Restaurant

Servei take-away per les festes 
de Nadal, Cap d’any i Reis 

També pots venir al restaurant!

Pl. Pius XII, 7
Tel. 93 803 03 67

lenglantina@outlook.com
08700 IGUALADA (bcn)



La tradició de fer cagar 
el tió és d’aquelles que 
son curioses i és possi-

ble que a altres parts del món 
no acabin d’entendre per què 
es fa. De la mateixa manera 
que a Cataluya, però, en altres 
parts del món tenen les seves 
tradicions nadalenques, algu-
nes d’elles també ben curioses 
i tot seguit en farem el repàs 
d’algunes.

1. Nadal sobre rodes a Vene-
çuela
Comencem les tradicions de 
Nadal rodant, perquè a molts 
carrers de Veneçuela es talla el 
trànsit per tal que la gent gau-
deixi a l’aire lliure de la músi-
ca, els llums i el menjar sobre 
les rodes de patins, bicicletes, 
monopatins, etc. Les patina-
tas estan molt relacionades 
amb les tradicionals Misas de 
Aguinaldo.

2. Les teranyines de Nadal a 
Ucraïna
Explica una llegenda popular 
de diversos països de l’Europa 
de l’Est que una família pobra 
que no tenia prou diners per 
decorar l’arbre de Nadal es va 
llevar el dia de Nadal i l’arbre 
ja estava cobert de teranyines 

sabata cau amb la punta cap a 
la casa, hi haurà matrimoni i 
si cau amb la punta cap a fora, 
no. És ben senzill.

4. La bruixa Befana a Itàlia
A molts llocs d’Itàlia, qui por-
ta els regals als nens la mati-
nada del 6 de gener no són els 
Reis Mags d’Orient, sinó la 
Befana, una velleta que vola 
amb escombra. Segons la lle-
genda, la Befana no va voler 
acompanyar els Reis Mags a 
adorar el nen Jesús però des-
prés se’n va penedir. Per això, 
passa per les cases deixant 
presents als nens, principal-
ment caramels i xocolatines. 
Com els Reis a casa nostra, si 

Curiositats i tradicions nadalenques d’arreu del món

que havia filat una aranya du-
rant la nit. Amb els primers 
raigs de sol, les teranyines es 
van convertir en fils d’or i de 
plata. D’aleshores ençà, la fa-
mília no va tornar a passar 
penúries. A Ucraïna es recor-
da aquesta llegenda tot deco-
rant l’arbre de Nadal amb mo-
tius d’aranyes i de teranyines, 
com a símbol de bona sort i 
de fortuna.

3. El llançament de sabates i 
altres supersticions de la Re-
pública Txeca
A la República Txeca sembla 
que tenen moltes superstici-
ons relacionades amb les fes-

tes i les tradicions de Nadal.
L’escata de peix: un plat típic 
de Nadal del país és la carpa 
i els txecs diuen que si se’n 
guarden una escata a la carte-
ra els diners seran abundants 
durant tot l’any.
Tallar la poma per la meitat: 
per saber si gaudireu de bona 
salut, heu de tallar una poma 
per la meitat transversalment 
i si apareix la forma d’una es-
trella al cor llavors podeu es-
tar tranquils. En cas contrari, 
val més que ens cuidem du-
rant l’any vinent…
El llançament de sabates: 
Com podem saber si ens ca-
sarem? Les dones solteres no-

més cal que llancin una sabata 
d’esquena per sobre l’espatlla 
des de la porta de casa. Si la 

oferint
professionalitat

joieria 
rellotgeria
taller propi

RAMBLA SANT ISIDRE, 45
T. 93 803 24 48 · IGUALADA
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Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -       691590613

NADAL
celebrem-ho!
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no et portes bé, la Befana et 
porta carbó.

5. La cabra de tres tones de 
Gävle, Suècia
Al poble de Gävle, a Suècia, 
des del 1966 cada any cons-
trueixen una cabra de palla 
de 13 metres d’alçada i de tres 
tones que situen a la plaça del 
poble durant els dies d’Advent. 
El més curiós, però, és que 
gairebé cada any algú l’acaba 
cremant i no aconsegueix so-
breviure les festes, pobra.

6. El sopar de Nadal del KFC 
al Japó
Els japonesos no celebren 
el Nadal en el sentit religi-

ós perquè el cristianisme és 
molt minoritari al país nipó. 
Això no obstant, s’apunten a 
la vessant consumista i es fan 
regals i gaudeixen d’un bon 
àpat. El més típic és fer un fes-
tí a base del menú nadalenc 
de la cadena americana de 
menjar ràpid Kentucky Fried 
Chicken. Però, per què? Tot es 
deu a una bona campanya de 
màrqueting dels anys 70 que 
va tenir molt d’èxit i encara 
recull els seus fruits avui dia. 

7. El Nadal estiuenc de Nova 
Zelanda
A Nova Zelanda, el desembre 
cau al bell mig de l’estiu i per 

Mentre que el dia 6 de de-
sembre Sant Nicolau repar-
teix dolços i petits regals als 
nens i nenes de molts països 
europeus com Alemanya 
i Àustria, el Krampus, un 
monstre horrorós amb ba-
nyes de boc i cos pelut, ar-
riba un dia abans i visita els 
nens dolents per portar-los 
carbó o patates. En alguns 
llocs d’Àustria es fan Kram-
puslauf, desfilades de Kram-
pus, i fan sonar esquelles i 
cadenes que arrosseguen per 
espantar els nens. Del tot 
adorables.

9. Els 13 follets entremaliats 
d’Islàndia
Els nens islandesos són afor-
tunats perquè reben regals 
durant tretze dies, del 12 al 24 
de desembre, dels Jolásveinar. 
Aquesta mena de follets do-
lents posen regals a les sabates 
que els nens deixen a les fines-
tres i cadascun té un nom re-
lacionat amb el seu «delicte» 
preferit. En general tots són 
lladregots de primera: un 
roba salsitxes, un altre escura 
les sobres de les olles, un llepa 
culleres, un altre assetja ove-
lles… la mar de simpàtics.

Nadal és quan comencen les 
vacances a les escoles. El sopar 
de Nadal consisteix sovint en 
barbacoes a la platja i, malgrat 
l’herència europea del país, 
sobretot la britànica, tenen 
algunes tradicions de Nadal i 
símbols molt diferents. És el 
cas del pohutukawa, un arbre 
neozelandès que s’omple de 
flors vermelles de desembre a 
gener i que s’ha guanyat el so-
brenom de «l’arbre de Nadal 
de Nova Zelanda». Sovint se li 
atribueix un significat espiri-
tual per als maoris.

8. El malvat Krampus a Àus-
tria

Més de 40 parades 
de comerç de proximitat

www.lamasuca.cat

Més de 40 parades Més de 40 parades Més de 40 parades 
de comerç de proximitatde comerç de proximitat

Més de 40 parades 
de comerç de proximitat

Més de 40 parades Més de 40 parades 
de comerç de proximitat

Més de 40 parades 

www.lamasuca.catwww.lamasuca.catwww.lamasuca.catwww.lamasuca.catwww.lamasuca.catwww.lamasuca.catwww.lamasuca.catwww.lamasuca.catwww.lamasuca.catwww.lamasuca.cat

Bones
Festes!
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Nadal, sofà, manta i... pel·lícules!
REDACCIÓ / LA VEU 

El Nadal ja és pràcti-
cament aquí! Per ce-
lebrar-ho, hem selec-

cionat les millors pel·lícules 
per a nens i nenes de totes les 
edats que pots veure a Netflix, 
Amazon Prime Vídeo, Disney 
Plus i HBO.

Millors pel·lícules de 
Nadal a Netflix
Netflix té una interessant se-
lecció de pel·lícules nadalen-
ques. Tot i que no és un dels 
serveis amb un catàleg na-
dalenc més ampli. Aquestes 
son algunes de les pel·lícules 
que hi trobarem.

Amor de calendari
Aquest any, Netflix estrena 
Holidate, o Amor de calenda-
ri, protagonitzada per Emma 
Roberts i Luke Bracey. Inter-
preten a Sloane i Jackson res-
pectivament, dos solters tren-
tena que odien el Nadal.
El seu odi comú a les festes 

nadalenques farà que es pro-
metin que passaran el següent 
Nadal junts. D’allí sortirà una 
peculiar història d’amor que 
agradarà a tots aquells que 
estiguin buscant una comèdia 
romàntica per a aquests dies.

Nit de cap d’any
Les antologies d’històries 
d’amor són un clàssic de Na-
dal. Tot i que no és la més 
famosa de la història, Nit de 
cap d’any és una de les pel·lí-
cules més ideals per aquesta 
època de l’any, especialment 
si t’agraden les comèdies ro-
màntiques.
Alguns dels protagonistes 
d’aquestes històries d’amor 
són Michelle Pfeiffer i Zac 
Efron, Ashton Kutcher i Lle-
geixi Michele, Jon Bon Jovi i 
Katherine Heigl, Jessica Biel i 
Seth Meyers, i Sarah Paulson 
i Til Schweiger.

(Re)canvi de princesa
Aquest any s’ha estrenat (Re)
canvi de princesa, la segona 

part de Canvi de princesa. 
Les dues són pel·lícules de 
Nadal protagonitzada per Va-
nessa Hudgens. A la seqüela, 
interpreta de nou a Stacy De 
Novo i Lady Margaret, així 
com Fiona.
Stacy és la princesa de Belgra-
via, mentre que Margaret està 
a punt d’arribar a el tron   de 
Montenaro. Però apareix una 
tercera noia amb les que com-
parteixen moltes semblances 
físiques: Fiona, la cosina de 
Margaret.

Millors pel·lícules de 
Nadal a Amazon Prime 
Vídeo
La selecció de pel·lícules de 
Nadal d’Amazon no està gens 
malament aquest any. A con-
tinuació en detallem algunes

Love Actually
No podia faltar en aquesta 
llista un dels clàssics cinema-
togràfics de Nadal: Love Ac-
tually. Malgrat ser del 2003, 
encara som molts els que ens 

emocionem amb una de les 
històries d’amor que s’expli-
quen en aquesta pel·lícula.

De vacances
A De Vacances, o The Ho-
liday en el seu títol original, 
seguim a Amanda Woods i 
Iris Simpkins, dues dones que 
intercanviaran les seves cases 
per passar les dues setmanes 
de Nadal en ambients nous i 
oblidar els seus propis pro-
blemes.
Serà llavors quan aconse-
gueixin recuperar el més im-
portant: el seu amor propi. 
Encara que la veritat és que 
també se sentiran estimades 
per altres en el camí. Jude 
Law i Jack Black interpreten 
Graham Simpkins i Miles 
Dumont respectivament.

El Grinch
L’última adaptació de la his-
tòria de Dr. Seuss està prota-
gonitzada, en aquest cas, per 
Benedict Cumberbatch, qui 
posa veu al malhumorat per-
sonatge verd a la versió origi-
nal. A Espanya, la veu la posa 
Ernesto Alterio.
De nou, seguirem la història 
d’aquesta criatura de pelatge 

verd, l’únic que no viu amb 
res d’entusiasme la celebració 
del Nadal. Grinch intentarà 
arruïnar les festes, i els es-
pectadors passarem una bona 
estona amb les seves trape-
lleries. 

Millors pel·lícules de 
Nadal a Disney +
Com no podia ser d’altra 
manera, a Disney+ també hi 
trobaràs diverses pel·lícules 
inspirades en les festes més 
esperades de l’any. A més, hi 
ha films nadalencs per a totes 
les edats.

Sol a casa
La mítica pel·lícula protago-
nitzada per Macaulay Culkin 
és un clàssic de Nadal. Ja si-
gui el primer lliurament o 
alguna de les seqüeles, són 
moltes les famílies que es 
reuneixen per veure Sol a 
casa en bona companyia.
Culkin interpreta en Kevin, 
un nen de 8 anys que es que-
darà sol a casa mentre la seva 
família viatja fins a París per 
passar el Nadal. Però no li 
faltarà companyia, ja que 
el visitaran els delinqüents 
Harry i Marv.

SEMPRE AL
TEU COSTAT

 633 660 014    

farmaciaadzet

farmaciaadzet

Des de 1974 creixent junts,
cuidant la teva salut i la dels teus

Tel. 93 803 09 47       
info@farmaciaadzet.com

Av. Barcelona, 9 08700 IGUALADA



Los Teleñecos en Cuento de 
Navidad
Coneixes la història narrada 
a Conte de Nadal, la novel·la 
de Charles Dickens protago-
nitzada per l’avar Scrooge? 
Doncs pots reviure-aquestes 
vacances de la mà dels Te-
leñecos, els mítics titelles cre-
ats per Jim Henson.
En aquesta pel·lícula, Scroo-
ge no vol celebrar el Nadal i 
fins i tot rebutjar la invitació 
del seu nebot Fred. Però ell 
tampoc passarà les festes sol, 
ja que comptarà amb les visi-
tes de l’Fantasma de l’Passat, 
el Fantasma de l’Present i el 
Fantasma de l’Futur.

Frozen
Una de les pel·lícules Dis-
ney més reeixides de tots 
els temps no podia faltar en 
aquesta llista, sobretot per-
què no hi ha res que convidi 
més a una tassa de xocolata 
calenta que veure escenes en 
plena neu com les de Fro-
zen.
Amb el primer lliurament 
de la història d’Elsa i Anna 
podràs cantar el mític tema 
“Deixa’l anar” (o “Let It 
Go”), així com enamorar-te 
de l’entranyable personatge 
d’Olaf. A Disney + també 
està disponible la segona part 
de la pel·lícula: Frozen 2.
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Caldera mural de condensació de baix consum amb 
bescanviador primari monoespira d’alta circulació:

 · Classe 6 Nox, que ja compleix amb les 
 exigències de la ErP per 2019

 de calefacció A

*Model: RinNova Cond Plus 25 S.
*Preu subjecte a canvis depenent 
  de la instal·lació

  pel fabricant
*La instal·lació inclou 1mt de xemeneia coaxial 
 + 1 corba de 90º + 3mts de desguàs
* El contracte de manteniment 365 es paga
  anualment o semestralment durant 
  els 7 anys de Garantia de la Caldera.
*L’ampliació de la Garantia de la caldera 

OFERTA HIVERN 2021 CALDERA CONDENSACIÓ

995€ (IVA no inclòs)

Garantia Total de 7 anys +
Contracte Manteniment de 7 anys

Emporta’t un neutralitzador de condensats 

gratuït si la sol·licites de de la pàgina web!



comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com
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L’Ajuntament de la Lla·
cuna ha demanat al 
Consell Comarcal de 

l’Anoia la declaració del po·
blat ibèric del fortí del Cas·
tellar com a Bé Cultural d’In·
terès Local (BCIL). Aquesta 
petició es fa per protegir 
aquest valuós patrimoni lla·
cunenc, datat els segles III i 
I aC, i les troballes que s’han 
anat fent en diferents excava·
cions arqueològiques.
El jaciment ibèric és un as·
sentament fortificat situat en 
una petita elevació de la Ser·
ra d’Ancosa. Té una extensió 
de poc més de 3.000 m2 i en 
les diferents excavacions ar·
queològiques que s’han dut 
a terme s’han descobert més 
de 12 recintes, part del mur 
de tanca perimetral i una 
entrada complexa. Es trac·
ta d’un petit assentament 
fortificat amb una clara po·
sició de domini estratègic i 
control visual del territori 
que l’envolta. Principalment, 
controla la plana penedes·
enca, creuada pel Foix i per 
l’antiga Via Heraclea o Au·
gusta. 
Cronològicament, s’emmar·
ca en la fi del sistema ibè·

ric, lligat a la incorporació 
d’aquest territori al domini 
romà, després de la segona 
guerra púnica. 
El jaciment va ser desco·
bert durant els anys setan·
ta per gent del poble. No va 
ser però fins al 1979 que la 
doctora Núria Rafel va fer 
una excavació arqueològica 
per confirmar que es tracta·
va d’un assentament ibèric. 
Després va quedar abando·

nat i va ser el 2012 quan va 
començar una iniciativa de 

La Llacuna demana la declaració del poblat ibèric 
com a Bé Cultural d’Interès Local

recerca i posada en valor de 
les restes. 
Des de l’any 2014 s’hi rea·
litzen diferents campanyes 
arqueològiques, dins d’un 
projecte de la Universitat de 
Barcelona, sota la coordina·
ció del doctor Joan Sanmartí 
i amb la direcció de Mireia 
Sabaté, d’ArqueoVitis SCCL, 
i de Jordi Morer, de Món Iber 
Rocs SL, i la col·laboració 
d’estudiants d’arqueologia 

d’arreu i dels joves partici·
pants al Camp de Treball In·
ternacional, organitzat per la 
Direcció General de Joventut 
de la Generalitat de Catalu·
nya. Aquestes intervencions 
compten amb el finançament 
de l’Ajuntament i de la Dipu·
tació de Barcelona.

La declaració de BCIL
La petició de la declaració 
del poblat ibèric llacunenc 
com a Bé Cultural d’Interès 
Local es va aprovar, per una·
nimitat, en el ple ordinari del 
19 de novembre. Un BCIL és 
una categoria de protecció 
del patrimoni cultural català, 
atorgada a un bé, tant moble 
com immoble que, tot i la 
seva importància, no com·
pleix les condicions pròpies 
dels Béns Culturals d’Interès 
Nacional. 
En els municipis de més de 
cinc mil habitants la decla·
ració de BCIL la fa el ple 
de l’Ajuntament, i en els de 
menys de cinc mil habitants, 
com és el cas de La Llacuna, 
el ple del Consell Comarcal. 
Un cop aprovat el tràmit, el 
departament de Cultura de 
la Generalitat ha d’inscriure 
el bé en el Catàleg del Patri·
moni Cultural Català.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de La Po·
bla de Claramunt col·
labora amb APINAS 

realitzant la compra de 1000 
calendaris de l’any 2021. La 
presentació del calendari 
és va realitzar el passat 3 de 
Desembre aprofitant el Dia 
Internacional de les Perso·
nes amb Discapacitat. En 
l’entrega hi van estar presents 
l’il·lustre Alcalde de la Pobla 
de Claramunt el Sr. Anto·
ni Mabras Marimon, els re·
gidors de l’Ajuntament Sra. 
M. Pau Castaño Vega i el Sr. 
Frederic Marí Casanovas, i el 
gerent de l’entitat el Sr. Jordi 
Aymamí Roca, en representa·

ció d’APINAS.
Des de fa ja uns quants anys, 
elaborem i presentem el ca·
lendari de l’entitat, on és re·
flecteix amb imatges el treball 
que realitzen els professionals 
dels diferents centres i serveis 
de l’entitat.
Enguany en els difícils mo·
ments que a tots ens esta to·
cant viure, em cregut més 
adient reflectir amb els di·
buixos dels alumnes de l’Es·
cola Àuria, la seva capacitat 
creativa, dibuixos i colors que 
ens volen encoratjar a seguir 
endavant i continuar lluitant 
amb il·lusió per un món una 
mica millor.
Cada full d’aquest calendari 
vol ser un missatge encorat·

jador amb el que, des de la 
diferència que representem, 
us volem desitjar un Bon any 
2021 i esperant que puguem 
superar ben aviat les dificul·
tats i en alguns casos el dolor, 
que l’aparició del COVID19 
ha portat a les nostres vides.
Agraïm la confiança i col·la·
boració de les institucions 
que ens donen recolzament, 
Ajuntaments de la comar·
ca de l’Anoia que formen la 
Mancomunitat, Consell Co·
marcal, Diputació de Barce·
lona i Generalitat de Catalu·
nya. També de les famílies, 
socis actius, socis i entitats 
col·laboradores i voluntaris, 
així com el treball i dedicació 
dels nostres professionals.

