ESPECIALISTES EN ALIMENTACIÓ
ESPECIAL REIS
2021
PàginesI 17 a 63
ECOLÒGICA,
HERBODIETÈTICA

www.veuanoia.cat

COSMÈTICA CERTIFICADA ECO

Dissabtes
de 9.00h a 14.00h
botiga
autoservei

la teva opció, natural!

C/ Pierola, 5 - IGUALADA (davant església de la Sagrada Família)
botiga@opcinatura.com · w w w . o p c i n a t u r a . c o m

Els productes ecològics es produeixen sense
pesticides ni adobs de síntesi química.

93 805 59 18

opcinatura

Dijous, 31 de desembre de 2020 - 39è any - Núm. 1998 - 1,8 € - Publicacions Anoia, S.L

Reis 2021
Et preparem el vestuari
de temporada!
REBAIXES FINS AL
50% DE DTE.
Pg. Verdaguer, 28 - Igualada

615 47 03 53
@myriamvalmoda
@Myriam Val moda
www.myriamval.com

2

| OPINIÓ

Dijous, 31 de desembre de 2020

L’EDITORIAL

D

El 2021 serà millor

eixem enrere un any nefast. El pitjor
de les nostres vides. Un any per oblidar, o, millor encara, per prendre nota
del mal que pot fer una pandèmia. Ens
ha tocat viure-la molt de prop, a l’Anoia, i especialment a la Conca d’Òdena. Les últimes dades
reflecteixen que 546 anoiencs han perdut la vida
per la covid-19, sobretot durant els primers
dos mesos, març i abril.
Una xifra que fa esgarrifar.
Malauradament, l’any
ens ha deixat molt poques notícies positives,
perquè la pandèmia ha
estat en tot moment
present en l’agenda de
l’actualitat. Les restriccions, les ajudes, les
normatives, els confinaments, la pressió als hospitals, la davallada de l’economia... tots aquests
temes s’han emportat les portades, les pàgines i
els minuts als mitjans de comunicació de tot el
món. Al mateix temps, els recursos dels nostres
ajuntaments s’han destinat, és clar, a polítiques
de caire social per intentar, el màxim possible, a

minorar l’impacte que ha suposat -i suposa- la covid-19 en moltíssimes famílies. Les dades que ens
arriben de l’increment del nivell de pobresa i el
volum de famílies que necessiten ajuda esmicola
completament el referent que en teníem de la crisi
del 2008... Molta atenció en això.
L’arribada de les vacunes és una entrada d’aire renovat en l’atrofiada
sensació d’impotència que tenim tots.
Esperem molt d’elles,
i el millor favor que
ens podem fer mentre no ens arriben és
seguir fil per randa
les recomanacions de
seguretat, sobretot en
aquests dies de festes
que ens queden.
El 2021 segur que
serà millor, perquè venim de molt avall. Si el que
ens diuen els experts es compleix, arribats a l’estiu
molta gran part de la població -i la totalitat de
la de risc- estarà vacunada, i el malson començarà a marxar de les nostres vides. Mentrestant,
assumim que el millor està per arribar. Que tots
plegats tinguem un venturós 2021!

L’arribada de les vacunes és
una entrada d’aire renovat en
l’atrofiada sensació d’impotència
que tenim tots. Mentrestant,
seguim les normes!

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Joan Margarit, escriptor i poeta,
de 82 anys, va rebre el premi Cervantes al Palauet Albèniz de Barcelona de mans dels reis, acompanyats del ministre de cultura, que
s’havien desplaçat a la capital del
Principat per “donar aquest premi tan important i que no s’havia
pogut fer, a causa de la pandèmia,
al paranimf de la Universitat d’Alcalà d’Henares com era habitual. El
premiat va expressar la seva satisfacció dient “Gràcies per la deferència. No sé si ho mereixo, però
estic encantat”.
Felip VI, en la seva al·locució nadalenca, va dir “en el meu esperit
renovador ja manifestat en la meva
coronació el 2014 hi ha uns princi-