L’Ajuntament de la Pobla compra 1000 calendaris d’APINAS

L’assentament fortificat data dels segles III i I aC i està situat a la Serra d’Ancosa

La petició de la decla-
ració del poblat ibèric 

llacunenc com a Bé Cul-
tural d’Interès Local es 
va aprovar, per unani-

mitat, en el ple ordinari 
del 19 de novembre. 
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Agents de la Policia de la 
Generalitat – Mossos 
d’Esquadra de la co-

missaria d’Igualada van dete-
nir el passat 4 de desembre un 
dona, de 20 anys, de naciona-
litat espanyola i veïna de Santa 
Margarida de Montbui, i un 
menor d’edat, com a presump-
tes autors d’un robatori amb 
força a l’interior d’una escola.  
Els fets es remunten al passat 
27 de novembre quan es va 
produir un robatori amb for-
ça a l’interior d’una escola de 
Santa Margarida de Montbui. 
Després de forçar una finestra, 
el lladres van sostreure 31 ordi-
nadors portàtils i un panell in-
teractiu, entre d’altres objectes, 
valorats en 12.200 euros.
Arran d’aquests fets es va obrir 
una investigació, amb la col·la-
boració de la Policia Local de 
Santa Margarida de Montbui, 
que va permetre identificar els 
presumptes autors
Els agents van esbrinar que el 
material robat el podrien ama-

gar en un pis de Santa Marga-
rida de Montbui. Per aquest 
motiu, el passat 4 de desembre 
es va muntar un dispositiu po-
licial per tal de verificar aques-
ta informació.
Cap a les 12 del migdia, agents 
de paisà van observar com els 
dos sospitosos sortien d’aquest 
pis amb una motxilla i marxa-
ven en un vehicle. Els agents 
van aturar el vehicle i a l’interi-
or van localitzar part del mate-
rial sostret a l’escola. 
Finalment, i després de més 
gestions, els agents han pogut 
recuperar gran part del ma-
terial sostret i serà retornat a 
l’escola.
La detinguda va passar el 5 de 
desembre a disposició judicial 
davant del jutjat d’instrucció 
en funcions de guàrdia d’Igua-
lada. D’altra banda, el detingut 
menor d’edat va quedar en lli-
bertat, el mateix dia de la seva 
detenció, després de declarar a 
la comissaria i amb l’obligatori-
etat de presentar-se davant de 
Fiscalia de Menors quan sigui 
requerit.

Roben 31 ordinadors en 
una escola de Montbui

MONTBUI / LA VEU 

L’1 de desembre, l’Insti-
tut Montbui rebia la fe-
liç notícia que el cartell 

realitzat per l’alumna de 2n. 
de Batxillerat, Mihaela Malcic, 
havia estat escollit guanyador 
del Concurs de Cartells que 
promocionarà la VIII Olim-
píada de Filosofia de Catalu-
nya, convocat per primer cop 
aquest any.
Després d’un procés de rigo-
rosa elaboració, coordinat pel 
professor de filosofia de l’Ins-
titut Montbui, Jaume Domin-
go, i per la professora de Vi-
sual i Plàstica, Núria Martí, i 
de votació entre el professorat 
i el PAS del centre, molt difí-
cil a causa de l’alta qualitat de 
les propostes presentades per 
l’alumnat de 4t d’ESO i 1r i 2n 
de Batxillerat, es va decidir en-
viar la proposta de la Mihaela, 
juntament amb la de la Paula 
Montero de 1r de Batxillerat.
L’Olimpíada de Filosofia és 

una proposta per a alumnes de 
secundària dels centres edu-
catius de Catalunya promo-
guda per la Societat Catalana 
de Filosofia, amb el suport 
de la Facultat de Filosofia de 
la UB i del Centre de Cultura 

Mihaela Malcic, de l’Institut de 
Montbui, guanyadora del concurs de 
cartells de l’Olimpíada de Filosofia

Contemporània de Barcelona, 
i organitzada per professorat 
de filosofia de secundària.
Novament, l’Institut Montbui 
rep un nou elogi per la seva 
eficient tasca en el món de 
l’educació. 

El Jardí
Restaurant 
d’Igualada

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

MENÚ NADAL dia 25 de Desembre de 2020
◆Mini coca de salmó marinat amb fonoll i oli d’anet ◆Escudella amb galets i 
pilota tofonada ◆Espatlla de xai rostida a la catalana ◆Ganache de xocolata negra 
amb gelat de Xixona i cruixent de neula ◆Neules i torrons

Vi Blanc: Via Terra D.O. Terra Alta
Vi Negre: Via Terra D.O. Terra Alta
Cava: Essential Juve&Camps
Aigua, Cafè

40€ 
IVA 

inclòs

40€ 
IVA 

inclòs

MENÚ D’ANY NOU  dia 1 de Gener de 2021
◆Crema de gambots amb torradetes i all i oli de julivert ◆Lluç de palangre amb 
cremós carbassa escalivada i les seves pipes suflades ◆Cuixa d’ànec d’aglà 
rostida amb rossinyols ◆Coca de crema amb poma i gelat de nata  ◆Neules i 
torrons

Vi Blanc: Via Terra D.O. Terra Alta
Vi Negre: Via Terra D.O. Terra Alta
Cava: Essential Juve&Camps
Aigua, Cafè

◆Canelons de rostit de Nadal...........................................(Ració 3 canelons 8€)
◆Crema de marisc amb gamba i musclos i arròs.........................................8€
◆Tàrtar de tonyina vermella amb alvocat i coca sarda............................10€
◆Terrina de foie amb torradetes i compota tomàquet.............................11€
◆Escudella de galets i pilota....................................................................................8€
◆Cuixa d’ànec rostida amb fruits secs i bolets.............................................12€
◆Ració d’espatlla de xai al forn ............................................................................13€
◆Espatlla de cabrit al forn.......................................................................................24€ 
◆Sarsuela de rap, gamba, calamar i cloïsses................................................20€ 
◆Cuixa de pintada desossada amb llagostins i picada catalana.......16€

*Per donar un millor servei agrairíem fer la seva comanda amb 48 hores d’antel·lació.
El Restaurant el Jardí d’Igualada
Tel.93.803.18.64

MENJAR PER A EMPORTAR  

El Jardí
Restaurant 
d’Igualada

MENÚ SANT ESTEVE dia 26 de Desembre de 2020
◆Crema de pularda amb oli de tòfona ◆Caneló rostit de Sant Esteve amb 
parmesà ◆Sarsuela de rap, gamba vermella, i cloïsses ◆Tronc de Sant Silvestre 
◆Neules i torrons

Vi Blanc: Via Terra D.O. Terra Alta
Vi Negre: Via Terra D.O. Terra Alta
Cava: Essential Juve&Camps
Aigua, Cafè

40€ 
IVA 

inclòs



58  |  COMARCA Divendres, 11 de desembre de 2020

MONTBUI / LA VEU 

Divendres passat, en-
tre les 9 i les 13 ho-
res i entre les 15 i les 

19 va tenir lloc al vestíbul de 
Mont-Àgora una jornada de 
cribatge d’antígens ràpids per 
detectar casos assimptomàtics 
de covid-19 entre veïns i veïnes 
de Montbui. Dels 658 testos 
d’antígens fets, només es va de-
tectar un cas positiu.
El cribatge massiu es va fer a 
partir de la tècnica del frotis de 
nasofaringe. Podien participar 
en aquests testos d’antígens rà-
pids les persones majors de 16 
anys que no havien passat la 
covid-19 i que no tenien símp-
tomes de covid-19. 
Durant tota la jornada l’as-
sistència de persones va ser 
constant, mostrant un respecte 
absolut als protocols de distàn-
cia social, rentat de mans amb 
gel hidroalcohòlic i utilització 
de mascaretes. Un dispositiu 
de seguretat complementari 
va garantir la realització de la 
cua d’accés i seguidament es 
prenien les dades de les perso-
nes participants que passaven 
a realitzar-se les proves i po-
dien esperar un breu període 
de temps (entre 15-20 minuts) 
per conèixer el resultat del test 
realitzat.
Aquestes proves de detecció rà-
pida es van realitzar per  ajudar 
a aturar l’extensió del virus, és a 

dir, per assegurar que persones 
infectades no el transmetin a 
altres persones. 
Els cribatges intensius de la 
Regió Sanitària Catalunya 
Central compten amb la col·la-
boració dels ajuntaments im-
plicats, l’Institut Català de la 
Salut, la Fundació Althaia, el 
Consorci Sanitari de l’Anoia, 
el Centre Sanitari del Solso-
nès, l’ EBA Vic Sud i el Servei 

Un positiu entre 658 persones, resultat 
del cribatge d’antígens ràpids

de Vigilància Epidemiològica 
de Salut Pública. A Montbui hi 
va col·laborar especialment el 
personal del Centre d’Atenció 
Primària (CAP) Montbui.
Cal destacar que a dades 
d’aquest dimecres Montbui té 
un índex de rebrot que ha dis-
minuït fins els 63’46 punts. La 
taxa de creixement de la pan-
dèmia està amb les dades actu-
als per sota d’1 (0’90). 

MONTBUI / LA VEU 

Enguany seran unes fes-
tes nadalenques ben 
especials i singulars a 

Montbui. Les restriccions i 
limitacions d’activitats pro-
vocades pel compliment de 
la normativa contra la Co-
vid-19 es deixarà sentir tam-
bé a Montbui, que veurà com 
el calendari d’activitats na-
dalenques i de Reis quedarà 
clarament condicionat.
D’antrada la primera activitat 
de l’Agenda Nadalenca que 
estarà en marxa durant tots 
aquests dies és “L’arbre dels 
desitjos”. Es tracta d’un arbre 
nadalenc que estarà ubicat 
a la Plaça de l’Ajuntament a 
partir d’aquest divendres, on 
els veïns i veïnes de Montbui 
podran penjar els seus desit-
jors. Aquestes targetes per 
escriure els desitjos es podran 
recollir a diferents establi-

ments del municipi.
Cal destacar que a partir del 
proper dimecres 15 de de-
sembre es posarà en marxa 
una de les activitats nove-
doses: una Bústia Reial pels 
nens i nenes de Montbui. Tots 
aquells infants que ho desit-
gin podran dipositar les car-
tes físiques amb els desitjos 
pels Patges Reials. La Bústia 
Reial estarà en funcionament 
del dilluns 14 al divendres 18 
de desembre i del dilluns 21 
al dimecres 23 de desembre, 
entre les 17.30 i les 20.00 ho-
res a l’Espai Mont-Àgora.
També hi haurà una Bús-
tia Reial a l’Ateneu Cultural 
i Recreatiu del Nucli Antic, 
que estarà operativa el diven-
dres 18 de desembre entre les 
16.00 i les 21.00 hores i el dis-
sabte 19 i el diumenge 20 de 
desembre entre les 10.00 i les 
13.00 hores i entre les 16.00 i 
les 21.00 hores.   

Arriba l’esperit nadalenc 
amb “l’arbre dels 
desitjos” a Montbui

MONTBUI / LA VEU 

Dissabte passat va te-
nir lloc la darrera 
jornada de la “Set-

mana del Comerç” de Mont-
bui, amb una matinal comer-
cial i d’animació que es va dur 
a terme al Boulevard. La Unió 
d’Establiments de Montbui 
(UEM) va organitzar una car-
pa amb photocall i també va 
lliurar diferents bosses ecolò-
giques de compra als clients 
de les botigues i establiments 
del municipi. De la mateixa 
manera, també es va fer una 
activitat d’animació amb l’im-
provisat reporter “Jordi”, que 
va acompanyar molts clients 
del comerç montbuienc du-
rant les seves compres i els 
hi preguntava perquè feien 
confiança als comerciants del 
municipi. Cal remarcar que la 
“Setmana del Comerç” es va 
dissenyar amb l’objectiu de 
donar a conèixer a la ciuta-
dania les persones que posen 
cara al comerç de proximitat. 
Per tot plegat, es van penjar 
als fanals de les principals vies 
del municipi uns cartells amb 
les fotos dels socis de la Unió 
d’Establiments de Montbui, 

l’entitat que aglutina el petit 
i mitjà comerç i establiments 
del municipi.
Val a dir que durant tota 
aquesta “Setmana del Co-
merç” es van emetre diferents 
píndoles informatives a tra-
vés de les xarxes socials de la 
UEM, on es posava en valor 
la importància de la compra 
de proximitat i els clients ex-
pliquen perquè trien comprar 
als comerços montbuiencs. 
Dintre de la “Setmana del 
Comerç” també es va fer el 
sorteig diari d’un taló de 100 
euros entre els clients dels es-
tabliments adherits a la UEM, 
per premiar la seva confiança 
i fidelitzar-los.
La “Setmana del Comerç” va 
ser organitzada per la Unió 
d’Establiments de Montbui 
(UEM), amb el suport de 
l’Ajuntament montbuienc 
(Montbui Comerç).

Punt i final a la “Setmana 
del comerç” de Montbui

La Setmana del Comerç 
té com a objectiu donar 

a conèixer a la ciuta-
dania les persones que 

posen cara al comerç de 
proximitat

Truca’ns!
93 804 24 51

o envia’ns mail a:
administracio@veuanoia.cat

...regala una subscripció anual de La Veu als qui més estimes 
per estar ben informats de què passa a la comarca. 

Només 78€ al any
Et portem el diari a casa!

Subscripció 2x1 Comerços
78€/any 
Subscripció 3x1 Pack Famílies 
120€/any

a més

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat
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ÒDENA / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament 
d’Òdena va aprovar 
tres mocions presen-

tades pel grup municipal del 
PSC-Òdena Progrés, per re-
clamar al Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya d’una 
banda ajudes a fons perdut 
pels sectors de la restauració 
i del comerç del municipi i 
de l’altra que compleixi el fi-
nançament cap als ens locals, 
i una tercera per exigir l’adap-
tació dels centres educatius a 
la transmissió de la Covid-19 
per aerosols.
Òdena manifesta a la primera 
de les mocions que les ajudes 
que el Govern ha anunciat 
fins ara al sector de la res-
tauració i el comerç, «són del 
tot insuficients per poder so-
breviure i compensar el cost 
obligat del seu tancament», 
i reclama que «siguin ajudes 
immediates a fons perdut i di-
rectament vinculades a poder 
pagar lloguer de locals, sous 
del personal contractat per 
tal d’evitar tancaments de ne-
gocis i empreses relacionades 
amb aquests sectors». També 
exigeix que en el cas d’eventu-
als noves mesures restrictives 
que afectin la restauració, el 
comerç o l’oci, es consensu-
ïn amb aquests sectors abans 
que s’apliquin.
Pel que fa al municipi, l’escrit 
fa una crida als restauradors 
perquè cedeixin els aliments 
que es poden malbaratar al 
Banc d’Aliments i altres enti-
tats d’atenció social, i demana 
incentivar el consum d’àpats 
per emportar atorgant vals 
de descompte municipals i, 
quan es pugui reobrir el sec-
tor, formular campanyes de 
reactivació de la restauració 
local.

Més inversió del Govern i 
compliment dels acords eco-
nòmics amb els municipis
La segona de les mocions 
aprovada al ple exigeix al 
Govern que compleixi amb 
el finançament previst cap 
als ens locals. El text demana 
que es liquidin durant l’any 
2021 tots «els deutes que en-
cara manté amb molts ajun-
taments», «revertint així les 
retallades cap al món local i 
la greu morositat en els paga-
ments de tot tipus de trans-
ferències» per «poder portar 
a terme el manteniment dels 

serveis essencials». La moció 
demana que «es compleixi 
el que es va acordar amb les 
entitats municipalistes», i re-
vertir en les administracions 
locals «el 85% de la recapta-
ció de les sancions aplicades 
per les policies locals per 
l’incompliment de les mesu-
res de seguretat relacionades 
amb la Covid-19». 
L’escrit també aposta perquè 
s’augmentin en 200 mili-
ons d’euros els recursos pro-
vinents del Fons de Coope-
ració Local «per sufragar els 
costos de les competències 
assumides pels Ajuntaments» 
que no els corresponen. Òde-
na vol que s’aprovi de forma 
immediata «un Pla de xoc 
econòmic i social per als 
ajuntaments per fer front a la 
reconstrucció», i apunta que 
el municipi «ha aprovat me-
sures d’alliberament fiscal per 
a la seva ciutadania, i en es-
pecial cap als col·lectius més 
vulnerables, per fer front a les 
conseqüències socials i eco-
nòmiques que ha comportat 
la pandèmia». També apos-
ta per la creació d’«un nou 
Fons de Rescat extraordinari 
per a la reconstrucció social 
i econòmica dotat amb 500 
milions d’euros» en el qual els 
Ajuntaments «siguin partí-
cips i corresponsables del seu 
desenvolupament i gestió». 
L’escrit afegeix que cal que el 
Govern faciliti recursos eco-
nòmics als ajuntaments per 
fer front a l’aplicació de nous 
protocols de seguretat a ser-
veis per a la ciutadania com 
escoles bressol, centres esco-
lars, instal·lacions esportives 
i de lleure, casals d’estiu o les 
platges. 
Pel que fa a altres ajuts, Òde-
na demana que s’estableixi un 
mecanisme per coordinar, a 
través de la Comissió de Go-
verns locals, els projectes que 
la Generalitat proposi pre-
sentar als Fons europeus de 
Reconstrucció “Next Gene-
ration”, per tal que els ajun-
taments tinguin un paper 
proporcional i es tinguin en 
compte les especificitats ter-
ritorials. D’altra banda també 
demana que la Generalitat 
acompanyi els ens locals en 

la petició al govern estatal per 
tal d’aconseguir una trans-
ferència d’un percentatge 
dels recursos provinents del 
fons europeu directament 
als ajuntaments. Per últim 
la moció reclama que el Go-
vern reverteixi la decisió de 
reassignar els fons FEDER a 
despesa sanitària derivada de 
la Covid-19, i que desplegui 
l’acord marc sobre l’establi-

ment de mesures d’abordatge 
integral de la gestió de la po-
bresa energètica a Catalunya, 
amb la creació i dotació d’un 
fons d’atenció solidària per a 
la pobresa energètica. 

Adaptar els centres educa-
tius a transmissió de la Co-
vid per aerosols
L’Ajuntament d’Òdena tam-
bé ha aprovat a una tercera 
moció exigir al Departament 
d’Educació l’elaboració d’un 
estudi per conèixer les ne-
cessitats de renovació d’aire 
a tots els centre educatius de 
Catalunya i implementar, en 

Òdena reclama al Govern ajudes a fons perdut i el 
compliment del finançament al municipi

el cas que sigui necessari, sis-
temes de ventilació mecànica 
als centres educatius segons 
la normativa vigent. També 
demanen facilitar l’ocupació 
d’espais alternatius quan si-
gui necessari i promoure la 
realització d’activitats a l’ex-
terior, quan les condicions 
climatològiques ho perme-
tin. La moció acaba recla-
mant la dotació d’Equips 
de Protecció Individual res-
piratoris suficients per al 
conjunt de treballadors dels 
centres educatius, i l’aug-
ment del pressupost de ne-
teja i desinfecció.

També exigeix l’adapta-
ció dels centres educa-
tius a transmissió de la 

covid per aerosols

El ple exigeix al Govern 
que compleixi amb el 
finançament previst 

cap als ens locals

Es poden presentar les sol·licituds 

de l'1 al 31 de desembre. 