pis que ens obliguen a tots sense
excepcions i que estan per sobre
de qualsevol consideració, de la
naturalesa que sigui, fins i tot de
les personals o familiars.” Però tan
contundent com va ser el 3-O, en
aquesta ocasió tot van ser convencionalismes referits a la covid-19,
amb curioses mencions com “la
lluita de les forces armades contra
la pandèmia”. Clar que Joan Carles I es va afartar cada Nadal de
donar lliçons que ell no seguia.
Pedro Sánchez, president del govern espanyol, va repetir els habituals qualificatius cap als militars.
Ha destacat el seu “sentit del deure i afany de servei” i el seu “compromís, entrega i professionalitat”.
Representen “totes les millors virtuts d’unes forces del segle XXI
modernes, capaces de realitzar
una tasca lleial i callada, al servei
de la democràcia, com a pilar fonamental de la política exterior”,
Gerry Adams, exlíder del Sinn
Féin, va “donar tot el suport per
la seva situació” a Oriol Junqueras, president d’ERC, president
d’ERC, i a Raül Romeva, excon-

seller. També els va dir “la presó no
és un lloc agradable per estar-se
per Nadal, però quan mireu enrere veureu aquests dies gairebé com
una part necessària de la lluita per
aconseguir la llibertat del poble català”
José Mújica, expresident de l’Uruguai, també va dir-los-hi que “teniu
tota la meva solidaritat perquè sóc
un amic de tots aquells que estan a
la presó per raons polítiques i sempre he defensat la negociació amb
l’Estat sobre Catalunya.”
Roger Torrent, president del Parlament, ha demanat a l’independentisme “una dinàmica cooperativa
i evitar la competència abans del
14-F” i ha continuat “si la pròxima
legislatura ens hem d’entendre, que
ens haurem d’entendre, ho haurem
de fer amb unes bases absolutament diferents. El sobiranisme ha
de mirar cap enfora i ha d’esquivar
els retrets interns.”
Carles Puigdemont, cap de llista de
JxCat a les properes eleccions, va dir
“Laura Borrás serà la propera presidenta de la Generalitat de Catalunya.”
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MIQUEL SAUMELL

@MiquelSaumell

Tres brèxits
Poso el títol en plural perquè, a Europa,
de processos similars al Brexit ara mateix n’hi ha tres. Comencem pel primer,
quan els britànics van decidir marxar
de la Unió Europea. No hi ha cap obligació de mantenir viva una convivència
quan una de les parts ja no vol seguir,
encara que des de fora pugui semblar
que la part que vol marxar s’equivoca.
Però des de conviccions democràtiques
ningú ho hauria d’objectar. El fet és que
els britànics van votar a favor de deixar
de ser membres de la Unió Europea, i
aquella decisió s’ha tirat endavant. És
des d’un posicionament democràtic
que la Unió Europea respecta la voluntat dels britànics. A partir d’aquest
respecte, a les parts només els queda
negociar com han de ser les seves relacions en el futur, tal com estan fent
ara. Així funciona la democràcia. Cap
llei pot estar per sobre de la voluntat
popular d’un poble.
Segon procés. De la mateixa manera
que la Unió Europea respecta la voluntat majoritària dels britànics, aquests
hauran de respectar el resultat del referèndum d’independència d’Escòcia,
quan els escocesos tornin a votar sobre
la seva pertinença a la Gran Bretanya.
Cal fer un petit recordatori, i és que
quan es va fer el primer referèndum, els
dirigents britànics van amenaçar molt
seriosament als escocesos que quedarien fora de la Unió Europea si votaven
a favor de la independència, i allò va
condicionar molt el vot. Però amb el
resultat del referèndum del Brexit ha
passat exactament el contrari, és a dir,
que els escocesos han quedat fora de la
Unió Europea quan ells el que volien
era romandre-hi.
El cas català seria el tercer, i és semblant al d’Escòcia. Si a Catalunya hi
ha una majoria de persones que opta
per constituir un país independent
d’Espanya, la voluntat d’aquesta majoria s’ha de respectar. No hi ha cap llei
que ho pugui impedir, es digui constitució o es digui com es digui. La voluntat popular expressada a les urnes
ha d’estar per sobre de qualsevol dubte
al respecte. Fa tres anys ja vam fer un
referèndum, i el resultat és conegut per
tothom. Així, l’any 2017 els catalans
van votar majoritàriament a favor de
la independència de Catalunya, i Espanya hauria de respectar democràticament aquell resultat. Però, tot i això, si
les dues parts en conflicte acorden celebrar un segon referèndum, convocat
amb tots els ets i uts, jo no m’hi oposaré. Ho trobaré estrany, això sí, però si
tothom queda més convençut amb la
convocatòria d’un segon referèndum,
cap problema. Però al final caldrà fer
allò que el poble decideixi.
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JOSEP SORIGUERA