Ajuts per a cursar ensenyaments
artístics i culturals extraescolars

CONVOCATÒRIA

Consulteu les bases i
documentació a presentar

a www.anoia.cat

Adreçats a infants i joves de 3 a 16 anys
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Durant aquest desembre es 
portarà a terme un estudi 
per mesurar les partícules en 
suspensió a l’entorn de la llar 
d’infants Sol Solet. 
La regidoria de medi ambient 
de l’Ajuntament de la Pobla, 
amb el suport tècnic de la 
Diputació de Barcelona, farà 
aquest estudi per crear un 
mapa de pol.lució de partí-
cules que ha de ser una eina 
per saber la incidència que 

podria tenir en els infants.
Aquesta acció s’emmarca en 
l’acció municipal sobre polí-
tiques de sostenibilitat per la 
preservació del medi ambi-
ent.
En aquesta mateixa línia ja 
es van portar a terme durant 
el mes de novembre mesures 
d’avaluació de la contamina-
ció acústica als barris dels Vi-
vencs i la Rata amb l’objectiu 
de minimitzar la incidència 
de l’activitat industrial en la 
vida dels poblatans

L’Ajuntament mesura 
la concentració de 
partícules en l’aire

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Iguana ha enllestit el des-
plegament de la seva prò-
pia xarxa de fibra òptica 

a Vilanova del Camí on dona 
cobertura a més de 5.300 im-
mobles al municipi i a més de 
46.000 de tota la comarca dis-
tribuïts per una trentena de 
nuclis de població de l’Anoia i 
de municipis limítrofs.
A Vilanova del Camí, com a la 
resta de municipis on hi Iguana 
hi té desplegada la seva pròpia 
xarxa de fibra òptica, Iguana 
ofereix l’ample de banda més 
elevat de la comarca amb fins 
a 1 Gbps de descàrrega i 300 
Mbps de pujada per a parti-
culars a preus d’allò més com-
petitius. És tracta doncs, d’un 
ample de banda d’alta qualitat 
amb un servei de proximitat, 
quelcom necessari en els temps 
que corren. Sobre qualsevol 
connexió a Internet s’hi pot 
afegir telefonia fixa, línies de 

telefonia mòbil o televisió, així 
com serveis específics per a 
empreses.
Els vilanovins i vilanovines que 
ho desitgin ja poden demanar 
l’alta a través de la pàgina web 
www.iguana.cat, per telèfon al 
93 803 55 09 o per correu elec-
trònic contacte@iguana.cat. 
També poden visitar la botiga 
que Iguana té al carrer Santa 
Caterina, 32 d’Igualada.
Iguana també està treballant en 
el desplegament de la seva fibra 
òptica a Copons, Rubió, Vecia-
na, Carme, Orpí, Piera, La Lla-
cuna i a Montserrat Parc i Sant 
Pau de la Guàrdia a El Bruc.

Vilanova del Camí ja té 
fibra òptica d’Iguana

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La projecció d’un audiovi-
sual a la façana del Mer-
cat Municipal va servir 

per fer, aquest divendres, l’en-
cesa oficial de la il·luminació 
nadalenca. L’Alcaldessa Noemí 
Trucharte va ser l’encarregada 
d’obrir l’acte amb una interven-
ció que va servir per reconèi-
xer i agrair la tasca que durant 
aquest 2020 s’ha fet des de les 
entitats locals i el comerç, però 
especialment des de la sanitat i 
els cossos de seguretat i emer-
gències.
L’alcaldessa va obrir el seu par-
lament destacant la situació 
sanitària provocada per la Co-
vid, que ens obliga –va dir- a 
ser molt prudents i a organitzar 
activitats segures i sense risc. 
Aquest any l’agenda nadalenca 
s’ha vist pràcticament reduïda 
a l’activitat dels Troba Tions que 
han organitzat des de Cultura i 
a una altra activitat per acomia-
dar el 2020 que està preparant la 
regidoria de Festes.
I és que la irrupció de la pan-
dèmia, va dir l’Alcaldessa, ha 
suposat una sacsejada impor-
tant per a tots i ens ha obligat 
ha trobar respostes i cercar 
solucions en temps rècord, a 
reinventar-nos constantment i 
a adaptar-nos a la situació que 
exigia cada moment. Ha calgut 
fer pinya i treballar, va conti-
nuar exposant l’alcaldessa, per 

fer front amb garanties a la 
complexitat del moment.
Noemí Trucharte va agrair els 
esforços de tots i totes, des dels 
infants a les persones grans, 
passant pels emprenedors, au-
tònoms, comerciants, mestres 
i professors. Trucharte va fer 
un reconeixement especial al 
personal sanitari i assistencial, 
de neteja, ambulàncies, serveis 
funeraris, de la Policia Local, 
de Protecció Civil, Bombers… 
que s’han deixat la pell per cui-
dar de nosaltres i de les nostres 
famílies, va reblar l’alcaldessa.
Trucharte va acabar la seva 
intervenció amb un missatge 
positiu: ens en sortirem, però 
encara hem de tenir una mica 
més de paciència i cal seguir 
ser prudents.
Compte enrere, encesa de l’ar-
bre de Nadal i projecció de l’au-

La plaça del Mercat s’il·lumina per 
donar la benvinguda al Nadal

diovisual Vilanova del Camí, 
ciutat compromesa!
Un compte enrere va servir 
per il·luminar l’arbre de Na-
dal de la plaça del Mercat. La 
façana del Mercat Municipal, 
completament il·luminada,  va 
ser l’escenari de l’audiovisu-
al “Vilanova del Camí, Ciutat 
Compromesa” que va anar re-
passant alguns dels projectes 
que s’han desenvolupat du-
rant aquest 2020: Projectes i 
iniciatives compromeses amb 
la Cultura i l’Educació, amb 
l’Esport i el Lleure, amb el Co-
merç i amb la Solidaritat. El 
muntatge acaba amb un ho-
menatge visual a totes aquelles 
persones que s’han abocat i 
han treballat de manera in-
cansable durant la pandèmia: 
sanitaris, cossos de seguretat i 
emergències entre altres.

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

PROFESSORS NADIUS

MATRÍCULA GRATUÏTA
Amb 15 anys
d’experiència

Entra i informa’t!

666 066 270
www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge 13 
de desembre es farà 
el segon concert de la 

cinquena edició del Festival 
d’orgue de Capellades. Després 
de la bona arrencada amb els 
Barcelona Gòspel Messengers, 
aquest diumenge a les 6 de la 
tarda l’església de Santa Maria 
de Capellades s’omplirà amb la 
bona música de la Coral Càr-
mina.

Aquesta formació va néixer 
l’any 1972 de la mà del mes-
tre Jordi Casas i Bayer. Des 
d’aleshores ha tingut diverses 
direccions, però sempre amb 
un alt compromís amb la qua-
litat. Actualment assumeix la 
direcció l’igualadí Daniel Mes-
tre i Dalmau, amb una àmplia 
i internacional experiència. El 
seu repertori abasta des de la 
polifonia internacional fins als 
autors catalans.
La coral cantarà amb l’acom-

Concert Festival d’Orgue 
amb la Coral Càrmina

CAPELLADES / LA VEU 

El cap de setmana passat 
s’ha celebrat a Capella-
des dos concerts al Te-

atre La Lliga amb molt bona 
acollida de públic. Dissabte a 
la nit va ser el torn de Chino 
Swingslide &The Sharps, que 
van omplir el Teatre La Lliga 
de molt bona música.
Chino, guitarra slide i veu, és, 
sense cap dubte, un dels pro-
tagonistes de l’escena musical 
de Barcelona. El seu talent va 
quedar plenament demostrat 
dissabte i els assistents van 
gaudir d’allò mes d’una actua-
ció que va deixar un molt bon 
gust de boca. Aquest recital va 
estar programat conjuntament 
entre l’Ajuntament de Capella-
des i Paper de Música.
Diumenge per la tarda el ple 
al Teatre no va ser tan gran, 
però els assistents van gaudir 
moltíssim amb l’adaptació dels 
“Fruits saborosos” feta per Vi-
cenç Martín. Aquests poemes 
de Josep Carner van ser can-
tats i recitats amb l’espectacu-

lar veu de la Gemma Abrié, 
acompanyada de només 3 ins-
truments. Aquest espectacle 
es representa amb format Big 
Band, però a Capellades va ar-
ribar amb guitarra, saxo i con-
trabaix. Tot i així, el públic va 
sortir ple de petites vitamines 
com aquestes que fan de la cul-
tura un aliat bàsic en el nostre 
dia a dia.

Concert amb el capelladí 
Àlex Cassanyes
El divendres 11 de desembre el 

Cap de setmana ple de bona música a 
Capellades

capelladí Àlex Cassanyes serà 
el protagonista de l’Audicio-
na’t... 44
L’Alèx Cassanyes Quartet pre-
sentarà un recull de peces prò-
pies i d’estàndards de jazz. L’ac-
cés és gratuït, però seguint les 
actuals mesures de prevenció 
cal fer reserva d’espai a entra-
polis.com i seguir les premis-
ses de distància de seguretat, 
mascareta i rentat de mans. 
El concert serà aquest diven-
dres a les 8 del vespre al Teatre 
La Lliga de Capellades.

panyament a l’orgue d’en David 
Malet, organista titular del Pa-
lau güell.
Plegats interpretaran el Prelu-
di i Fuga en Mi Bemoll Major 
BWV552 de Johann Sebastian 
Bach; el “Cantique de Jean Ra-
cine” de Gabriel Fauré i la Mis-
sa en Re M. Opus 86 d’Antonin 
Dvorák.
Les entrades s’han d’adquirir a 
entrapolis.com i s’ha de seguir 
les actuals mesures: distància, 
mascareta i rentat de mans.

CAPELLADES / LA VEU 

Dimecres de la setma-
na passada es va re-
alitzar la sessió ordi-

nària del Ple de l’Ajuntament 
de Capellades. Després dels 
tràmits habituals d’aprovar la 
darrera acta i donar compte 
dels darrers decrets d’alcaldia 
s’ha procedit a aprovar un dels 
projectes urbanístics més des-
tacats de l’any: la reforma dels 
carrers d’Oló, Canaleta, Magi-
na Carme, Onze de Setembre 
de 1714 i plaça de Sant Jaume.
L’Alcalde, Salvador Vives, va 
explicar com “aquesta remo-
delació s’efectua per facilitar 
l’accessibilitat dels vianants 
i treure el protagonisme del 
trànsit rodat, les voreres i el 
paviment seran de plataforma 
única. Es renovarà la xarxa de 
sanejament, aigua, escomeses i 
de telecomunicacions”.
Seguidament el regidor de 
Cultura, Àngel Soteras, va ex-
plicar com la modificació del 
lloc de treball d’auxiliar de la 
Biblioteca, “és més una qüestió 
administrativa, no de concep-
te. Les tasques requerides a la 
convocatòria que vàrem fer, 
no són les que pertoquen per 
la categoria que s’ofertava”.
Encara per unanimitat es va 
aprovar inicialment el projecte 
executiu d’adequació del ma-
gatzem de la Brigada i el local 
d’entitats. Els regidors de l’opo-
sició van mostrar-se favorables 
a totes les millores, excepte al 
fet que el vestidor de les dones 
sigui més petit que el dels ho-
mes, encara que hi hagi més 
personal masculí. L’alcalde es 
va comprometre a estudiar 
aquest projecte.
La unanimitat va seguir en el 
punt cinquè quan es va apro-

var signar un conveni entre 
l’Ajuntament i la representació 
sindical dels treballadors i tre-
balladores per tal de regular els 
honoraris del grup d’emergèn-
cies que s’ha creat per resoldre 
les urgències que es generin, 
sobretot en el tema de l’aigua.
En el sisè punt es va renovar 
l’adhesió del Museu Molí Pa-
perer de Capellades a la Xarxa 
de Museus Locals. El regidor 
de Cultura, Àngel Soteras, va 
explicar com “hi som des de 
fa molts anys, recordem que 
renovar l’adhesió no és només 
un pur tràmit. Volem posar en 
valor els molts beneficis que 
ens ha portat: assessorament, 
contacte directe amb tècnics 
especialistes, treball en xarxa, 
subvencions...”.
La unanimitat es va trencar 
quan es va presentar la pri-
mera moció. En aquest cas 
el grup municipal de Junts 
per Capellades va demanar 
que s’iniciés la tramitació per 
dotar de bandera municipal 
Capellades. Hi van votar en 
contra els grups d’ERC i VdC, 
coincidint en valorar com una 
bandera no genera més senti-
ment de pertinença a un poble 
i la inoportunitat del moment 
actual.
La segona moció va ser pre-
sentada per Vila de Capellades 
i hi van votar a favor tots els 
grups menys Ciutadans que es 
va abstenir. El tema és mostrar 
el suport del consistori cape-
lladí al poble sahrauí davant 
l’escalada militar al Sàhara oc-
cidental.
Finalment la tercera moció, 
presentada per Ciutadans, es 
va retirar ja que hi estan treba-
llant altres grups municipals i 
es vol aprovar de manera con-
sensuada per tots.

Unanimitat al Ple menys 
en les mocions

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07
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PIERA / LA VEU 

Vist l’èxit de les sortides 
per a conèixer la Pie-
ra Medieval, i seguint 

la història de la nostra vila, es 
posa en marxa una nova inici-
ativa que ens permetrà endin-
sar-nos en la Piera Moderna i 
Contemporània a través de vi-
sites guiades. Aquestes estaran 
conduïdes per una persona di-
namitzadora que ens descobri-
rà anècdotes, històries i detalls 
de la vila. L’activitat «Piera Mo-
derna: de la vinya a l’estiueig» 
recorrerà els darrers 400 anys 
de la història de Piera a través 
del seu patrimoni arquitectò-
nic, cultural i social.
Les visites s’oferiran cada tercer 
diumenge de mes. La primera 
està prevista per al dia 20 de 
desembre a les 12 hores.
Aquesta serà una visita inau-

gural, gratuïta i oberta als ve-
ïns i les veïnes de Piera, però 
caldrà formalitzar-hi prèvia-
ment la inscripció a través de 
l’adreça de correu electrònic 
visitesguiades@visitapiera.cat. 
La sortida tindrà un aforament 
limitat i es farà complint totes 
les mesures de seguretat pre-

Nova proposta turística per a 
descobrir la Piera Moderna

vistes per a evitar els contagis 
de la covid-19.
A partir del mes de gener, les 
visites s’obriran a tothom i tin-
dran un cost de 5 euros per 
persona (només els adults). Les 
inscripcions s’hauran de fer a 
través del web:
www.anoiapatrimoni.cat.

PIERA / LA VEU 

Aquest 2020, degut a 
la situació d’excep-
cionalitat que estem 

vivint, no es podrà celebrar, 
com altres anys, la Fira de 
Nadal. Tot i així, des del con-
sistori s’han buscat altres al-
ternatives per a fomentar el 
comerç de proximitat. Del 
14 de desembre al 5 de gener, 
de 17 a 20.30 hores, el carrer 
Sant Cristòfol quedarà tan-
cat al trànsit des del seu inici 
fins al carrer Herois del Bruc, 
permetent només la circula-
ció de vehicles dels serveis 
municipals o que necessitin 
accedir als guals. L’objectiu 
és facilitar que els pierencs i 
pierenques puguin passejar i 
fer les seves compres a la vila 
durant les festes nadalen-
ques.

Aquesta mesura complementa 
la campanya Piera, és comerç 
de Primera que s’ha posat en 
marxa des del consistori per 
donar suport als comerços lo-
cals. A més, els establiments 
adherits posaran a disposició 
de la seva clientela una bústia 
reial per tal que els infants pu-
guin fer arribar les seves cartes 
a Ses Majestats els Reis d’Ori-
ent.
Es recorda a la ciutadania que, 
ara més que mai, és important 
confiar en el comerç de proxi-
mitat, que ofereix productes 
de qualitat i una atenció indi-
vidualitzada que no es pot tro-
bar en grans superfícies. Així 
mateix, cal fer-ho seguint les 
mesures de prevenció davant 
la COVID-19 per evitar con-
tagis: mantenint una distàn-
cia de seguretat i fent ús de la 
mascareta.

El carrer Sant Cristòfol 
es destinarà als vianants

PIERA / LA VEU 

Aquest mes de desem-
bre es col·locaran un 
total de 140 plaques 

actualitzades al barri de Can 
Bonastre amb els noms dels 
carrers. Fa un temps es va 
projectar realitzar aquesta ac-
tuació a tots els nuclis veïnals, 
però Can Bonastre va quedar 
pendent perquè s’hi estaven 
duent a terme unes obres de 
sanejament. Actualment, hi 
ha carrers que no tenen la 
placa corresponent i altres on 
la senyalització es troba en un 
estat força precari. 
Per corregir aquesta defici-
ència, i després una estreta 

col·laboració entre la regido-
ria de Barris, la brigada mu-
nicipal i l’Associació de Veïns 
de Can Bonastre, la setmana 
del 14 al 18 de desembre es 

Treballs de senyalització al barri de 
Can Bonastre

procedirà a la instal·lació de 
les plaques, garantint així 
que tots els nuclis veïnals 
comptaran amb la correspo-
nent senyalització.
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PIERA / CARLES MUNTANER 

Demà dissabte visita 
Piera la companyia 
de teatre D’aquí i 

D’allà, i representaran la obra 
de teatre Innocència.  Serà a les 
7 de la tarda. Obra que consta 
de 5 monòlegs 
Com que es tracta d’un grup 
molt plural, el nom també 
l’hauria de ser. Així que la 
companyia va triar el nom de: 
D’aquí i d’allà. La pluralitat del 
grup és força amplia des de  di-
versos punts, a part de la fran-
ja d’edat que va des dels 7 anys 
que té l’integrant més petita 
fins als 82 que té la integrant 
més gran, la germana gran 
com es fa anomenar; estem 
distribuïts per tot el territori 
català; la gran majoria en con-

centrem entre les comarques 
del Vallès Occidental, el baix 
Llobregat i el Barcelonès, però 
també hi ha un integrant que 
està empadronat al Pallars. A 
tot això cal sumar-li que es 
tracta d’un espectacle a on a 
escena apareixen vint-i-una 
persones i cal afegir-hi l’equip 
tècnic; per tant la diversitat i 
la pluralitat estan servides.
Els Monòlegs: Tots els monò-
legs tenen la seva coreografia 
estretament lligada a l’ex-
periència que acaba de viure 
l’espectador. A on, tot dei-
xant-se endur per les emoci-
ons i gronxat per la música de 
Bach, podrà reconfortar-se. 
Tots els personatges tenen 
qui l’espera per a fer el camí 
de traspàs.
Thorsten: (Monòleg 1) El 

Cinc monòlegs, dissabte al Concurs de Teatre
principal tema és l’amor i 
l’homosexualitat. Està escrit 
de tal manera que condueix a 
l’equivoc. En tot moment, l’es-
pectador pensa que esta fent 
referència a una noia i no és 
fins a la darrera frase del mo-
nòleg que el públic se n’adona 
que és tot el contrari del que 
pensa. I aquí és on la reflexió 
ja està servida, quina diferèn-
cia de sentiments hi ha, entre 
un amor o un altre?
Elisabeth: (Monòleg 2) Ins-
pira’t en l’Irena Sendler, l’àn-
gel de Polònia, el monòleg 
de l’Elisabeth ens convida a 
la reflexió sobre el qui té la 
consciència tranquil·la i està 
en pau amb ell mateix, encara 
que estigui patint el flagel de 
la injustícia. Amb forta càr-
rega emocional, ens convida 

a pensar que és insignificant 
el que els altres pensin, si jo 
estic en pau amb mi mateix
Isaac i Dània: (Monòleg/ Di-
àleg 3) Aquest no és un mo-
nòleg, sinó un petit diàleg en-
tre dos germans jueus. L’Isaac 
d’uns deu anys, i on posa de 
manifest el fet de no tenir 
infància i haver de desenvo-
lupar una tasca que per edat 
no li toca. I l’altra germana, 
és la Dània. Qui representa 
tota la innocència i tendresa 
d’una nena de cinc anys, que 
només té en aquesta vida al 
seu germà més gran. El tema 
principal, seria la culpabilitat 
de l’origen de la persona.
Gretel: (Monòleg 4) Presen-
tat en forma de noia en plena 
descoberta de l’amor. Repre-
senta la frustració i ràbia que 

va sentir el poble alemany en 
sentir-se traït i utilitzat pel 
mateix règim. Acostumem a 
estigmatitzar als alemanys, 
quan també són víctimes 
de les atrocitats nazis. (Sen-
se intenció de banalitzar, ni 
menystenir a altres pobles i 
víctimes) i alhora no deixar 
de ser una crítica al programa 
de reproducció ària maquinat 
per aquelles ments perverses.
Martin: (Monòleg 5) El dar-
rer monòleg parla sobre els 
dubtes de fé que genera la 
descoberta de quan mesquí i 
maquiavèl·lic pot arribar a ser 
l’ésser humà. Tot explicat a 
través d’un capellà catòlic que 
dubta de la fe i d’ell mateix. 
Troba la pau quan és capaç 
d’enfrontar-se a ell mateix per 
mitjà de la humilitat

PIERA / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament 
de Piera va aprovar, 
divendres passat la 

moció de censura presentada 
fa només uns dies pels grups 
municipals Junts per Piera, el 
Partit dels Socialistes de Ca-
talunya i Ara es Demà, i que 
va proclamar Josep Llopart 
com a nou alcalde de Piera. 
La sessió es va celebrar a 
les dotze del migdia i va 
ser presidida per una mesa 
d’edat. L’únic punt a tractar va 
ser la moció de censura que 
va defensar el primer tinent 
d’alcalde i candidat a l’alcal-
dia, Josep Llopart, assegurant 
que l’acord amb el partit dels 
Socialistes i Ara es Demà ha 
sorgit d’una voluntat conjun-
ta de treballar pel bé de la vila 
de Piera. Posteriorment, van 

utilitzar el seu torn de paraula 
en Jordi Madrid, alcalde fins 
fa només uns dies, quan va 
presentar la seva dimissió, i la 
resta de portaveus dels grups 
municipals. 
Un cop finalitzades les in-

tervencions es va procedir 
a la votació que va comptar 
amb els vots favorables de 
Junts per Piera, PSC-CP i 
AED-ECG, els vots en contra 
d’ERC, CUP i PP i l’abstenció 
de C’s es va proclamar Josep 

Josep Llopart (JuntsxPiera) és el nou alcalde pierenc
Llopart com a nou alcalde de 
Piera. El ple es va fer a porta 
tancada, i quan Llopart estava 
defensant els motius que l’han 
portat a presentar la moció va 
entrar un grup de deu perso-
nes a la sala de plens cridant 
“rates”, “traïdors” i crits d’in-
dependència. La policia els 
va acabar fent fora.

La direcció dels comuns 
desautoritza el grup muni-
cipal de Piera per la moció
Les direccions nacionals de 
Catalunya en Comú i Podem 
no comparteixen la moció de 
censura presentada contra 
l’alcalde d’ERC Jordi Madrid, 
que atorga l’alcaldia a Junts-
xPiera. Per a reconduir la 
crisi institucional i de gover-
nabilitat oberta a Piera s’es-
tava treballant en l’acord de 
renúncia de l’alcalde que era 

el que motivava la censura. 
“Un canvi que obria la porta 
a treballar una proposta de 
nova governabilitat a la vila 
que fes retornar la normalit-
zat institucional i política i 
revertís la paràlisi davant els 
importants reptes socials i 
econòmics en un escenari de 
crisi i pandèmia”, expliquen 
des de Catalunya en Comú.
Catalunya en Comú i Podem 
desautoritzen a Ara és Demà 
de la decisió presa, que “és 
contrària a tots els acords 
presos pels òrgans de direc-
ció de no afavorir ni directa-
ment ni indirectament pac-
tes amb partits de dretes”. Es 
dona a més el cas que “Junts-
xPiera (i abans CiU) han 
format part dels governs els 
darrers anys i són còmplices 
directes del deteriorament 
de la governança”.

Precocinados La Bona Cuina, SL
Italia, 8 - Pol. Ind. Les Comes - 08700 Igualada (Barcelona)
info@bona-cuina.com - www.bonacuinaselecta.com
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CALAF / LA VEU 

Des de l’Ajuntament 
s’està treballant en 
un projecte d’espai 

sociocultural a Calaf. Actual-
ment, aquest es troba en fase 
de disseny i s’estan redactant 
les bases per tal de promoure 
un model de gestió externa-
litzada, atès que el consistori 
cedirà la gestió de l’equipa-
ment mitjançant un contracte 
de prestació de serveis.
L’objectiu és construir i con-
solidar les bases per fer d’un 
equipament municipal ja en 
ús, actualment anomenat 
IMFP, un referent sociocultu-
ral de Calaf i comarca. Aquest 
equipament de caràcter soci-
ocultural pretén ser un lloc 
de trobada i relació dotat 
d’infraestructura i recursos 
per oferir eines que poten-
ciïn l’autonomia personal i 
fomentin la implicació de la 
ciutadania, sense discrimina-
ció, en la vida comunitària a 
través de la participació i la 
cultura.
Els serveis que s’hi oferiran 
seran el servei de préstec i 

presentacions de llibres, ex-
posicions, reunions i xer-
rades, tallers, petites actua-
cions, sales d’estudi i espai 
jove. Tots ells pretenen donar 
resposta a les necessitats de 
les vilatanes oferint aquests 
serveis que l’Ajuntament con-
sidera tan importants per la 
nostra vila i comarca.
A partir del mes de gener 
s’adequarà aquest nou espai i 
entre febrer i març es preveu 
que l’empresa gestora ja pu-
gui estar prestant els diferents 

L’Ajuntament de Calaf treballa en un 
nou projecte sociocultural

serveis.
D’altra banda, el context de 
pandèmia que estem vivint 
també ha estat un dels motius 
pels quals des de l’Ajunta-
ment s’ha considerat oportú 
unificar serveis. Actualment, 
el cost del servei de biblioteca 
és de 37.872,70 euros i amb 
el futur contracte de gestió 
es preveu que sigui de 15.000 
euros, el que també suposarà 
una reducció de costos im-
portants i molt necessaris en 
la situació actual.

CALAF / LA VEU 

El camí del Pou, de titu-
laritat municipal, pre-
senta puntualment pe-

tites esllavissades de pedres i 
terra procedents dels marges 
que envaeixen els vorals del 
camí. Per tal de garantir el seu 
manteniment, l’Ajuntament 
de Calaf ha previst una sèrie 
d’actuacions que començaran 
avui dijous 3 de desembre i 
estaran realitzades per l’em-
presa Mulé Calaf després que 
se li adjudiqués l’obra per un 
import d’11.373,40€.
El tram del camí del Pou a 
reparar és el comprès entre 
el Raval de Sant Sebastià i 
la masia de cal Pou. Els tre-
balls que s’hi executaran són 
la neteja de marges i vorals i 
esbrossada d’arbusts; drenat-
ge de la zona, realitzant una 
neteja interior de les salvacu-
netes i clavegueres i treballs 
d’adaptació per fer uns nous 
guals tipus badén de formigó; 
moviment de terres i asfaltat 
de les zones flonjalls, per tal 
de compactar la subbase amb 
grava artifical de 35 cm de 

gruix i pavimentar la super-
fície amb una capa de 6 cm 
de gruix sobre una base tot-u 
amb reg d’imprimació; final-
ment, també es col·locarà la 
nova senyalització de trànsit 
de limitació de velocitat a 30 
Km/hora.
El cost de l’obra és 
d’11.373,40€ i està subven-
cionada per la Diputació de 
Barcelona amb un import 
d’11.165,01 € dins del Progra-
ma sectorial per la millora de 
camins municipals. 
Durant el primer semestre del 
2021 està previst realitzar una 
altra fase de treballs en aquest 
camí, els quals també estaran 
subvencionats per DIBA amb 
un import d’ 11.165,01 € dins 
del mateix programa. 

Comencen les obres per 
reparar una part del 
camí del Pou

El tram on es faran les 
obres de millora és el 

comprès entre el Raval 
de Sant Sebastià i la 
masia de cal Pou que 

presenta puntualment 
esllavissades

CALAF / LA VEU 

Dijous 3 de desembre, Ca-
laf va encendre els llums de 
Nadal del municipi. Tot i 
que s’ha mantingut la il·lu-
minació per tots els barris, 
arribant al Barri Nou i a La 
Pineda, enguany s’ha apostat 
per reforçar la il·luminació a 
l’eix comercial del municipi 
per tal d’incentivar les com-
pres als establiments locals 
durant les festes. 

Calaf encén els llums de Nadal

Interessats trucar:
636 92 52 98
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HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA RIGAT 3 
CP CALAFELL 2

Les Comes va veure 
aquest dimecres a la 
nit la primera victòria 

a casa de l’Igualada RIGAT 
de tota la temporada, la sego-
na de tota la lliga. Va ser en el 
partit de la cinquena jornada 
de lliga ajornat en el seu dia 
per la Covid. Els igualadins 
van haver de patir per supe-
rar un incòmode Calafell i 
ho van fer amb un hat-trick 
de Bernat Yeste, que manté 
el seu idil·li amb el gol i una 
aturada descomunal d’Elagi 
Deitg en una FD a falta no-
més de 2 minuts pel final.
El partit va ser molt travat. 
I ho demostra que la prime-
ra part va acabar sense gols, 
amb el zero a zero inicial.
Només començar la segona 
part, es portaven només 10 
segons de joc, Bernat Yeste va 
fer l’1 a 0 desviant un remat 
exterior de Bars. I la ratxa 
no s’acabaria aquí. Ell també 
va ser l’autor del 2 a 0 de FD 
després que els visitants fes-
sin la seva 10a falta d’equip i 
l’entrenador del Calafell, Pere 
Varias, veiés una blava per 
protestar. El primer remat li 
va aturat Xano, el porter visi-
tant, però en Bernat va caçar 

el rebot i va poder marcar el 
2 a 0. Era el minut 6 i mig i 
l’IHC posava distància en el 
marcador.
El 2 a 0 va durar 8 minuts 
en l’electrònic. Oriol Palau 
va anotar el 2 a 1 amb un tir 
creuat a l’escaire que escurça-
va diferències i augmentava 
patiments.
Va haver de tornar a aparèi-
xer un endolladíssim Bernat 
Yeste per fer el tercer i mar-
car el seu primer hat-trick 
com a jugador del primer 
equip. Va ser en una contra 
molt ben conduïda per Ton 
Baliu que Yeste va rematar de 
primera. Faltaven 7 minuts, 
que serien de patiment.
Tres minuts més tard, Romeu 
va marcar pel Calafell en una 
jugada afortunada perquè la 
bola li va rebotar a les cames. 
El patiment es multiplicava. 
Yeste va tenir l’oportunitat 
de signar un pòquer per la 
15è falta del Calafell, però no 
va poder transformar la FD 
i l’angoixa encara va pujar 
un grau més. I ja va arribar 
al paroxisme quan un minut 
després, i ja només en falta-
ven un i vint-i-dos segons 
per acabar, els visitants van 
tenir també una FD. Podria 
haver estat l’empat. Però 
l’Elagi, que va tornar a ser 
un autèntic mur, va aturar el 
llançament de Mitjans, i tam-

bé el segon remat, i va salvar 
els 3 punts.
Ara l’IHC RIGAT, amb 7 
punts al seu caseller, espera-
rà la visita del Mataró. Serà 
dissabte a les 7 de la tarda, a 
les Comes. 

Derrota amb bones sensaci-
ons al Palau Blaugrana
L’IHC RIGAT no va poder 
sumar cap punt en la seva vi-
sita al Palau Blaugrana però 
va fer-hi un bon paper. Els 
arlequinats van dominar tota 
la primera meitat (al descans 
s’hi ha arribat amb 1 a 2). A 
la segona el Barça va pressi-
onat molt, conscient que se 
li escapava la lliga però els 
“rigats” no van deixar d’estar 

mai en el partit i els culers no 
van poder assegurar la victò-
ria fins als últims 3 minuts. 
Ton Baliu va marcar un gran 
gol, Bernat Yeste va repetir 
per segona jornada conse-
cutiva (contra el Calafell di-
mecres sumaria la tercera) 
i l’altre va ser una acció de 
murri de Tety Vives després 
d’una altra jugada del Ton. 
Elagi Deitg va tornar a estar 
a un gran nivell i tot l’equip 
va mantenir la línia que ja va 
oferir a Girona i que és la que 
marca el camí a seguir.
El Barça pica primer però 
l’Igualada Rigat pica dos cops
El Barça es va avançar en el 
marcador molt d’hora (mi-
nut 5) amb un remat dins de 

l’àrea de Pau Bargalló des-
prés d’una assistència d’Ala-
bart. Però l’equip arlequinat 
va reaccionar d’una manera 
fulminant. Només un minut 
després, Ton Baliu va resta-
blir l’empat amb una gran 
acció individual, entrant a 
l’àrea amb gran habilitat i re-
matant al primer pal. Només 
un minut després Tety Vives 
va caçar una bola morta des-
prés d’un remat del mateix 
Ton Baliu.
A la segona part el Barça va 
aconseguir remuntar amb 
gols de Rodrigues, al servei 
d’una falta, i d’Alabart amb 
un remat de pala. L’IHC no 
va baixar els braços i va se-
guir buscant l’empat. La va 
tenir amb una FD de Ser-
gi Pla que va aturar Sergi 
Fernández. En canvi, qui sí 
que va poder marcar va ser 
Panadero en un contraatac, 
establint el 4 a 2.
Ni la diferència de dos gols 
va desanimar als de Fran-
cesc Linares. Bernat Yeste va 
tornar a ajustar el marcador 
amb una altra acció d’”aixeca 
i pica” després de fer-se amb 
un rebot dins de l’àrea blau-
grana. Quedaven 4 minuts i 
hi havia possibilitats d’empa-
tar. Però un minut després, 
un revers de Pascual dins de 
l’àrea els va donar el 5 a 3 de-
finitiu als culers.

Un hat-trick de Bernat Yeste permet la primera victòria a casa

Foto: Xavi Garcia

Piera  Ref. 20.052   255.000€Vilanova del Camí  Ref. 20.044  145.000€

Igualada  Ref. 20.027   460.000€Castellbell i el Vilar   Ref. 20.007  217.000€

621 24 97 19
@cigimmboliaria

www.cigimmobiliaria
info@cigimmobiliaria.com

Tenim la clau
 de casa teva!

Posa’t en contacte
amb nosaltres!
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FUTBOL / LA VEU 

SANTFELIUENC FC 2
CF IGUALADA 0

Els blaus arribaven a 
Sant Feliu, amb la in-
tenció de capgirar la 

dinàmica de resultats nega-
tius i amb set de puntuar, en 
un camp sempre complicat. 
Aconseguir-ho significaria 
una pilota d’oxigen per poder 
seguir treballant amb tran-
quil·litat. En canvi, els locals 
arribaven al duel després 
d’aconseguir una victòria im-

portant a Castelldefels. Els 
noranta minuts decidirien si 
les dinàmiques s’imposarien.
Calia sortir bé i demostrar el 
valor de l’equip. I així va ser, 
primers vint minuts de do-
mini constant per part dels 
visitants, que no acabaven de 
trobar el gol ni grans oportu-
nitats.
Semblava que el conjunt de 
Cabestany estava còmode, 
però en dues accions molt 
ràpides del Santfeliuenc, van 
col·locar el dos a zero al mar-
cador. Era inversemblant el 
resultat.

La falta de punteria els condemna a 
una nova derrota

El gol va fer molt mal i l’equip 
no va saber trobar la manera 
d’aixecar-se fins que es va ar-
ribar al descans. Calia remar 
a contracorrent.
A la segona part, el conjunt 
igualadí va donar la cara en 
tot moment, sense desistir, 
tenint claríssimes oportuni-
tats, gols anul·lat, dos penals 
no xiulats, que van minvar la 
moral dels igualadins fins al 
xiulet final. Amb aquest re-
sultat, l’equip segueix amb 9 
punts i aquest cap de  setma-
na vinent rebrà al líder de la 
lliga, l’Europa.

FUTBOL / LA VEU 

LEVANTE LAS PLANAS 4
CF IGUALADA 0

Duel titànic a Sant 
Joan Despí, entre un 
dels conjunts capda-

vanters de la lliga i les blaves, 
que arribaven amb la moral 
ben alta, després de vèncer al 
Pardinyes. Es preveia un cara 
a cara molt dur, on les grans 
favorites eren les locals. 
S’hauria de lluita per cada pi-
lota, des del xiulet inicial.
I així es va donar, primers 
minuts molt intensos, sen-
se un clar dominador i amb 
un joc més directe. El duel 
estava igualat i qui li donés 
pausa, seria qui tindria més 
opcions.
Amb el pas dels minuts, 
aquesta tranquil·litat la va 
posar l’equip local. El Levante 
Las Planas va controlar el joc 
i començava a arribar amb 

molt de perill a l’àrea de les 
igualadines. Font va ser l’en-
carregada de mantenir viu al 
conjunt de Cubí.
Tot i la resistència blava, al 
minut 37, una jugada per 
banda de les de Sant Joan 
Despí, va ser rematada per la 
davantera i va significar l’un 
a zero, amb el que s’arribaria 
al descans.
Les blaves van reaccionar a 
l’inici de la segona part, sent 
molt més intenses i sòlides en 
defensa. El partit anava avan-
çant i estava ben obert. Amb 
aquest panorama, les anoien-
ques van donar un pas enda-
vant, amb la intenció d’igua-
lar el marcador. El resultat no 
va ser l’esperat i les locals van 
sentenciar el duel amb tres 
gols en menys de deu minuts. 
Un cop molt dur, que deixava 
l’Igualada sense premi.
La pròxima jornada, l’equip 
rebrà al Vic Riuprimer, un 
conjunt molt potent en atac.

Derrota per golejada a 
Sant Joan Despí

REVISEM I ACTUALITZEM EL TEU EQUIP PERQUÈ EL PUGUIS SEGUIR FENT-LO SERVIR!

La teva botiga especialista en servei de venda i reparacions d’informàtica a Igualada
NEW

Servei Tècnic Apple
Disposem d’un servei tècnic professional en 

Reparacions i Actualitzacions d’equips Apple

Servei Tècnic 
Windows & Android / Chrome OS

SERVEISSERVEIS  INFORMÀTICSINFORMÀTICS
en Venda i Reparació

Tenim TOT el que necessites tan per Apple com per Windows

Monitors ImpressoresPortàtilsTorres Perifèrics

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Dissabte es va jugar a 
Valladolid la segona 
seu de la Lliga Na-

cional Plata, aquesta sense 
cancel·lació d’última hora 
per la Covid. L’HL Igualada 
s’hi va desplaçar per disputar 
dos partits, el primer contra 
CHL Aranada de Duero, i el 
segon contra l’equip amfitrió, 
el CPLV de Valladolid, amb 
dues baixes importants, Al-
bert Ojeda i Joan Carles San-
tano. Tot i així, el resultat glo-
bal va ser profitós ja que van 
anar de menys a més.