La tribuna

Advocat

E

stimats:

Cada any us demano coses que,
generalment, em porteu gràcies
a la vostra generositat i màgia que res us
fa impossible.
Però resulta que aquest any us vull demanar una cosa molt especial, i estic segur
que aconseguir aquest impossible que us demanaré
sols està a les vostres mans.
Com sabeu, en aquest país
tenim presos polítics per
uns i polítics presos per altres, però, en qualsevol cas
és igual, donat que el que
us vull demanar és la seva
llibertat.
Encara que ja sé que ho sabeu, deixeu-me dir-vos que
hi ha dues maneres perquè
es concedeixi la llibertat
que us demano dels polítics: una és l’amnistia i l’altra és l’indult.
L’amnistia ja us avanço que
és complicada. Per què?
Doncs primerament perquè ha de ser per llei, llei
que han d’aprovar les Corts
Espanyoles, però hi ha més, aquest tipus
de llei la Constitució vigent no la contempla, o sigui, encara que el Congrés aprovés la llei, podria donar-se el cas que es
plantegés al Tribunal Constitucional una
qüestió o un recurs d’anticonstitucionalitat i, segurament, la llei quedaria derogada per anticonstitucional.
A més, Majestats, l’última llei d’amnistia

#L’enquesta
de la setmana

Carta als Reis... Mags
Deixeu-me dir-vos que hi ha
dues maneres perquè es concedeixi la llibertat que us demano
dels polítics: una és l’amnistia
i l’altra és l’indult.

que les Corts Espanyoles van aprovar va
ser el 1977. Llei que ha esdevingut problemàtica! En aquest retall que us adjunto
del diari Público us adonareu del perquè:
“La Ley pretendía, sobre todo, ser una
llamada al abandono de la vía armada.
Todos los grupos parlamentarios están de
acuerdo. Todos, menos uno: Alianza Popular. Quien le iba a decir a aquellos presos

que la misma ley que sirvió para amnistiarles, serviría para blindar la dictadura
franquista. O a los propios diputados que
la aprobaron”.
Encara que fora millor l’amnistia, perquè
no tan sols suprimeix la pena, sinó també
el delicte d’aquesta, tenim com a alternativa l’indult, que solament es projecta
sobre la pena, quedant-ne
vives les conseqüències.
L’indult està reglat per la
“Ley de 18 de junio de1870
estableciendo reglas para el
ejercicio de la gracia de indulto”, que va signar “El Ministro de Gracia y Justicia”
Eugenio Montero Ríos, en
temps del convuls Sexenni
Democràtic d’Espanya, sent
el president del govern provisional el general Francisco
Serrano y Dominguez, i el
primer ministre el capità general Joan Prim i Prats, que
va morir assassinat sis mesos
després, el 27 de desembre
de 1870, a prop del Congrés
de Diputats.
La llei regula els passos a seguir per l’indult, que el pot
demanar tothom en nom dels presos, com
queda de manifest en el seu article 19, i
per últim és el govern qui s’ha de manifestar i el que té el poder decisori per
concedir-lo per Reial Decret.
Majestats, els torrons no, però esperem
que la mona sí que se la puguin menjar
a casa.
Millor Any Nou!.

Creus que el govern hauria d’haver estat més dur
en restriccions per Cap d’Any?

Sí 90,5%
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No 9,5%

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Cada setmana tenim
una enquesta

participa-hi!