HL IGUALADA 3 - CHL 
ARANDA 6
A les 12h començava el pri-
mer partit davant d’un aspi-
rant al títol que està acostu-
mat a les mides i condicions 
de la pista de Valladolid i això 
va penalitzar als jugadors 
igualadins. Al final de la pri-
mera part el resultat era 0-5 

pel conjunt castellà. A la re-
presa, l’HL Igualada, ja amb 
la mida presa, va controlar el 
joc fins arribar a marcar tres 
gols, 3-5, posant la por al cos 
a l’equip visitant. Els últims 
minuts de partit, el tècnic 
igualadí treia el porter i posa-
va un jugador més de camp, 
però no es va poder culmi-
nar la remuntada. En canvi 
el CHL Aranda de Duero va 
augmentar el resultat amb un 
xut llunyà a porteria buida. 
Per l’HL Igualada van marcar 
Marc Cano, Albert Muntadas 
i Roger Alemany.

CPL VALLADOLID 3 - HL 
IGUALADA 7:
A la tarda es jugava contra 
l’equip de casa. Els igualadins 
sortien concentrats i amb 
ganes de fer un bon partit, i 
així ho van fer. A la primera 
meitat, el resultat era d’1 a 4, 
amb gols d’Adam Gràcia, Xa-
vier Álvarez, i dos de Roger 
Alemany. La segona part, tot 

i jugar a casa del Valladolid i 
en una pista amb el terra de 
plàstic i de grandíssimes di-
mensions, l’HL Igualada va 
seguir demostrant un bon 
joc, concentrat, fent arribar el 
marcador al 3-7 final. Els gols 
de la segona meitat els van fer 
Alex Cano, Xavier Álvarez i 
Oriol Morera amb un poten-
tíssim xut des del mig de la 
pista en l’últim segon.
El balanç del desplaçament és 
força positiu, amb els primers 
3 punts a la lliga, dels 6 dispu-
tats. Cal esperar a la propera 
seu que està prevista pel 23 de 
gener i que segur que donarà 
més alegries a l’equip iguala-
dí.
D’altra banda, la setmana 
d’entrenaments també va ser 
profitosa pels equips base de 
l’HL Igualada ja que van re-
bre la visita del tecnificador 
de la selecció catalana, Lluís 
Torres, per fer un seguiment 
dels jugadors i jugadores dels 
equips aleví i infantil.

L’Hoquei Línia Igualada fa un bon 
paper a la Lliga Nacional
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Al llarg dels dies 1 i 2 
d’aquest mes de de-
sembre es va portar 

a terme en el port francès de 
Marsella l’entrada dels vehi-
cles dels participants i assis-
tència del proper Dakar.
En total van ser 679 vehicles, 
8 helicòpters i 15 contenidors 
per embarcar en el vaixell 

Els vehicles dels anoiencs al Dakar ja 
són camí d’Aràbia Saudita

Garnet Leader per arribar a 
finals d’aquest mes al port de 
Jeddah de Aràbia Saudita.
Pel que fa als anoiencs que 
hi seran presents hi haurà: 
Àlex Haro, copilot del sud-
africà Giniel de Villiers amb 
Toyota Hilux de l’equip ofici-
al, Armand Monleón, copi-
lot del bagenc Gerard Farrés 
amb el buggi CAN AM, Jor-
di Viladoms, team manager 

de l’equip oficial KTM, Ori-
ol Balcells, de l’equip oficial 
Honda, i Jordi Vidal, dins 
la logística de l’equip oficial 
Toyota amb Nasser Al-At-
tiyah i Mathieu Baumel.
Com cada any, La Veu de 
l’Anoia anirà informant de la 
prova que al llarg de la prime-
ra quinzena de gener que po-
laritza l’atenció dels aficionats 
de l’esport del motor.

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del CAI Petro-
miralles, Lahcen Ait 
Alibou, va assolir una 

brillant victòria en la 54a edi-
ció del  Cros Internacional de 
Catalunya - Ciutat de Gra-
nollers, disputat diumenge al 
matí amb les corresponents 
mesures de seguretat i res-
triccions per la pandèmia de 
la covid-19.  
El Cros de  Granollers, és el 
més prestigiós del calendari 
català, i l’únic que forma part
del calendari RFEA d’en-
guany, i va comptar amb una  
multitudinària  participació  
dels atletes capdavanters de 
l’atletisme català de les dife-
rents categories i també de 
destacats atletes estatals i in-
ternacionals.
Entre la gran actuació dels 8 
atletes del C.A.Igualada Pe-
tromiralles va sobresortir la 

gran victòria del Sènior  Lah-
cen Ait Alibou en  la prova 
Sènior/Sub-23  Internacio-
nal masc. amb  30’07”, seguit 
d’Abdennasser Oukhelfen, 3r 
absolut  amb 30’38”  sobre els 
10 km. de cursa, en la que es 
va retirar Abdelhakim Ha-
mid.
Naima Ait Alibou assolia una 
molt destacada 4a posició 
en Sub-23, amb 30’00” en la  
prova conjunta amb les Sèni-
or dominada per l’etíop Liki-
na Amebaw,  amb 27’14”, so-
bre 8.000 m. de cursa.
Carla Bisbal era també 4a en 
Sub-16, amb 11’08” sobre 
3.000 m. de cursa, mentre en 
Sub-16 era 8è Jan Solà amb 
10’02”, seguit d’Oriol Alonso, 
10è amb 10’09”, sobre  3.000  
m. de cursa.                               
Júlia Solé era 14a Sub-18 
amb 16’57”, cursa conjunta 
amb les Sub-20, sobre 4.000 
m. de recorregut.

Lahcen Ait Alibou, del 
CAI, guaya el Cros de 
Granollers

www.teatreaurora.cat

Ara més que mai...

regala(‘t)
teatre de
primera fila

Regala Aurora, 
l'encertaràs segur!

 Xecs Regals de 20€, 30€, 50€ i 60€

 Bescanviables per a qualsevol dels espectacles 
programats pel Teatre de l’Aurora durant tot el 2021

 També pots regalar un any de subscripció als Amics del 
Teatre de l’Aurora

TRIAL / LA VEU 

Aquest dimecres ha 
tingut lloc la reunió 
virtual del jurat de 

la 24 edició de la Festa de 
l’Esport Català, organitza-
da per la Unió de Federaci-
ons Esportives de Catalunya 
(UFEC), el Diari SPORT i la 
Secretaria General de l’Esport 

i l’Activitat Física (SGEAF), 
que ha decidit els guardons 
als millors esportistes de 
l’any 2020. Entre els guardo-
nats s’hi troba el pierenc Toni 
Bou, escollit millor esportista 
del 2020. El jurat l’ha esco-
llit després de proclamar-se 
campió del món per 28 ve-
gada sumant els campionats 
indoor i outdoor.

Toni Bou, premi a millor 
esportista a la Festa de 
l’Esport Català
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU 

Diumenge 13 de de-
sembre, a ¼ d’una del 
migdia, el grup Xarxa 

Igualada tanca la seva tempo-
rada de tardor d’espectacles 
familiars amb On vas, Moby 
Dick? del Centre de Titelles 
de Lleida, al Teatre Municipal 
l’Ateneu. Una escenificació per 
a tota la família a partir d’una 
adaptació del clàssic d’Herman 
Melville. Els titelles de taula, 
les projeccions de dibuixos 
animats i les cançons ens en-
dinsen en la història de la gran 
balena blanca, Moby Dick. 
El preu de l’entrada serà de 
5 euros per als socis i 7 eu-
ros per al públic en general. 
Cal presentar el carnet de La 
Xarxa per poder obtenir el 
descompte. Com és habitual, 
es poden comprar les entra-
des anticipades al web www.
teatremunicipalateneu.cat i el 
mateix diumenge des d’una 
hora abans de la funció a la 
taquilla del teatre, al passat-
ge d’en Vives. Es recomana la 
compra en línia.

Centre de Titelles de Lleida
El Centre de Titelles de Lleida, 
creat el 1986, organitza activi-
tats formatives i lúdiques en-
torn del teatre de titelles amb 
l’objectiu de promoure i di-
vulgar aquest art com a centre 
dramàtic, pedagògic i de docu-
mentació. Al centre fomenten 
una programació dedicada al 
món escolar i al públic en ge-
neral. Enguany se celebrarà la 
31a edició de la Fira de Titelles 
de Lleida el primer cap de set-
mana de maig a la capital del 
Segrià. Els seus fundadors van 
ser Joan-Andreu Vallvé, que 
ha exercit la docència a l’Ins-
titut del Teatre de Barcelona 
i la Julieta Agustí. En aquests 
més de trenta anys de trajectò-
ria ha estrenat més d’una vin-

tena de produccions de teatre 
de titelles i ha fet coproducci-
ons amb el Teatre Nacional de 
Catalunya, el Gran Teatre del 
Liceu o el Palau de la Música 
Catalana. Entre ells en tro-
bem de petit format, com En 
Patufet, La Jana i els 3 Óssos, 
Els Follets i el sabater i Xim, o 
de mitjà format com Gulliver 
al país de Lil·liput, El somni 
de l’espantaocells, Kissu o Till 
d’Òliba Espill. Entre els espec-
tacles n’hi ha també de gran 
format, com Mowgli, l’infant 
de la Jungla, creat en col·labo-
ració amb el TNC,  El Retaule 
de Nadal, en coproducció amb 
el TNC, o Els músics de Bre-
men, en coproducció amb el 
Gran Teatre del Liceu. El 2017 
va estrenar el primer especta-
cle de carrer, Hathi, un elefant 
de mida real que ja ha passejat 
per nombroses Fires i Festivals 
nacionals i internacionals. Les 
produccions més recents són 
La Jana i els 3 ossos i On vas 
Moby Dick?  

On vas, Moby Dick?
L’espectacle del Centre de Ti-
telles de Lleida es va estrenar 

l’octubre de 2019 a la FIET, 
la Fira de Teatre Infantil i Ju-
venil de les Illes Balears. Jo-
an-Andreu Vallvé ha tingut 
cura de l’adaptació del clàssic 
de Herman Melville, a més de 

signar la direcció, el disseny 
dels titelles, els dibuixos i l’es-
cenografia. Els encarregats 
de la construcció de l’esceno-
grafia han estat Xavier Badia 
i Òscar Ribes. Els vestits dels 

Xarxa Igualada clou la temporada d’espectacles amb 
“On vas, Moby Dick?”, a l’Ateneu

titelles són de Teresa Catasús i 
Bernat Vallvé ha estat el com-
positor de la música original. 
Els actors i titellaires són Clara 
Olmo i Albert Garcia.
A en Tim li agrada molt veure 
el mar. Per això, sempre que 
pot, visita la seva àvia al seu 
poble de pescadors. Allí co-
neixerà la Kalin, una nena de 
la seva edat, que li explicarà la 
història de la Moby Dick. Tot 
jugant i fent volar la imagina-
ció, en Tim i la Kalin reviuran 
les aventures de la gran balena 
blanca per lliurar-se dels ar-
pons del capità Ahab i seguir 
nedant lliure pels set mars.
On vas, Moby Dick? és un es-
pectacle ple d’emocions, de 
música i de viatges d’allò més 
sorprenents recomanat per a 
infants de 3 a 8 anys. Prope-
rament es podran veure els es-
pectacles Kle d’Addaura teatre 
Visual (17 de gener) i Camí a 
l’escola que s’ha ajornat per la 
covid-19.

www.clubbasquetigualada.cat

R e c u p e r e m  l a  h i s t ò r i a  
d e l  C l u b  B à s q u e t  I g u a l a d a !
Si tens carnets, samarretes, fotografies o altre material, 

escriu-nos a cbi.llibre40@gmail.com o trucan’s al 649658966

ART / LA VEU 

Dissabte 12 de desem-
bre tindrà lloc, al 
Parc Central d’Igua-

lada, la segona edició d’Elec-
tra Festival. Enguany, tot 
i les circumstàncies en les 
quals ens trobem, es durà a 
terme l’activitat amb la par-
ticipació de 8 joves artistes 
de la nostra ciutat.
El projecte d’Electra, festival 
d’art urbà en caixes d’elec-
tricitat, va néixer l’any 2019 
en conseqüència de les ga-
nes d’alguns artistes, il·lus-
tradors i dissenyadors joves 
d’Igualada de fer una mica 
més seu l’espai públic. Ofe-
reix per tant, l’oportunitat de 

projectar l’obra de diferents 
creatius joves en elements 
comuns en la majoria de car-
rers, com són les caixes elèc-

Electra Festival 2020, demà dissabte
triques, que fan d’aparador 
a tot aquest talent jove que 
sense cap mena de dubte hi 
ha a la ciutat.
Així doncs, durant el dis-
sabte dia 12, a partir de 
les 10:00, al Parc central es 
podran veure en directe les 
diferents intervencions que 
es plantegen en aquesta se-
gona edició del festival, que 
malgrat les circumstàncies 
de pandèmia, se celebrarà 
garantint totes les mesures 
sanitàries que demana el 
moment, però sense oblidar 
que la cultura no pot parar.
Tots els detalls d’aquesta 
iniciativa es poden seguir 
a través de l’Instagram: @
electrafestival



Publicitat artística

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

L a botiga de queviures, drogues, 
colonials i explosius, Pau Mitjans 
(Born, 4 - Telèfon 26 R) edità una 

postal publicitària, amb dibuix de Gaspar 
Camps. Una familiar meva, va comprar 
una postal de tipisme català, a Tarragona
Però desprès va veure que era d’un esta-
bliment igualadí. 
A més a més, observà que el dibuixant, 
també fou d’Igualada, doncs està signa-
da per un reconegut artista, com hem 
esmentat. Representa una noia catalana, 
amb un ram de flors. En el fons, s’ob-
serven unes muntanyes, que són les de 
Montserrat, amb el camí de la Cova. Re-
sulta curiós el número telefònic de no-
més dues xifres i una lletra, ben diferent 

de la numeració del telèfons actuals de 
nou guarismes...
Pau Mitjans, fou el pare del senyor Ri-
card, al qual recordem atenent els clients, 
en aquell desaparegut establiment, de la 
plaça del Bruc, davant de Santa Maria, en 
el lloc on ara hi han dependències mu-
nicipals, de la casa consistorial. Recor-
dem, també, que fou un dels promotors 
de l’entitat de Fires i Mercats. Fou regidor 
de l’Ajuntament d’Igualada. Va tenir dos 
fills. Un noi que no va continuar el nego-
ci, i una noia - la Montserrat - coneguda 
per la seva activitat social i ciutadana i 
una experta excursionista. Una família 
igualadina ben coneguda i apreciada!
Procedència de la postal: Rosa M. Díaz   
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
continua la Programa-
ció Setembre/Desem-

bre 2020 aquest cap de setma-
na amb l’obra La Tresquera, 
de la companyia anoienca La 
Remeiera.
Com madura una persona 
que ha patit abusos durant 
la infància? Com i des d’on 
aprèn a relacionar-se? Com es 
viu la relació amb la família 
de sang? A partir de la inten-
ció i no pas des de l’evidència 
La Tresquera tracta els abusos 
infantils dins del nucli famili-
ar, de quina manera són vis-
cuts des de la infància i com 
sovint es viuen en soledat.
Dues germanes es retroben 
passats els anys per tancar 
una etapa de les seves vides 
i alliberar-se del secret que 
han arrossegat al llarg dels 
anys. La trobada esdevé una 
tresquera que les transforma 
i les ajuda a afrontar un nou 
futur alliberades del pes de la 
infantesa. A mig camí entre el 
drama i la comèdia, les dues 
dones reviuran moments del 
passat que interpel·laran la 
pròpia experiència de l’espec-
tador.
La companyia anoienca La 
Remeiera, formada per Hele-
na Fernández i Mònica Torra, 
porten a escena una temàti-

ca complexa amb l’objectiu 
d’aportar conclusions, mani-
festar-ne l’existència i poder 
trobar espais de diàleg cons-
tructiu.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de La 
Tresquera, tindran lloc di-
vendres 11 i dissabte 12 de 
desembre a les 20 h i diu-
menge 13 de desembre a les 
19 h. Després de la funció 
de divendres, els espectadors 
podran compartir les seves 

Aquest cap de setmana el Teatre de 
l’Aurora acull “La Tresquera” de la 
companyia anoienca La Remeiera

opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 
tenen un cost de 16 € i 13 € 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat. Els 
espectadors podran tornar a 
casa fins a les 23 h i hauran 
de guardar l’entrada per ense-
nyar-la, en cas de control.

LLIBRES / LA VEU 

El dilluns dia 14 de de-
sembre a dos quarts 
de 8 del vespre tindrà 

lloc a la Sala LAB de l’Ateneu 
Igualadí la presentació de la 
novel·la “Cap altre amic que 
les muntanyes”, de Behrouz 
Boochani. L’acte, organitzat 
per Òmnium Cultural Anoia, 
la llibreria Llegim...? i Raig 
Verd editorial, amb la col·la-
boració de l’Ateneu Igualadí, 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada, l’Ajuntament d’Igualada, 
la Diputació de Barcelona i la 
llibreria Aqualata, comptarà 
amb la participació de Laura 
Huerga, editora de Raig Verd, 
i de Xavier Badia, professor 
jubilat i voluntari de presons 
de Justícia i Pau. Hi actuarà 
en directe el músic igualadí 
Marc Mateu.
L’acte està inclòs en el progra-
ma de l’Octubre Solidari.
El 2013 Behrouz Boochani 
va ser il·legalment detingut 
a l’illa de Manus, un centre 
de detenció d’immigrants 
a prop de la costa d’Austrà-
lia.  A la presó, on va passar 
sis anys, sense eines ni espai 
per a la creació, Boochani va 
escriure aquest llibre a través 
de WhatsApp. Es tracta d’un 

llibre sobre la violència i les 
injustícies que es cometen en 
nom nostre i amb l’excusa de 
la llei. L’obra es va publicar 
a Austràlia, va guanyar els 
premis més importants del 
país i es va convertir en una 
denúncia que feia visible una 
vergonya internacional. Be-
hrouz Boochani és periodista 
i un reconegut defensor dels 
drets humans. Guanyador 
d’un Media Award d’Amnistia 
Internacional d’Austràlia, se li 
han atorgat també els premis 
Diaspora Symposium Social 
Justice Award, Liberty Victò-
ria 2018 Empty Chair Award 
i l’Anna Politkóvskaia de pe-
riodisme.
El llibre ha estat traduït per 
Josefina Caball.
Aquesta és la segona presen-
tació del cicle “Lectures uni-
versals”, que es desenvolupa 
d’octubre a juliol el primer di-
lluns de cada mes. Òmnium 
Cultural Anoia vol donar a 
conèixer un llibre d’un autor 
estranger traduït al català i 
alhora donar visibilitat a les 
llibreries, als traductors i a les 
editorials. A les presentacions 
actuen músics de la comarca, 
els quals interpreten peces 
inspirades en el llibre que es 
presenti.