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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del lector
ENDARRERIMENT EN
LA CONSTRUCCIÓ DE
L’INSTITUT-ESCOLA
CASTELL D’ÒDENA
Pares afectats de l’IES Castell
d’Òdena
El mes de desembre de 2019, a les famílies de 6è de l’escola Castell d’Òdena
se’ls va anunciar que per al següent curs
l’escola passaria a ser un institut escola.
Va arribar la covid i semblava que el
procés estava aturat. Però en una reunió virtual el 18 de maig de 2020, on hi
eren presents els pares de 6è, la senyora Dolors Collell, directora dels serveis
territorials de la Catalunya Central, va
anunciar que tot continuava igual, i que
la idea de l’institut-escola tirava endavant. Tranquils, va dir, el curs 20-21 faran 1r d’ESO a les mateixes classes on
estaven fent 6è, i ens va assegurar que
per al curs 21-22 ja hi hauria un nou
edifici per a l’institut.
La sorpresa ha vingut ara quan durant
aquestes darreres setmanes ens anuncien que per al curs 21-22 només construiran dues aules.
Perdó? 80 alumnes i només 4 aules? On
desdoblaran quan facin les assignatures
optatives? I el laboratori per fer química? I l’aula de tecnologia? I els lavabos?
Agafeu espais de l’escola! Però si a l’escola també falten espais!
Aquest curs sabíem que era un curs
d’impàs, i que s’haurien d’adaptar al que
tenen a l’escola, i així ho estan fent. Però
un altre curs així no es pot permetre.
Els nostres fills i filles no estan en les
mateixes condicions que els joves d’uns
altres instituts. Estem parlant del seu futur, i amb això no es pot jugar.
Es demana qualitat a l’ensenyament, com
ho poden fer si des del Departament no
se’ls dóna els mitjans necessaris?
Les famílies vam apostar per aquest

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

institut-escola, pel seu projecte educatiu, pel seu equip de mestres. I el Departament, en comptes d’ajudar a tirar
endavant el més ràpid possible, posa
pals a les rodes.
No parlarem sobre què no s’ha fet durant tot aquest any. No estem demanant
que construeixin l’edifici sencer pel setembre. Ja sabem que a hores d’ara això
és impossible, però sí que volem que pel
mes de setembre es doti dels espais necessaris per fer 1r i 2n d’ESO.
Si tant protesteu i us queixeu, potser és
que no voleu un institut, es podria pensar. Que no s’equivoquin. Sí que volem
un institut! En cap moment hem canviat d’opinió. És una gran oportunitat per
als nostres infants que estan a l’escola
des de P3, la continuació d’un gran projecte. Però volem un institut en condicions.
Ara mateix ens sentim enganyats!

Barraquer/ Cta. De la Pobla; a nivell de
circulació es demana l’asfaltatge del
C/ Barcelona amb el C/ Santa Teresa i
també el replantejament de l’organització viària per fer-ne la circulació més
fàcil i fluïda.
Relacionat també amb la neteja del
barri, es demana la instal·lació d’un
contenidor a la part no asfaltada del C/
Barcelona, (a l’antiga Agemac) ja que
gairebé cada dia s’omple de camions,
els conductors dels quals llencen les
seves deixalles al camp.
D’altra banda, aquest barri compta
amb una pista de bàsquet i un espai
de joc per a nens on des de fa un mes
s’hi ha instal·lat un pipi-can. Aquesta
acció s’agraeix però es considera que la

instal·lació és massa propera a la pista
de bàsquet i al mateix temps que és de
mesures insuficients.
Finalment, es reclama més presencia
policial per tal de controlar possible
tràfic de drogues, abocaments incontrolats de brossa, mobles, ferralla i tot
tipus d’objectes, així com la possible
venda encoberta de vehicles.
L’Associació de Veïnes i Veïns reclama
doncs al govern municipal de Noemí Trucharte prendre acció en totes
aquestes peticions i resoldre-les el més
aviat possible. Així mateix es mostren
oberts, com sempre i com s’ha demanat en varies ocasions, a reunir-se amb
l’alcaldessa i amb el regidor de barri,
Jordi Barón.

SANT NICOLAU, EL
BARRI OBLIDAT DE VILANOVA DEL CAMÍ
Veïnes i veïns del Barri de Sant
Nicolau
Els i les habitants del barri de Sant Nicolau pateixen des de fa anys les conseqüències de ser una zona oblidada per
part del govern vilanoví encapçalat per
Noemí Trucharte que tot i haver promès solucions en diverses ocasions,
aquestes mai arriben.
Entre les problemàtiques no resoltes que denuncia l’Associació de Veïns i Veïnes hi ha la falta d’enllumenat
a diverses zones, sovint provocat per
l’existència de bombetes foses des de fa
temps; també la falta de neteja del barri
amb papereres que no es buiden amb
suficient freqüència i carrers que no
es netegen mai, així com la deixadesa
dels arbres i concretament a l’avinguda

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

EL REIS MAGS D’ORIENT
Nens i nenes de l’Anoia: Dimarts, malgrat tot l’enrenou que està
fent la maleïda covid-19, els Reis d’Orient, amb la seva màgia, vindran a portar-vos aquells regals que tots espereu.

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

JAUME FERRER I PIÑOL

El discurs l’hereu de
Franco

Tres nadals de Rosa Trian

@jaumesingla

E

s pot passar pel més
profund del discurs
de Nadal de Felipe
VI, sense mullar-se ni
la sola de les sabates. El marmessor de l’herència de Franco
basteix els seus discursos amb
la mateixa retòrica insulsa i
plena de vaguetats que ho feia el seu pare –ahir
Cap d’Estat por la Gracia de Dios i avui fugitiu
de la justícia- on mai entrava en els drets dels
ciutadans però sempre els recordava els seus
deures amb l’estat.
S’ha de ser molt carallot per concentrar més de
deu milions de ciutadans davant la televisió per
escoltar-te i en lloc de donar un missatge clar,
positiu i esperançador, dedicar-se a tocar el violí, oblidant-te de donar cap explicació d’allò
que ha fet el teu antecessor, que és justament
allò que ha provocat que tants milions de persones vulguin escoltar-te la nit de Nadal. Moltes llars catalanes, per una vegada, varen treure
al caganer del Pessebre: ja en teníem un prou
gros al televisor.

S’ha de ser molt carallot per
concentrar més de deu milions de
ciutadans davant la televisió per
a escoltar-te i en lloc de donar un
missatge clar, positiu i esperançador,
dedicar-se a tocar el violí
Per una vegada el PSOE i els partits de la oposició de dretes estaven d’acord en una cosa: el
discurso del Rey. Tots ells palplantats en posició
de sotmetiment a la gràcia divina lloant la justesa del reial missatge. (I ben justet que va ser).
Fins i tot la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo, declarava solemne que “Felipe VI
forma parte del presente y del futuro de España.
El PSOE no vislumbra un futuro sin caminar de
la mano de Felipe VI como rey de España”. Ni
els més acèrrims monàrquics ni l’extrema dreta
feixista, han tingut les penques de fer una afirmació més rastrera i servil, envers el marmessor del testament de Franco. Amb les afirmacions dels, teòricament, republicans del PSOE ja
en tenen ben bé prou.
L’altre soci del govern –em refereixo a En Comú-Podemos- al qual el discurs l’ha deixat literalment amb el cul a l’aire, s’ha fet l’ofès i reitera el seu caràcter republicà. Per demostrar-ho
promet una “ley de reforma de la Corona”. En
política quan es vol la continuïtat, es proposa
una reforma.
Fins ara he dit que dins d’Espanya els catalans
no hi tenim futur, però començo a pensar que
tampoc Espanya té cap futur sota una monarquia corrupta, indecent i corruptora com és la
borbònica. No endebades l’actual titular la de
la Corona és, ni més ni menys, que el marmessor de l’herència franquista.
En Felip de Borbó va recuperar el nom que els
nostres avis i besavis donaven al vàter: Felipet
en “honor” a un altre Felip, el cinquè.