Lectures universals 
d’Òmnium Cultural 
Anoia amb “Cap altre 
amic que les muntanyes”



Ens pots trobar també a:

AFI Història 

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

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada i més..., a l’època de la fundació de l’Agrupació Fotogràfica. 
Entitat que, a l’octubre d’aquest 2020 ha celebrat els 90 anys.

ANY 1920.
FOTOGRAFIA TESTIMONIAL DE LA VIDA QUOTIDIANA.
UN DELS TÍPICS COSIDORS D’ABANS; EL DE “CAL REFILAT”. 

Dades històriques:
Aquest costurer, ubicat al Carrer de Costiol, estava dirigit per la 
muller del filador senyor Gassó, la cosidora Anna Rafel. Es trac-
tava d’un taller de notable reconeixement a les primeres dècades 
del segle XX.

Fotografia procedent de l’àlbum de la Família Gassó - Rafel ... i 
descendents.

Recopilació i digitalització de fotografies i de dades d’Arxiu a 
càrrec de Carmel·la Planell Lluís, responsable de Documentació 
de l’AFI.    

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Muni-
cipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Iguala-
da (AFI). Material recentment digitalitzat.

CULTURA / LA VEU 

Fill d’un torner terrissai-
re, Campeny va néixer 
a la Rambla Sant Isidre 

d’Igualada. Tot i que la seva 
família es va traslladar a Barce-
lona quan ell tenia quatre anys, 
sempre va mantenir un estret 
lligam amb la seva vila natal 
i especialment amb l’Ateneu 
Igualadí.
Després de formar-se a l’Escola 
de Belles Arts de Barcelona, va 
estudiar escultura a París ajudat 
econòmicament pels seus pa-
rents Muntadas-Campeny, em-
prenedora família igualadina.
Amb els anys, Campeny va es-
devenir un escultor de prestigi. 
Realitzà una obra molt extensa 
i va cultivar diverses temàtiques 
però, sobretot, va obtenir una 
gran fama amb les escultures 
d’animals en lluita, que exhibí 
en diverses exposicions naci-
onals i internacionals, i per les 
quals va rebre destacats premis. 
Al llarg de la seva trajectòria 
també es va forjar una selecta 
clientela que li va fer nombro-
sos encàrrecs, principalment 
escultures funeràries.

“Josep Campeny, un 
escultor igualadí”, 
dilluns a l’AUGA

Farem una visita virtual a l’ex-
posició “Ritmes”, Josep Cam-
peny Santamaria, de la mà per 
Lídia Català i Bover, comissaria 
de l’exposició. 
També Salvador Oliva (Iguala-
da 1967), autor del llibre “Es-
cultura moderna i mitologia 
clàssica. La nissaga dels Cam-
peny”, ens ensenyarà alguna de 
les escultures que tenim a Igua-
lada. Coneixerem els vincles 
dede la nissaga Campeny amb 
Igualada. 
Serà, com és habitual, a les 6 de 
la tarda pel Canal Taronja.

FOTOGRAFIA / AFI 

Dins del marc del Fine-
Art, el Ral·li FineArt 
Igualada de Fotografia 

Digital ha esdevingut un dels 
premis fotogràfics de més ressò 
i bona acollida de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada, al costat 
d’altres tan reconeguts que con-
corren a la nostra ciutat.
El passat 28 de novembre, a les 
dependències de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada, es va 
dur a terme una nova i reeixida 
edició d’aquesta convocatòria, 
especialment marcada per les 
conseqüències de la Covid-19. 
Per a aquesta ocasió es va ce-
lebrar, doncs, a porta tancada, 
una altra sessió per a la delibe-
ració dels premis d’aquest ex-
pectant certamen anual, que va 
comptar una vegada més amb 
una notable afluència. Això és, 
de les  fotografies que van par-
ticipar d’aquesta nova compe-
tició, i que van ser mostrades 
en obert, se’n podia observar 
tot un seguit d’obres de lloable 
qualitat que representaven a un 
ampli ventall d’aspirants a ser 
premiats i que han posat en va-
lor, un cop més, l’èxit d’aques-
ta convocació iniciada amb el 
primer FineArt que, en certa 

manera, apuntaria a ser una 
continuació d’aquella recone-
guda competició de l’Enfoc, 
però amb un format renovat 
els darrers anys.
A partir d’un Jurat reunit te-
lemàticament, el dia 28 de 
novembre de 2020 a les 10 ho-
res, i constituït per: Joan Buch 
Muñoz, José Luís Fillat Claver 
i Manel Marimon Gomis, tots 
membres de la Federació Cata-
lana de Fotografia; a Igualada, 
i amb Daniel Farré Garriga, en 
qualitat de secretari, comptant 
amb l’assistència de membres 
de l’organització (AFI –FINE-
ART), i transmetent en directe 
per la pàgina de Facebook de 

l’AFI; després d’examinar totes 
les imatges presentades, aquest 
va ser el veredicte certificat en 
la corresponent Acta oficial del 
Jurat:
Jordi Ventura Carbó, de Puig-
dàlber, va ser premiat per la 
Millor col·lecció de Tres foto-
grafies; Josep Gaya Tavera, de 
Sant Pere Molanta, va ser pre-
miat per la Millor fotografia 
del tema FineArt; Francesc de 
P. Alasà Puig, de Gelida, va ser 
premiat per la Millor fotografia 
del tema Blau; i Antoni Maño-
sas Bassa, de Sant Feliu de Llo-
bregat, va ser premiat per la 
Millor fotografia del tema Ge-
ometries Urbanes.

Premiats del IV Ral·li FineArt 
Igualada de Fotografia Digital 2020

Premi MIllor Col.lecció: Jordi Ventura Carbó



CULTURA  |  71Divendres, 11 de desembre de 2020

CULTURA / LA VEU 

El dia 2 de desembre va 
tenir lloc l’assemblea ge-
neral ordinària de socis 

de la seu territorial d’Òmnium 
Cultural a l’Anoia.
L’entitat, que comptava amb 
758 socis a la comarca el 2014, 
a data d’avui en té 3.245.
En l’assemblea es va presentar 
la memòria d’activitats d’aquest 
2020, així com el pla de treball 
i el pressupost per a l’any 2021. 
Es va fer un agraïment especial 
als voluntaris de l’entitat, grà-
cies als quals la seu social del 
carrer de Santa Maria, 12 es 
pot mantenir oberta al públic. 
També es va renovar parcial-

Òmnium Cultural Anoia enceta els 
actes del seu cinquantè aniversari

MÚSICA / LA VEU 

Amb dotze temes, a 
ASTERIA Diego Pa-
qué ens ofereix a cada 

cançó una personalitat po-
lifònica pròpia. És servit el 
duel original, profund, que 
remunta a l’essència de sono-
ritats que apassionen l’autor: 
músiques d’arrel popular co-
habiten amb les urbanes i di-
gitals.
És la manera com aquest au-
tor heterogeni interpreta les 
seves cançons el que defineix 
l’estil global del treball. Die-
go Paqué s’apropa a la música 
com un pintor a un llenç o un 
escriptor a una pàgina. 
Les seves fonts no es poden 

resumir, perquè la seva músi-
ca és en cinemaScope, s’esca-
pa de la pantalla.
ASTERIA, el seu sisè disc, se 
situa en un espectre sense lí-
mits, suggereix una nova es-
colta, innovadora, compro-
mesa, s’expandeix més enllà 
d’una tendència determinada.

“Asteria”, nou disc de 
Diego Paqué

EXPOSICIONS / LA VEU 

Fins al 31 de desembre, 
a l’Ateneu Igualadí, es 
pot veure l’exposició 

“Malla-Covid19, la resposta 
de l’enginy” que explica la ex-
periència de voluntariat per 
a la fabricació i distribució 
de material sanitari de pro-
tecció durant les durs mesos 
del confinament a la Conca 
d’Òdena per la Covid19.
Coordinats per gent de TI-
CAnoia, disseny=igualada 
i Makers Igualada, entre 
març i juny d’aquest any, un 
grup heterogeni compost 
per makers (els que “fan”, 
en terminologia anglesa), 
dissenyadors, enginyers, 
afeccionats, programadors, 
artesans, la majoria d’ells 
equipats amb impressores 
3D, es van organitzar per mi-
rar de suplir les mancances 
de material sanitari de pro-
tecció. Es van fabricar 1.824 
viseres de protecció, 318 
obreportes, i 1.429 tires sal-
vaorelles, se’n van dissenyar 
de nous i modificar d’altres 
i es van provar prototips di-
versos amb l’ànim de millo-
rar la protecció i funcionali-
tat d’aquests objectes.
La iniciativa va atraure 153 
donacions de particulars i 
empreses, amb un import de 
8.125,15 euros, que es van 
destinar a l’adquisició dels 
components dels respiradors 
de campanya i a més de 300 

kilograms de PLA, la resina 
feta de clofolla de blat de 
moro que, en forma de fil, 
utilitzen les impressores 3D 
per “imprimir” els objectes. 
L’exposició s’estructura en 
tres apartats. A “makers” 
es documenta la creació i el 
funcionament d’una gran-
ja (parc) de 102 impresso-
res 3D a la Conca d’Òdena. 
L’apartat “objectes” mostra 
el material de protecció que 
es va crear. Finalment, la 
part “social” detalla els des-
tinataris de tots el material 
produït per Malla: hospitals, 
CAPs, clíniques, residències 
de gent gran i altres equipa-
ments sociosanitaris o bà-
sics de les poblacions de la 
Zona Confinada. 

Recentment les associacions 
coordinadores, juntament 
amb l’Ateneu Igualadí, han 
constituït una nova associ-
ació, Espai Malla, amb l’ob-
jectiu de donar continuïtat i 
acolliment a aquest col·lec-
tiu i dotar-lo de més poten-
cialitats. Espai Malla neix 
amb l’objectiu de formar en 
tecnologies digitals i empo-
derar la ciutadania en eines 
de disseny i creació; així, es 
vol establir un laboratori-ta-
ller, que s’ubicaria a les ins-
tal·lacions de l’Ateneu, per 
incentivar la interacció de 
creadors, dissenyadors, ar-
tistes, artesans o afeccionats 
que tinguin projectes inno-
vadors, de reciclatge o repa-
ració, i ganes d’aprendre.

“Malla-Covid19, la resposta de 
l’enginy”, nova exposició a l’Ateneu

ment la junta.
L’assemblea va servir també 
per anunciar l’inici del actes del 
cinquantè aniversari de la seu 
territorial de l’Anoia, fundada 
el 16 de desembre de 1970.
El primer acte d’aquest cin-
quantenari serà una exposició 
de ceràmica de Jordi Cuixart, 
que s’inaugurarà el mateix dia 
16 de desembre, a dos quarts 
de 8 del vespre, amb la presèn-
cia de Matilde Grau, profes-
sora de ceràmica de l’Escola 
Massana que fent voluntariat 
al Centre Penitenciari de Lle-
doners ha introduït i guiat Jor-
di Cuixart en aquesta pràctica 
artística.
Per commemorar el cinquantè 

aniversari, l’entitat editarà una 
publicació que es farà ressò 
de les principals activitats de-
senvolupades al llarg d’aquests 
cinquanta anys i recollirà el 
testimoni de persones que han 
format part de les successives 
juntes.
En l’assembla es van anunciar 
també als socis dos actes més 
del cinquantenari de l’enti-
tat: la col·locació en un espai 
públic d’Igualada d’una ins-
tal·lació de l’artista Joan Font-
cuberta i un homenatge als 
sanitaris i a les víctimes de la 
Covid-19 de la Conca d’Òde-
na durant el qual hi haurà un 
concert solidari amb l’estrena 
d’una peça musical. 



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Filòloga, historiadora i fotògrafa

“100 × 100 Tito” Primer Premi del Zoom 
en la categoria d’Esports

D ins del marc de la 18ena edició del Zoom 
Festival, i de forma inaugural, el passat 
24 de novembre, al Cinema de l’Ateneu, a 

través de la plataforma en línia ZoomLive, va fer-se 
realitat la presentació i estrena del documental “100 
× 100 Tito”, una cinta fílmica de setanta minuts, pro-
duïda per Barça Studios, que no tardaria a ser merei-
xedora del Primer Premi en la categoria d’Esports. 
En  aquesta primera sessió del Zoom d’enguany, que 
va dur-se a terme amb estrictes restriccions d’afora-
ment a causa del Covid - 19, es va poder comptar 
amb la presència del director de Barça Studios, Paco 
Latorre, i de les directores i realitzadores del docu-
mental, Cristina Collado i Marta Busquets, dues 
grans professionals i enamorades del món del futbol.
Una presentació prèvia de la producció del docu-
mental de la mà d’en Jordi Roura i Aureli Altimira, 
havia de servir per a repassar la figura d’aquest exem-
plar entrenador i ressaltar que des del dia en què el 
club blaugrana va decidir de realitzar un documental 
sobre Tito Vilanova la iniciativa va ser molt aplaudi-
da per tots els socis compromissaris del club. Això és, 
després del pas de gegant del Futbol Club Barcelona 
a partir del naixement de Barça TV Plus, una nova 
plataforma de streaming repleta d’hores de contin-
guts (partits, sèries, reportatges, documentals...), 
amb la finalitat d’obrir el Barça al món 
a través d’Internet; una de les primeres 
produccions a emergir ha estat aquest 
llargmetratge documental.
En aquest reportatge explicat pels ma-
teixos jugadors, amics, companys del 
club, àdhuc per la família, és sorpre-
nent de poder resseguir de manera re-
trospectiva els millors moments de la 
Lliga, així com algunes rodes de premsa 
i converses de Vilanova, mostrant so-
bretot la versió més entusiasta d’aquest 
personatge des que va ser nomenat en-
trenador del Futbol Club Barcelona per 
a la temporada 2012 – 2013, en subs-
titució de Guardiola. Els passos curo-
sament pautats del guió ens situen en 
diverses destinacions, d’entre les quals 
Nova York, on Vilanova va sotmetre’s a 
una intervenció i posterior tractament, 
a Andorra, l’Escala i Bellcaire d’Empor-

dà (residència dels seus pares); 
endinsant-se en la mateixa ha-
bitació de la Quirón barceloni-
na, centre hospitalari on van 
transcórrer els últims dies de 
la seva vida al costat dels éssers 
més estimats.
La pel·lícula, amb un noble 
contingut humà, deixa veure la 
talla humana i forta personali-
tat de Vilanova amb el seu ca-
ràcter metòdic a l’hora d’estu-
diar cada estratègia de joc. La 
seva aposta professional el va 
convertir en un excel·lent fut-
bolista tal i com es demostra 
en haver assolit la Lliga dels 100 punts, tot un rècord 
golejador. Amb tot, a part d’algunes compareixences 
de Vilanova amb tot l’equip i altres celebracions de 
gols; el film broda amb majúscules la recuperació 
d’aquella seqüència de Vilanova aixecant el títol de 
Lliga, al costat de Vidal, al Camp Nou; aquella lliga 
dels 100 punts que ha quedat per a la posteritat com 
a una obra mestra de Vilanova.
Avui, Tito Vilanova i la Lliga dels 100 punts ja for-
men part de la història immortal del Futbol Club 

Barcelona. I, si bé 
aquesta pel·lícula és 
una extraordinària 
història de l’empen-
ta i el talent que re-
traten la prodigiosa 

temporada dels majors èxits del club, als anys 2012 
i 2013, sumant 100 punts a la Lliga, també és una 
de les etapes més tristes on es veurien entelats els 
clams de l’èxit a causa de la malaltia del seu tècnic. 
Així, resulta més que admirable que Messi, Piqué, 
Fàbregas, Puyol, Iniesta i Henry, entre d’altres, més 
enllà de sentir-se extremadament orgullosos d’ha-
ver-lo tingut com a entrenador i com a amic, ens 
expliquin de forma tan insondable com van viure 
aquells espinosos mesos fins al dia en què el seu lí-
der no va poder superar la malaltia, el 25 d’abril de 
l’any 2014.
En suma, es tracta d’una impressionant i commovedo-
ra pel·lícula carregada de missatges; on el major llegat 
és posar en valor la notable professionalitat de Vilano-
va, tot un homenatge a la seva persona i, per extensió, a 
un període summament memorable per al Barça. 
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DIVENDRES 11 

TEATRE 
Igualada 

La Cia La Remeiera presenta l’obra “La 
Tresquera”. Un espectacle íntim, directe i 
alliberador que tracta amb delicadesa els 
abusos infantils dins del nucli familiar. 
Amb la coneguda actriu tousenca Mònica 
Torra. 
Divendres a les 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

MÚSICA 
Capellades 

Àlex Cassanyes Quartet és una formació 
de jazz contemporani que explora l’expres-
sivitat a través de composicions originals, 
alguna influència del jazz tradicional i de 
la música minimalista.. 
Divendres a les 8 del vespre al Teatre la 
Lliga

DISSABTE 12

TEATRE 
Igualada 

La Cia La Remeiera presenta l’obra “La 
Tresquera”. Un espectacle íntim, directe i 
alliberador que tracta amb delicadesa els 
abusos infantils dins del nucli familiar. 
Amb la coneguda actriu tousenca Mònica 
Torra. 
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

CLUB DE FILOSOFIA 
Igualada 

“La pregària de Txernòbil: crònica del fu-
tur”
Els participants en aquest club es troba-
ran per parlar d’aquest assaig d’Svetlana 
Aleksiévitx, guanyadora del Nobel de Li-
teratura el 2015. 

AGENDA

abusos infantils dins del nucli familiar. 
Amb la coneguda actriu tousenca Mònica 
Torra. 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora

TEATRE 
Igualada 

El Centre de Titelles de Lleida presenta 
l’obra “On vas Moby Dick”. Els titelles de 
taula, les projeccions de dibuixos animats 
i les
cançons ens endinsen en la història de la 
gran balena blanca, Moby Dick. Organitza 
Xarxa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu

MÚSICA 
Igualada 

Concert a càrrec d’Anna Andreu i Carlota 
Flâneur inclòs dins del Cicle de Tardor.
Diumenge a la 1 del migdia a la Bastida

MÚSICA 
Capellades 

Concert-vermut. “Santa Llúcia, tretze dies 
d’aquí a Nadal”. El Duet Pinyols ens oferi-
ran un repertori d’entranyables cançons 
nadalenques.
Diumenge a la 1 del migdia a la Cafeteria 
de la Lliga.

FESTIVAL D’ORGUE 
Capellades 

Concert a càrrec de la Coral Càrmina que 
interpretarà la Missa en Re M. de Dvorak 
amb David Maelt a l’orgue i direcció de 
Daniel Mestre.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església de 
Santa Maria

MÚSICA 
Calaf 

Concert de gala: Tres tenors. A càrrec d’Al-

Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central

TEATRE 
Igualada 

“La pregària de Txernòbil: crònica del fu-
tur”
Els participants en aquest club es troba-
ran per parlar d’aquest assaig d’Svetlana 
Aleksiévitx, guanyadora del Nobel de Li-
teratura el 2015. 
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del  llibre de fotografia+poesia 
d’Eulàlia Domènech “Certes incerteses”. 
L’artista David Ymbernon en farà la pre-
sentació. 
Dissabte a les 12 del migdia a Artèria.

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

El Grup de Teatre D’aquí i d’allà, de Terras-
sa, ens oferirà l’obra “Innocència”. 
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Fo-
ment.