Escriptor

U

ns poemes d’amor que
Rosa Trian i Alfaro, resident a Barcelona, dedicà al seu estimat Anton Aguilera i Caballé, el de la boda
a Montserrat, el pare dels seus dos
fills. Són tres poemes molt íntims
de tres Nadals diferents. L’un va ser escrit el darrer
Nadal de la vida de l’espòs, l’any 1983, quan ja una
avançada malaltia presagiava el trist final... Aquest
Nadal, amor meu, / no és un Nadal com els altres; /
és un Nadal, valga’m Déu, / solament per a nosaltres./
Aquest Nadal tinc desig / de parar la taula xica, / les
estovalles més riques / i el vell canelobre al mig. / I les
copes de cristall / i aquella antiga vaixella.../ Brindarem per tu i per mi, / per tants anys de companyia,
/ per aquell breu llarg camí, / per la nostra poesia. /
Direm del bell temps passat: / sembla ahir que vam casar-nos! / Tenim tot el cap nevat / i no hem deixat d’estimar-nos./ I parlarem de l’amor, / d’aquell que amb
els anys sol créixer, / i també, ai, de l’enyor. / Aquest
Nadal, amor meu, / serà un Nadal memorable, / íntim, nostre, meu i teu; / un Nadal inoblidable.
Som al Nadal de 1984. La Rosa resta sola. Ja ha perdut el marit. El seu “Íntim Nadal” vol ser un crit de
rebel·lia. És la primera festivitat nadalenca sense
l’Antoni, i humanament li sembla que no ho resistirà... Qui, ja tan d’hora, em desvetlla? / Qui truca al
meu finestró? / I qui em fa entrar per l’escletxa / eixa
mena de fredor? / Qui és que em diu i m’avisa / que
m’arribarà el plorar? / Qui em torna l’albada grisa /
i no em deixa somniar? / És la tardor enriolada / davallant del cimadal, / que amb un xiulet de ventada /
diu que s’apropa el Nadal. / I em desfulla el calendari
/ més de pressa que corrents / i m’empeny sempre, a
diari, / amb un sec petar de dents. / I els dies grisos
reviuen / i el que va ser ja és perdut, / que tristor i goig
no conviuen / dins el meu cor mig romput. / És que
enguany, oh Déu, voldria, / pel bé d’aquest meu gran
mal, / que aquest jorn no fos cap dia, / que Nadal no
fos Nadal!
Però torna l’esperança. Som al Nadal del 1985. Ella
sap que Nadal mai més no serà igual sense la com-

panyia de l’espòs. Però en el seu interior reneix un
brot de l’antiga il·lusió. Els fills, els néts, la necessitat imperiosa de superar-ho tot, o sucumbir en el
record... I, de nou, torna la música dels villancets.
Aquest dia de Nadal / vull parar altra cop la taula; /
fills i néts tots al voltant. / La gent menuda que cridi,
/ que ompli la casa de cants./Vull sentir la llar curulla
i no pas de soledat! / Engrandirem el pessebre, / comprarem un arbre gran / i al peu mateix del bell arbre,
/ per a tots hi haurà regals.../ I jo ofegaré l’angoixa /
–cap no ho ha d’endevinar–; /i si una llàgrima furtiva
/ em rellisca cara avall, / si la boca tremolosa / no em
deixa quasi parlar, / premeré ben fort els llavis/ fins
que apunti un fil de sang/ i com en una pregària, /et
diré, com no he dit mai,/ que és molt gran la melangia
/ que és més gran la soledat, / que sens tu és minsa la festa,/ com enyoro el teu esguard!/ Com enyoro
aquells bells dies!/ Com enyoro aquells Nadals!
Aquests poemes de la Trian –aquí només són fragments– es van escenificar en la sessió núm 41 (2010--2001). Afegeixo un sorprenent punt final, que
no es comentà a l’Aurora. Un dia m’ho havia confessat ella. Mentre la Rosa omplia la vida escrivint
versos –o recitant-ne, enamorada dels de mossèn
Borràs tot i vivint ella a Barcelona i sense conèixer
Igualada–, el seu marit, l’Antoni, policia nacional a
la postguerra, rebia l’encàrrec, polític, d’investigar
els moviments del nostre poeta durant la guerra civil. Contradiccions.

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

Les escales que connecten el
barri de Fàtima amb el carrer
Comarca estan plenes de pintades, una mostra més de la
manca de civisme d’alguns ciutadans.
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...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!

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat
a més
Subscripció 2x1 Comerços
78€/any
Subscripció 3x1 Pack Famílies
120€/any

Truca’ns!
93 804 24 51
o envia’ns mail a:
administracio@veuanoia.cat
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Igualada
Augmenten els ingressats per covid-19 a l’Hospital
i les dades de risc segueixen essent molt altes a l’Anoia
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

’evolució de la covid-19
a Igualada i l’Anoia és
clarament positiva en
les darreres setmanes. Així ho
confirmen les informacions
que ens arriben de l’Hospital
Universitari, on els ingressats per coronavirus el 29 de
desembre eren 48, i un total
de 5 persones eren a la UCI
pel mateix motiu. Al mateix
temps, els centres d’atenció
primària han detectat, com a
mínim, un augment significatiu del nombre de contactes
des del dia de Nadal.
De fet, això es pot observar
fàcilment amb les dades que
us mostrem en aquesta pàgina. A Igualada, s’observen 27
positius detectats el dia 28,
i 15 el dia 29. En el total de
l’Anoia, les xifres són de 77 i
40, respectivament. També és
interessant d’observar la gràfica superior, on es pot veure
l’evolució dels casos positius
de covid-19 a Igualada, cada
setmana des del mes d’agost.
És significatiu el repunt de les
últimes dues setmanes, amb
156 i 100 positius, respectivament, amb una majoria de
casos en dones.
El dia 29, l’índex de rebrot era
a l’Anoia de 434,48 (458,6 a
Igualada), una xifra molt alta.
La velocitat de reproducció,
més coneguda com a “R”, era
d’1,32 (1,25 a Igualada), també molt alta. Molta atenció a
les xifres d’1,88 de Vilanova i
Montbui, i la desorbitada 3,05
d’Òdena, on l’índex de rebrot

Evolució setmanal de casos positius a Igualada en els darrers cinc mesos

Casos Positius Igualada en la darrera setmana

Casos Positius Anoia en la darrera setmana

és altíssim, de 1254,8.
Les vacunacions comencen
la setmana vinent
Des del Consorci Sanitari de
l’Anoia s’ha informat, d’altra
banda, que les vacunacions
començaran la setmana vinent
a Igualada i la Conca d’Òdena,
inicialment a la gent que viu o
treballa a les residències i gent
amb discapacitat, els professionals sanitaris i la gent amb
dependència que viu a casa.
Es considera que la immunitat de grup, quan un 70% de
la població està vacunada, no
s’aconseguirà fins a finals del
2021.
La primera etapa de vacunació durarà 12 setmanes,
fins al març. Posteriorment
s’administrarà a malalts
de risc, i altres grups. El
govern preveu rebre cada
dilluns a Catalunya un pa-

Índex de risc*

Índex de risc*
5 nov

Velocitat de
Reproducció*

Velocitat de
Reproducció*
5 nov

PCR’s positius
últims 7 dies

PCR’s positius
últims 14 dies

Igualada

581,3

458,6

1,25

0,87

120

202

Vilanova C.

451,5

1104,4

1,88

1,22

20

31

Sta. M. Montbui

808,9

446,1

1,88

0,91

31

48

Òdena

1254,8

530,4

3,05

0,88

13

15

-

587,3

0

0,92

0

3

Jorba

34,2

205,3

0,29

0,86

1

1

Piera

370,5

305,7

2,22

0,76

19

28

Masquefa

469,0

435,5

1,80

1,15

17

26

Hostalets P.

533,3

663,1

1,06

2,19

8

16

Castellolí

484,6

2

3

Capellades

161,9

795,1

1,71

1,24

4

5

La Torre Clar.

238,4

141,6

0,74

0,35

8

12

El Bruc

378,9

634,1

0,52

1,86

4

16

St. M. Tous

46,2

138,8

0,29

0,86

0

2

Cabrera

151,9

2

3

Calaf

353,6

1328,5

1,79

1,88

5

7

Veciana

235,4

563,9

0,43

1,00

1

1

La Pobla Clar.

1,00

0,71

ANOIA: Risc de Rebrot 434,48 Velocitat de Reproducció: 1,32
Actualitzat a 29 de desembre amb dades de tres dies abans

Índex de Risc: superior a 100, és preocupant
Velocitat de Reproducció: l’epidèmia creix si és superior a 1
IMPORTANT: En poblacions amb pocs habitants i amb pocs contagis, un petit increment pot distorsionar les dades sense que la situació sigui de gravetat.