MUSICALBRUC 
El Bruc 

Concert de Chicuelo i Mezquida “No hay 
dos sin tres”. Música original, composici-
ons pròpies plenes d’intensitat, passió i 
connexió per fer-vos vibrar i gaudir. 
Dissabte a les 7 de la tarda al Casal

DIUMENGE 13  

TEATRE 
Igualada 

La Cia La Remeiera presenta l’obra “La 
Tresquera”. Un espectacle íntim, directe i 
alliberador que tracta amb delicadesa els 

ALEXANDRE DE RIQUER
El 13 de novembre fa 100 anys de la 
mort d’aquest artista calafí, un dels 
referents del modernisme català. 
Aquesta mostra recorda el seu llegat.
Fins el 13 de desembre al vestíbul de 
la Biblioteca Central

INSTAL.LACIÓ PRIMA-
VERA DEL 20
de Raül M. Beteta
El confinament durant la primavera 
ha provocat la sensació de haver per-
dut aquesta estació i n’atrapa l’essèn-
cia amb jocs de llums i colors. 
Fins el 10 de gener a la Porxada del 
lounge-bar hotel Cal Roure

EXPOSICIONS
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NI SANTES NI PUTES
De Desedamas. 
Art tèxtil a càrrec de Cecília i Mercè 
Gonzàlez. “Jo diré si sóc bonica, jo 
diré si sóc forta. Vosaltres no decidi-
reu sobre la meva vida; seré jo qui ho 
faci”. Amy Shumer.
Del 21 de novembre al 16 de gener 
a Artèria.

RITMES. JOSEP CAMPENY 
I SANTAMARIA
L’exposició vol posar en valor l’obra 
d’aquest escultor d’arrels iguala-
dines, amb una important carrera 
escultòrica a nivell nacional i inter-
nacional. 
Fins al mes de febrer de 2021 al Mu-
seu de la Pell d’Igualada

PREMI CIUTAT D’IGUA-
LADA PROCOPI LLUCIÀ 
2020
Es mostrarà una selecció dels tre-
balls presentats al premi de creació 
artística Procopi Llucià, de fotogra-
fia.
Del 19 de novembre al 13 de desem-
bre a la Sala Municipal d’Exposici-
ons

DEPORTADA
De Josep Cordero
Els estereotips en la moda patiran 
una tensió transformadora per mitjà 
de la pintura per ser mostrades amb 
un altre enfocament..
Fins el 30 de novembre a la sala 
d’exposicions de la Gaspar

PAISATGES D’INSTANTS
de Massimo Latte
Una obra que ens introdueix a l’acte 
de pintar, la pulsió, la repetició del 
gest. També de l’esquinçat, la reunió 
i l’atzar. El silenci.
Fins el desembre al Museu Molí Pa-
perer de Capellades

SUMI-E
de Carme Freixas
En japonès, la paraula «sumi» sig-
nifica tinta i «e» vol dir pintura. 
L’expressió de l’ésser, a través de la 
pintura japonesa, té per objectiu in-
tegrar el cos físic, mental i emocio-
nal com a manifestació de l’esperit 
de l’artista. 
Fins el 15 de gener al Punt de Lec-
tors de la Biblioteca Central

bert Deprius, Carles Cosias, Josep Fadó i 
Josep Buforn 
Concert homenatge als Tres Tenors de la 
lírica (Carreras, Domingo i Pavarotti).
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda al Ca-
sino.

CINEMA 
Vilanova del Camí 

Projecció de la pel.lícula per a tota la famí-
lia “Mascotes 2”. Organitza +QCine.
Diumenge a les 12 del migdia a Can Pa-
passeit

DILLUNS 14

TALLER
Igualada 

Segon taller del cicle de biblioteràpia que 
impulsa la Biblioteca amb Booklife. En 
aquesta ocasió es parlarà de la fortalesa i la 
resiliència a través d’un seguit de novel·les.
Dilluns a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

CONFERÈNCIA
Igualada 

Lídia Català i Salvador Oliva oferiran la 
conferència “Josep Campeny, un escultor 
igualadí”. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda pel Canal Ta-
ronja

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació de la novel·la “Cap altre amic 
que les muntanyes”, de
Behrouz Boochani. L’acte comptarà amb 
la participació de Laura Huerga, editora 
de Raig Verd, i de Xavier Badia, professor 
jubilat i voluntari de presons de Justícia i 
Pau. Hi actuarà en directe el músic igualadí 
Marc Mateu.
Dilluns a 2/4 de 8 del vespre a la sala LAB 
de l’Ateneu
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Quan els pares se separen
A Tous •  Regreso a Hope Gap

REDACCIÓ/ 

Grace (Annette Bening, Ameri-
can Beauty) i Edward (Bill 
Nighy, Su mejor historia) por-

ten casats 39 anys. El seu matrimoni 
és aparentment perfecte. Un cap de 
setmana, el seu fill Jaime (Josh O’Con-
nor, Florence Foster Jenkins) decideix 
visitar-los. Per a la seva sorpresa, s’as-
sabenta que Edward planeja deixar a 
la seva mare l’endemà. La pel·lícula 
segueix, llavors, a tres personatges que 
passen per fases d’estupor, negació i fú-
ria. Continuarà viu el matrimoni des-

prés d’aquesta crisi? 
Regreso a Hope Gap és la història d’una 
separació però no sols entre pares sinó 
també i, sobretot, entre pares i fill. És 
el testimoniatge d’aquest fill recordant 
els seus moments més feliços de la in-
fància i adolescència en un entorn idí-
l·lic (Seaford i els penya-segats Seven 
Sisters a Anglaterra), aquella etapa en 
la qual mai es va preocupar per la feli-
citat dels seus progenitors.
El director Nicholson parla de com 
donar-los la mà per a aprendre a dei-
xar-los anar i ensenyar-los al fet que et 
deixin anar.

Una història d’amor impossible
Estrena •  El verano que vivimos

REDACCIÓ/ 

Any 1998. La Isabel és una estu-
diant de periodisme que es veu 
obligada a realitzar les seves 

pràctiques en el diari d’un petit poble 
costaner gallec. En arribar, vol posar-se 
a la feina el més aviat possible i comen-
çar a investigar per a així demostrar 
tot el que ha après i convertir-se en 
una autèntica periodista. Desafortu-
nadament, la labor d’Isabel consisteix 
a escriure les esqueles que arriben a la 
redacció. Malgrat el tediosa que sem-
bla ser la tasca, la jove descobreix unes 
esqueles que, més que l’anunci d’una 
mort, semblen un missatge d’amor. 
Sempre enviades en la mateixa data i 
sempre dedicades a una tal Lucía.
Isabel decideix llavors embarcar-se en 
un viatge per descobrir què hi ha dar-

rere d’aquesta curiosa història. Així, la 
protagonista viatjarà, a través de la seva 
recerca, a l’estiu de 1958 a Jerez de la 
Frontera. Allí, entre les vinyes, es va 
forjar un triangle amorós format per 
Lucía, el seu promès Hernán i Gonzalo, 
un arquitecte amic del futur espòs de 
la protagonista que té la tasca de cons-
truir un celler per a la parella.
Aquesta pel·lícula, basada en fets reals, 
està dirigida per Carlos Sedes.
La pel·lícula no existiria sense les se-
ves estrelles protagonistes, o el més 
semblant que tenim a això a Espanya: 
actors de sèries com Javier Rey, Blanca 
Suárez i Pablo Molinero, a qui sempre 
és un veritable plaer veure. Tot ha pas-
sa a més en un paratge inoblidable, i 
s’agraeix l’originalitat dels guionistes 
que decidissin emportar-se la història 
d’amor als cellers gaditans de Jerez.

L’any del descobriment
Cicle Gaudí •  Las niñas, de Pilar Palomero

RICARD FUSTÉ/ 

E l dijous 17 de desembre, a 
les vuit del vespre, a l’Ate-
neu Cinema i dintre del Cicle 

Gaudí, el Cine-club presenta la pro-
ducció del 2020 Las niñas, dirigida 
per Pilar Palomero.
Novament una òpera prima a càrrec 
d’una directora que ens transporta a 
un passat que ara ens pot arribar a 
semblar molt llunyà, tot i que l’any 
1992, el de l’Expo i les Olimpíades, 

volia ser modern.
Celia té onze anys, viu amb la seva 
mare i estudia en un col·legi de mon-
ges a Saragossa. L’arribada de la Brisa 
des de Barcelona, l’empeny cap a una 
nova etapa: l’adolescència. Per a ella, 
també serà l’any del descobriment. 
De les veritats de la vida i algunes 
mentides.
Un treball excel·lent, memorable a 
pesar de la seva modèstia aparent, 
merescudament premiat al Festival 
de Màlaga.
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Tota la informació de la teva comarca en un clic



SENTIMENTAL
Espanya. Comèdia. De  Cesc Gay. Amb Alberto San Juan, 
Belén Cuesta, Javier Cámarae 
Sentimental parla de les relacions sentimentals quotidianes 
de dues parelles que viuen en el mateix bloc de pisos. La 
cordialitat entre les dues llars es veu interrompuda quan la 
parella del baix convida a l’altra a un sopar, durant la qual els 
proposen practicar sexe en grup. A través de la comèdia, es 
reflecteixen temes molt quotidians com l’amor, les baralles, 
el dolor i l’odi..

   EL VERANO QUE VIVIMOS
Espanya. Drama. De Carlos Sedes. Amb  Blanca Suárez, 
Javier Rey, Guiomar Puerta
Any 1998. Isabel és una estudiant de periodisme que es veu 
obligada a realitzar les seves pràctiques en el diari d’un pe-
tit poble costaner gallec. En arribar, vol posar-se a la feina 
al més aviat possible i començar a investigar per a així de-
mostrar tot el que ha après i convertir-se en una autèntica 
periodista. Desafortunadament, la labor d’Isabel consisteix 
a escriure les esqueles que arriben a la redacció.

   LAS NIÑAS
Espanya. Drama. De Pilar Palomero. Amb Andrea Fan-
dos, Natalia de Molina, Carlota Gurpegui 
Celia, és una nena d’11 anys que estudia en un col·legi de 
monges a Saragossa i viu amb la seva mare Adela una vídua 
de 30 anys que somia que la seva filla tingui tot allò que se li 
va negar a ella, com l’oportunitat d’anar a la universitat. Però 
un dia arriba a la seva vida Brisa, una nova companya nou-
vinguda de Barcelona, que l’empeny cap a una nova etapa en 
la seva vida: l’adolescència.

   TROLLS 2
EEUU. Animació  De Walt Dohrn, David P. Smith. Amb  
Anna Kendrick, Justin Timberlake, Rachel Bloom
Tornen els trolls, aquests éssers encantadors, que canten, ba-
llen i s’ho passen d’allò més bé. En aquesta ocasió, Poppy, la 
líder dels trolls, descobrirà al costat dels seus amics Branch, 
Biggie, Tiny Diamond, Cooper, Satin i Chenille, que hi ha 
molts altres tipus de música a part del Pop. 

REGRESO A HOPE GAP
Gran Bretanya. Drama. De William Nicholson. Amb An-
nette Bening, Bill Nighy, Josh O’Connor
Grace i Edward porten casats 39 anys. El seu matrimoni és 
aparentment perfecte. Un cap de setmana, el seu fill Jaime 
decideix visitar-los. Per a la seva sorpresa, s’assabenta que 
Edward planeja deixar a la seva mare l’endemà. La pel·lícula 
segueix, llavors, a tres personatges que passen per fases d’es-
tupor, negació i fúria. Continuarà viu el matrimoni després 
d’aquesta crisi?.

EN GUERRA CON MI ABUELO
EEUU. Comèdia. De  Tim Hill. Amb Robert De Niro, Oakes 
Fegley, Uma Thurman
Peter és un nen que es veu obligat a abandonar la seva ha-
bitació pel fet que el seu avi recentment vidu es trasllada 
allí. D’aquesta manera, el nen veu com a única opció per a 
reprendre la seva habitació declarar-li la guerra al seu avi.
Adaptació del llibre infantil homònim escrit per Robert 
Kimmel Smith que serà protagonitzada per Robert de Niro

   EL JINETE DEL DRAGON
Alemanya. Animació. De  Tomer Eshed. Amb  Thomas 
Brodie-Sangster, Felicity Jones, Freddie Highmore
El jinete del dragon és una pel·lícula familiar sobre un trio 
d’antiherois conformat per un drac, un lladre i un follet que 
tenen una èpica aventura per a trobar el Rim of Heaven, el 
cel dels dracs. Per a això, hauran de creuar Escòcia en el seu 
camí a l’Himàlaia.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

EL VERANO QUE VIVIMOS 
Dv: 19:30
Ds: 17:00
Dg: 19:30
Dc: 19:30

DE GAULLE 
Ds: 19:30
Dg: 17:00

LAS NIÑAS (CICLE GAUDÍ) 
Dj: 20:00

1/EN GUERRA CON MI ABUELO
Dv i Dc: 17:05/19:15
Ds i Dg: 16:00/18:15/20:10

2/EL VERANO QUE VIVIMOS 
Dll Dt i Dj: 17:00/19:30
2/TROLLS 2: GIRA MUNDIAL
Dv i Dc: 17:30
Ds i Dg: 15:55/17:55
2/SENTIMENTAL
Dv i Dc: 19:40
Ds i Dg: 20:00

4/OTRA VUELTA DE TUERCA
Dv Dll Dc i Dj: 17:45/20:00
Ds i Dg: 16:00/18:10/20:10
Dt: 20:00
4/OTRA VUELTA DE TUERCA 
(VOSE)
Dt: 17:45

5/ EL VERANO QUE VIVIMOS
Dv i Dc: 17:00/19:30
Ds i Dg: 16:30/19:05
5/ EN GUERRA CON MI ABUELO
Dll i Dj: 17:05/19:15
Dt: 17:05
5/ EN GUERRA CON MI ABUELO 
(VOSE)
Dt: 19:15

6/ TROLLS 2: GIRA MUNDIAL
Dll Dt i Dj: 17:30
6/ ERASE UNA VEZ
Dv i Dc: 16:55
Ds i Dg: 16:45
6/ GREENLAND
Dv i Dc: 19:00
Ds i Dg: 19:15
6/ SENTIMENTAL
Dll Dt i Dj: 19:40

7/ ERASE UNA VEZ... 
Dll Dt i Dj: 16:55
7/ GREENLAND 
Dll Dt i Dj: 19:00
7/ EL JINETE DEL DRAGON 
Dv i Dc: 17:20
7/ AKIRA 
Dv a Dg i Dc: 19:30
7/ SUPERLOPEZ 
Ds: 17:00
7/ CARS 3 
Dg: 17:00

8/PARA TODA LA VIDA 
Dv Dll a Dj: 17:45/19:50
Ds i Dg: 16:15/18:30

UNO PARA TODOS
Ds: 17:30
Dg: 17:30
REGRESO A HOPE GAP
Ds: 19:00
Dg: 19:00

Gràcies per con�ar en nosaltres

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments

Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25 de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 16 h (no tanquem al migdia)

Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14 de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA

EL CASAL INFORMA QUE 
MENTRE DURI EL TOC DE 
QUEDA LES SESSIONS 
COMENÇARAN A  2/4 DE 6



Després de set anys tancat, reobre el Teatre de l’Ateneu 
Igualadí amb una profunda remodelació
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E l 24 de febrer de 1995 
el Teatre de l’Ateneu 
Igualadí reobria les 

seves portes. Enrere queda-
ven set anys de tancament, 
motivats per la necessària -i 
profunda- renovació per tal 
d’adequar-se a les normatives 
vigents de seguretat i per a 
reforçar-ne l’estructura, amb 
projecte de l’arquitecte iguala-
dí Jaume Riba. Avui, el teatre 
municipal és el principal refe-
rent de la cultura igualadina.
Per Pasqua de l’any 1900 
s’inaugurava el teatre impulsat 
per iniciativa de l’entitat l’Ate-
neu. L’any 1909 un incendi va 
destruir l’escenari, aprofitant 
la reconstrucció es va ampliar 
l’escenari, es construïren nous 
camerinos, s’alçà un pis més i 
s’instal·là una platea mòbil. El 
1987 el teatre va passar a ser 
municipal i l’Ajuntament es 
va comprometre a fer les re-
formes necessàries per tal de 
modernitzar-lo, fins que final-
ment el divendres 24 de febrer 
de l’any 1995 va ser inaugurat 
de nou.
Té diferents possibilitats d’en-
cabir-hi el públic, amb un 
format de teatre “a la italiana” 
que també es pot utilitzar com 
a sala de ball, etc., la qual cosa 
li permet un aforament d’unes 
500 localitats, 234 de les quals 
corresponen a platea.
Després de l’incendi de 1909 i 
la seva restauració, es va aixe-
car un segon pis i es va donar 
mobilitat a la platea per tal de 
posar-la nivell d’escenari en 
cas de voler-hi celebrar balls 
o sopars. Això va convertir 
aquest teatre en un dels més 
grans i complerts de Cata-
lunya, Entre les moltíssimes 
representacions que s’hi van 
fer cal destacar la Yerma, in-
terpretada per Margarida Xir-
gu, el novembre de 1935, amb 
l’assistència de Federico Gar-
cía Lorca.
La remodelació que es va in-
augurar el 1995 va comportar, 
entre moltes altres actuacions, 
reduir l’aforament dels 1.200 
seients als 500 actuals, 234 a 
platea. Es va adequar el teatre 
a les normatives i es van reno-
var els amfiteatres i el soterra-
ni, que continua tenint un sis-

1995 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Un parell d’anuncis publicats a La Veu el 1995.

tema amb vis sens fi, per variar 
la inclinació de la platea. Les 
dimensions de l’escenari del 
teatre són: amplada de 20 m, 
espatlles incloses, profunditat 
de 10 m i alçària fins a la pinta 
de 14 m. La boca d’escenari té 
9 m d’alçària i 6 d’amplada. 
Hem volgut destacar un escrit 
d’Emili Miramunt i Camps, 
publicat al diari d’Igualada la 
setmana de la inauguració del 
1995:
“Les encaixades de mans eren 
fortes, rotundes, sinceres. Les 
abraçades, desitjades. Els som-
riures, espontanis. La vista, de-
lerosa d’absorbir les novetats.
Les paraules, repetint-se en una 
i mil converses. Les emocions a 
flor de pell. Algunes absències, 
notades però no enyorades. Les 
presències, agraïdes.
Era el divendres 24 de febrer  
de 1995, a les vuit del vespre. El 
Saló Central de l’Ateneu Igua-
ladí bullia amb tota aquella 
gent que consideràvem que el 
reobriment del teatre L’Ateneu 
era un fet important per a la 

cultura de la nostra Ciutat.
A l’arribada de les Autoritats, 
s’obren de nou unes portes que 
mai no haurien d’haver estat 
tancades, i redescobrim un vell 
estimat espai. Remodelat en la 
tècnica, renovat en l’aspecte. 
Fou com copsar el sentiment 
d’un fill pròdig que toma a 
casa després d‘un llarg, forçat 
exili.
Seguidament, l’acte protocol-
lari. Els parlaments del Presi-
dent de l’Ateneu, Manuel Ma-
teu; la regidora de Cultura de 
l’Ajuntament d’Igualada, M. 
Teresa Farrés; l’alcalde de la 
ciutat, Jordi Aymamí, i final-
ment el conseller de Cultura 
de la Generalitat de Catalu-
nya, Joan Guitart. M’equivo-
co si dic que a alguns d’ells els 
mots se’ls resistien per l’emoció 
del moment? M’equivoco si dic 
que, per la mateixa emoció, a 
alguns dels qui escoltàvem ens 
guspirejaven els ulls? Del que 
sí estic segur, és que tots els 
presents comptàvem el goig de 
poder disposar novament d’un 

local amb una història i d’unes 
condicions escèniques poc co-
munes.
Passades quaranta-vuit hores 
d’aquesta inauguració oficial, 
el diumenge, hora foscant, el 
primer grau esdeveniment cul-
tural de la represa. 
Jordi Savall i el grup Hespe-
rion XX, que amb un públic 
predisposat de bon antuvi a 
deixar-se seduir per aquest 
igualadí universal, va omplir 
de sentit els esforços fets per 
a l’arranjament d’aquest vell i 
bell teatre. Novament el doll 
de les emocions brollà incon-
tingut i el goig del retrobament 
esborrà antigues ombres.
Les ombres de la incompren-
sió, de la indignitat, de l’estul-
tícia que van planar durant 
cinquanta anys damunt seu, 
actuant de Nèmesis immiseri-
cordi, permetent que la seva 

estructura física envellís fins 
a la decrepitud i el conduís al 
vergonyant tancament.
Aquestes han estat, però, unes 
ombres vençudes per la tenaci-
tat, pel sacrifici i finalment per 
la comprensió, la voluntat i el 
compromís.
Que ara que la llum de les emo-
cions i el goig dominen les om-
bres, els igualadins aprenguem 
novament a estimar aquest 
ens de cultura que se’ns ofe-
reix i vulguem usar-lo i fruir-
lo, doncs aquest és el seu digne 
destí.
I que aquells qui detentin el 
poder material siguin capaços 
d’obrir-se à les emocions i del 
goig, i compartint aquests senti-
ments respectin i apadrinin un 
teatre que reneix amb la volun-
tat d’ésser patrimoni de tots.
Llarga i fructífera existència per 
al renovellat teatre L’Ateneu!”
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PASSATGE DEL FORN 8 (IGUALADA) - 93 804 88 86

@restaurantVinnari
El restaurant Vinnari ofereix 

dinars i sopars 
per emportar i take away

HORARI:
De dimarts a diumenges           Tel. 93 804 91 64 

info@grupjardi.com

· Obert de dimarts a diumenge.

· Menú diari entre setmana 18 €
 i caps de setmana 26 €

www.elkubb.cat

· Obert el servei de take away
www.kubbdeliris.cat 

A partir de dijous
 obrim per sopar 

totes les nits de la setmana

Sant Agustí, 22 
08700 Igualada (BCN)

Tel. 93 105 62 54

Menú de dilluns a divendres
Dissabtes i diumenges
Plats combinats i tapes 

Take away

Take away
EL JARDÍ A CASA!

Quan?  
De dijous a diumenge migdia

938 03 18 64

Obert migdies 
 de dimecres a diumenge
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S

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

Marisc fresc
Ronda de Fàtima, 18 Igualada   ·  Tel. 938 03 13 57

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

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

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

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 ·
93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Avinguda del Mestre Montaner, 60
Tel. 938 03 27 50-  Igualada. Barcelona

Menú diari
Encàrrec i domicili



Desembre
11: Damas I, papa; Pau de Narbona; Sabí; Ida

12: Joana-Francesca de Chantal; Mare de Déu de Guadalupe 
13: Llúcia; Otília; Aubert.

14: Joan de la Creu; Just i Abundi; Diòscor; Nicasi.  
15: Valerià; Urber; Cristiana ; Sílvia.

16: Ananies, Azaries i Misael; Albina; Adelaida  
17: Joan de Mata; Llàtzer; Esturmí 

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

Antoni Llordés i Roselló
El Toni ens ha deixat per sempre el dia 10 de desembre, a l ‘edat de 70 anys, 

després de gairebé dos anys de lluita exemplar contra la malaltia.

Tot l’equip de Grup Carles lamentem aquesta pèrdua i agraïm 
immensament els 46 anys de col·laboració professional exemplar.
La seva petjada de coneixements, humanitat i tracte exquisit amb 

els clients i els companys perdurarà per sempre.

El nostre condol a la família i a tots els que l’han estimat.

Igualada, desembre de 2020

El proper dissabte 12 de de-
sembre, 3er diumenge d’Ad-
vent, com cada segon dissabte 
de mes, a 2/4 de 5 de la tarda es 
celebra una missa en llegua an-
glesa a la capella del Sant Crist 
de la basílica de Santa Maria 
d’Igualada. Els cants durant la 
celebració seran: a l’inici “My 
help comes from the Lord”, 
després de les pregàries “Wait 
for the Lord”, durant la co-
munió “Jesus Christ, Bread of 
Life”, tots ells de Taizé. Es fina-
litzarà amb el cant a la Mare de 
Déu “As I kneel before you”. Es 
cantarà també el salm del dia 
“My soul rejoices in my God”.

El proper diumenge, dia 13, se 
celebra Santa Llúcia, patrona de 
les modistes, sastres, fotògrafs i 
advocada dels invidents i contra 
les dolències de la vista. 
Se celebrarà solemnement a 
Igualada, a l’església del Roser, 
on hi s’hi venera una imatge, 
amb una eucaristia a les 10 del 
matí presidida per l’arxiprest, 
Mn. Eduard Flores. 
L’església romandrà oberta de 
les 9 a la 1 del matí i de les 5 a les 
8 del vespre. Durant tot el dia es 
podrà comprar i posar llantions 
a la santa i adquirir, com cada 
any, les tradicionals “Delícies de 
Santa Llúcia”.

FULL DIOCESÀ 

El papa Francesc ha im-
pulsat una trobada ti-
tulada «L’economia de 

Francesc» amb els joves i un 
grup qualificat d’experts, per-
què l’economia d’avui i de 
demà sigui més justa, frater-
na, inclusiva i sostenible, sense 
deixar ningú enrere. Hi hagut 
participació de milers de joves 
economistes d’arreu del plane-
ta en un esdeveniment que es 
preveu que tingui continuïtat 
en el futur, centrat en la ciutat 
d’Assís.
Bernat Sellarès, nascut a Igua-
lada, és gerent de la Facultat de 
Filosofia de l’Ateneu Universi-
tari Sant Pacià i de la Univer-
sitat Ramon Llull. És també 
professor d’Història del pen-
sament econòmic i polític en 
el grau en Filosofia, Política i 
Economia, així com coordina-
dor i participant d’Economy of 
Francesco L’hem entrevistat:

Com ha anat la trobada «Eco-
nomia de Francesc»?
Ha estat molt emotiva, ja que 
feia molts mesos que esperà-
vem de trobar-nos tots. L’esclat 
de la pandèmia ens va impe-
dir de congregar-nos a Assís 
el març passat, i teníem mol-
tes ganes de trobar-nos allà 
aquest novembre. Però ha estat 
impossible, i vam decidir tirar 
endavant en format online. 
Era sens dubte tot un repte, 
però ha estat un èxit: tot plegat 
ens ha permès de començar a 

treballar abans de trobar-nos 
presencialment i teixir compli-
citats (i amistats!). Podem par-
lar de l’Economy of Francesco 
2020 com el punt de partença 
d’un moviment. 

Quins són els principals 
punts que s’hi han tractat?
Fa uns quants mesos que es-
tem treballant en dotze villages 
(poblats), com els hem anome-
nat, en clara referencia simbò-
lica a les dotze tribus d’Israel 
i als dotze Apòstols. Aquests 
grups, dividits en grans temes 
i qüestions econòmiques, man-
tenen una vocació cristiana i 
humanista que s’ha volgut fer 
evident en el títol, contrapesant 
el tema amb el que podríem 
dir-ne l’ideal humà. Per exem-
ple, treball i cura, o bé gestió i 
donació, finances i humanitat, 
agricultura i justícia, energia i 
pobresa, benefici i vocació.

El Papa us va donar cap indi-
cació?

Allò veritablement revoluci-
onari és la confiança del Papa 
en els joves per a iniciar aquest 
procés. I això sense gaires in-
dicacions més enllà de la con-
fiança en nosaltres com a veus 
profètiques i de canvi. Penso 
que qualsevol líder mundial 
que volgués iniciar un canvi 
a nivell econòmic reuniria els 
més poderosos per tal d’imple-
mentar-los de dalt cap a baix. 
En canvi, el Sant Pare ha confi-
at en els més joves per a iniciar 
un procés que aspira a canviar 
de baix cap a dalt.
Una de les coses més boniques 
ha estat comptar amb un mu-
sulmà com a presentador de 
l’esdeveniment.

Amb la Doctrina Social de 
l’Església, no estava ja tot dit?
EoF és un moviment que va 
més enllà de les idees. En les 
diverses connexions online 
que s’han fet durant l’esdeve-
niment hem pogut veure i co-
mentar diverses implementa-

Missa mensual en 
llengua anglesa

Diumenge, festa de 
Santa Llúcia a l’es-
glésia del Roser

cions d’aquest economia més 
humana que ens demanava el 
papa Francesc. EoF implica la 
posada en pràctica de moltes 
de les idees contingudes en la 
Doctrina Social de l’Església, 
una veritable encarnació.
Vostè treballa a la Facultat de 
Filosofia. 

Com lliga la filosofia amb 
l’economia?
L’economia hegemònica actu-
al està totalment mancada de 
filosofia. En el pla acadèmic, 
l’economia és una pseudoci-
ència tancada en si mateixa i 
desconnectada de la realitat. 
En el pràctic, és una tasca ori-
entada a un objectiu absurd 
com és el creixement il·limitat. 
L’economia necessita la filoso-
fia per a comprendre les seves 
arrels i el seu sentit; d’on ve i 
on va. En acabar els meus es-
tudis en economia vaig sentir 
una buidor; em semblava ha-
ver desaprofitat els anys d’es-
tudi en quelcom que no tenia 
sentit. Va ser a través de la fi-
losofia que vaig comprendre el 
sentit de l’economia com una 
tasca al servei de les necessi-
tats de les persones. Com deia 
Keynes, els economistes som 
els garants, no de la civilitza-
ció, sinó de la possibilitat de 
civilització. Actualment tinc 
la sort de poder compaginar 
aquesta tasca com a ecònom 
amb la d’aportar una visió més 
amplia i humana de l’econo-
mia als meus estudiants.

Una economia justa i sostenible
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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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

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

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
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

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

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@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
EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASESMa DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

Quiromassatge
Massatge TNDR
Massatge esportiu
Reflexologia podal
Flors de Bach
Hipnosi
Reiki

DIVENDRES  11: 

TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

 DISSABTE  12:  

ADZET
Av. Barcelona, 9

DIUMENGE 13:  
BAUSILI

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

SECANELL
Òdena, 84

(22:00 - 9:00h)
DILLUNS  14: 

MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMARTS 15:  

 BAUSILI
Born, 23

DIMECRES 16:  

CASAS V.
Soledat, 119
DIJOUS 17:  
PILAR

A. Mestre Montaner, 26



Joan Boix i Vendrells
President de l’Associació de comerciants 
Nou Centre d’Igualada

Tinc 55 anys d’edat, i soc Llicenciat en Dret. He estat activista sindical i polític, i he col.laborat en 
diferents mitjans de comunicació de la ciutat durant molts anys. Des de fa sis anys regento el restaurant 
Cor Verd, a les Comes. També soc president de l’associació comercial Nou Centre.

L’afany de protagonisme mena a alguns a la frustració quan, amb el pas del temps, no aconsegueixen els reconeixements socials desitjats. 
Són líders fallits, de col·lectius migrats i noms grandiosos que, per fer-se notar, han d’explicar constantment els seus èxits, dels que no 
s’adonaria ningú, si ells no els esbombessin permanentment. Arribats a la vellesa, no entenen que els vegin com els pollastres que gallegen 
pels voltants del Nadal. Continuen predicant la seva fórmula per resoldre tots els problemes, que ells no varen saber enfrontar quan els 
tocava. Il·luminats amb la seva veritat, s’esgargamellen criticant tot allò que no encaixa amb els seus postulats i quan la gent no segueix 
el camí que ells tenen tan clar. I exigeixen gratitud perquè ells no es resignen a només passejar, prendre el sol i gaudir de la pensió de 
jubilats. Però la joventut, tot força, no entén, ni vol saber res, dels condicionants provinents del passat. Cerca el seu futur d’oportunitats 
i llibertats, volent bastir un nou ordre, de lleis i regulacions amb la seva empremta. La roda del món gira i gira. I quan per uns ja és de 
nit, per altres tot just comença el dia. 

 “El Rec s’ha de repensar a molts anys 
vista, però a curt termini cal pensar 

en el nord de la ciutat”

  Jordi Puiggròs @jordipuiggros67
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Espai patrocinat per:

En el seu moment la vostra associació va representar 
tot un canvi, perquè fins llavors gairebé sempre hi ha-
via hagut només una entitat comercial a la ciutat. Era 

necessari?

Sí, i no per dividir, sinó per sumar. Tot el que és la zona nord, 
que l’entenem com els barris de Set Camins, Poble Sec i les 
Comes, estaven una mica abandonats. Va néixer sobretot per 
promocionar un pàrquing, que és el que hi ha al carrer de la 
Pobla de Claramunt. A partir d’aquí es va bastir una associació 
que està consolidada, i que serveix per recordar a la gent que 
no tot el comerç està al centre, sinó que hi ha altres parts que 
s’han convertit en nous centres comercials i en expansió. Això 
va suposar un trencament amb la manera d’entendre les coses 
en aquell moment, i en portar també activitats fora del centre 
clàssic, així com la manera de veure i de promocionar allò que 
és una Associació de comerciants tradicional.

Ho heu aconseguit?

Estem en el bon camí. Avui tenim consolidats uns 75 associats, 
des de fa uns tres anys. Hem arribat a 90, ara som prop de 80, 
però mai hem baixat de 75. Això significa que estem consoli-
dats, i també serveix per visualitzar el comerç fora del centre 
i especialment el comerç de proximitat. Penseu que si hi ha 
una zona en expansió del comerç a la ciutat, en el més ampli 
sentit de la paraula, és al nord. I no només en el petit comerç, 
sinó les grans superfícies. Esclat, Lidl, Mercadona, Carrefour, 
Caprabo... Es va consolidant com una gran zona comercial de 
manera evident. També moltes vegades ens oblidem del co-
merç que ve de persones d’origen xinès, que a l’avinguda Mes-
tre Muntaner té dues superfícies importants i vuit negocis més. 
Els hem de tenir en compte, i també hem d’anar acostant-nos 
a aquesta gent, perquè formen part del teixit comercial. El que 
ens ha donat Nou Centre és aquesta àmplia visió que no es 

tenia abans.

La gent de la comarca ho coneix prou bé, això que dius?

La visió d’Igualada com a eix comercial segueix consolidant-se. 
El comerç en les petites localitats està desapareixent, i el nucli 
principal és Igualada. Com més oferta hi hagi, com més zones 
comercials hi hagi, més serà la ciutat un pol d’atracció. 

Què li manca a Nou Centre per ser un espai comercial con-
solidat de forma definitiva?

Que els comerciants de la zona ens ho creiem més, i que sa-
piguem transmetre-ho d’aquesta manera. És molt important 
que vagi creixent en nombre de negocis, i que a més a més, hi 
hagi diversitat d’oferta, també cultural, en tots els àmbits. No 
només ha d’haver-hi oferta comercial, també de restauració, 
que ja n’hi ha. Potser a la part de l’avinguda Barcelona i dels 
Set Camins és més de negocis i menys de restauració, i a les 
Comes és diferent... En el futur hauríem de plantejar-nos què 
fem amb la part de les Comes que dóna a les avingudes Europa 
i Països Catalans. En qualsevol cas, ens ho hem de creure més. 
Durant la pandèmia s’ha vist clarament el suport de l’Ajunta-
ment a totes les zones comercials, de donar-nos ànims i ajuda 
entre nosaltres. I a intentar potenciar-les. 

Quines haurien de ser les inversions a fer en aquest espai 
per potenciar-lo més? Aviat s’obrirà un Centre Cívic als Set 
Camins...

El Centre Cívic servirà per descentralitzar una mica els serveis 
bàsics municipals de la ciutat. Hauria de servir no només per 
fer activitats, o perquè les entitats tinguem un lloc per a reu-
nir-nos, sinó també per als serveis municipals. La zona més 
poblada de la ciutat no és el centre d’Igualada. És el nord. Per 
què per a qualsevol gestió municipal s’ha de baixar al centre? 

Després, el que cal fer, i sé que això és més polític, és repensar 
cap on ha d’anar la ciutat de manera global. Es parla molt del 
Rec, però penso que hi ha zones on és més coherent i lògic re-
pensar i planificar... El Rec s’ha de repensar a 20-30 anys vista, 
però a curt i mig termini cal pensar en altres zones, com el 
nord de la ciutat. 

Fent què?

Fires, per exemple. Ja en fem una, Naturveg, que té prou èxit. 
Però se’n podrien fer més. I activitats. De la Festa Major, per 
què no. I en altres èpoques de l’any. Si la pandèmia ens deixa, 
aquest any l’Ajuntament ja ha decidit fer les cantades de Na-
dal en diferents punts de la ciutat. És una idea que s’hauria de 
repetir. Però més enllà d’això s’ha de pensar Igualada en glo-
bal, pensar cap on hem de créixer i com. Si no es vol fer un 
gran POUM i s’ha de fer tot de forma quirúrgica, hi ha moltes 
fórmules per fer-ho. És clar que s’han de fer plans d’ordenació 
urbanística, però és més important tenir una visió àmplia. L’ac-
tual govern d’Igualada té aquesta visió, però ens hem d’atrevir 
a fer-ho. Ara no es poden fer plans, com al Rec, a molts anys 
vista, sinó a curt termini, i tenir en compte l’habitatge assequi-
ble, una millor mobilitat, tot el tema industrial... Igualada és 
un espai fantàstic per implementar una Smart City, una ciutat 
intel·ligent. Ho tenim tot! Falta aquesta visió global de ciutat, i 
cap de les forces polítiques actuals ho té en compte, l’únic lloc 
on hem trobat idees similars és en l’actual equip de govern.

Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 
85 kW (116 CV)

( 1.964Km)
PVP 29.618€

Audi A3 Sportback S line 30 TFSI 
85 kW (116 CV)

( 28.174 Km)
PVP 33.745€

Audi A4 Advanced edition 2.0 TDI 
110 kW (150 CV))

(647 Km)
PVP 40.431€

Audi A3 Sedan S line 35 TDI 110 
kW (150 CV) S tronic

(5.212 Km)
PVP 41.741€

Audi Q2 sport 35 TFSI 110 kW 
(150 CV) S tronic

(16.413 Km)
PVP 41.856€

Audi Q5 S line 35 TDI quattro 120 
kW (163 CV) S tronic

(584 Km)
PVP 60.215€

20.700€ 21.700€ 24.000 € 27.500€ 28.300 € 41.500€

Volkswagen Golf Business 1.6 TDI 
85 kW (115 CV)

 (37.879 Km)
PVP 26.746€

Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI 
Business & Navi DSG 85 kW (115 CV)

 (47.547 Km)
PVP 30.646€

Volkswagen T-Roc Advance 1.6 
TDI 85 kW (115 CV)

 (18.669Km)
PVP 29.983€

Volkswagen Caravelle Batalla Corta 
2.0 TDI BMT 84 kW (114 CV)

 (27.351Km)
PVP 37.672€ 7 

Škoda Scala 1.6 TDI Ambition 85 
kW (115 CV)
 (8.834 Km)

PVP 24.942€

Volkswagen Polo Advance 1.0 TSI 70 
kW (95 CV)

 (25.926 km)
PVP 19.168€

12.300€ 14.530€ 15.900€ 21.000 € 23.900€ 15.800€