Dades: Generalitat de Catalunya, Sistema Hermes de la Diputació de Barcelona i elaboració pròpia.

quet de 60.000 vacunes, que
començarà a administrar
gràcies a l’ajuda de més de
2.110 infermeres i infermers que ja han rebut formació específica.

AJUNTAMENT DE RUBIÓ
________(Anoia)________

2 de gener
12:00h. Carta
al Patge Macari.

Lloc: Església
Sta. Maria de Rubió
Inscripció prèvia
Informació
pag.web
www.rubio.cat

Amb el desig d’un millor any. Us desitgem unes BONES FESTES!

66 sancions a Igualada durant la setmana de Nadal
D’altra banda, des del dia 23 de
desembre, i coincidint amb les
festivitats de Nadal i de Sant
Esteve, la Policia Local d’Igualada ha aixecat un total de 66
actes relacionades amb la normativa sanitària: 15 per no
dur mascareta, 39 per incomplir els horaris de mobilitat, 11
per incomplir la distància personal i 1 per incomplir el límit
màxim de persones reunides.
Arran d’aquestes actuacions
l’Ajuntament ha executat el

SÍLVIA PIQUÉ

ADVOCADA
COMPTABLE
lletradasilvia@gmail.com
Tel. 93 803 49 36
c/Castellfollit, 3 Igualada

tancament durant els proper
tres dies d’un establiment de
la ciutat, situat en aquest cas al
barri de Fàtima, per l’incompliment de les mesures sanitàries en el seu interior.
A més d’aquestes actuacions
relacionades amb la situació sanitària, la Policia Local
també ha aixecat 9 denúncies
per consum d’alcohol a la via
pública, 2 atestats per alcoholèmia positiva i un atestat per
conducció temerària i manca
de permís de conducció.
La tinenta d’alcalde Carlota
Carner ha afirmat que la Policia Local i l’Ajuntament seguiran amatents els propers
dies, coincidint amb les dates
complicades per la festivitat
de Cap d’Any i la voluntat de
tothom de poder-la celebrar i
ha recordat la necessitat de celebrar-les en petit format, amb
poques persones i respectant
totes les mesures sanitàries.
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No hi haurà Cavalcada de Reis, sinó un programa especial
en directe per Youtube i Canal Taronja
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Comissió Organitzadora de la Cavalcada
dels Reis d’Igualada ha
anunciat que, finalment, s’emetrà un programa especial de la
Nit de Reis, que començarà a les
8 del vespre, i s’emetrà simultàniament a través del canal de
Youtube dels Reis d’Igualada
(www.youtube.com/user/reisdigualada) i també pel canal de
televisió, Canal Taronja Anoia.
També hi ha la confirmació
que Ses Majestats seran rebuts
per l’alcalde de la ciutat, Marc
Castells i per la consellera de
Cultura, Àngels Ponsa.
Coets i música
En acabar el programa es llençaran coets des de diversos
punts de la ciutat, que il·luminaran el cel d’Igualada. Tot
seguit sonaran les notes de
l’himne 5 de Gener (himne dels
Reis d’Igualada), i també les de
l’himne del Patge Faruk. A partir d’aquest moment començarà el repartiment més màgic
que mai hi ha hagut a Igualada.
Tot i que els patges no pugin
a les llars, els regals i obsequis
que la mainada han demanat
en les seves cartes es faran visibles a les cases de la nostra
ciutat. Quan soni la música,
serà el moment que els regals
“apareixeran” en algun racó de
les cases…
Des de la Comissió expliquen
que “convidem i animem a tothom a connectar-se per seguir
des de l’inici fins al final aquest
magnífic programa especial”.
Així doncs, es confirma que
no hi haurà Cavalcada i que,
seguint totes les normatives
publicades per Procicat, no es
farà cap repartiment amb patges a ANUNCI
les llars
250d’Igualada.
x 90,25 20.pdf
1

Quan soni la música
de l’Himne de la festa,
serà el moment que
“apareguin”
màgicament els regals a
les llars de la ciutat
Demà, lliurament de cartes
en 9 punts diferents
Com cada any, demà, primer
dia de l’any, el Patge Faruk rebrà les cartes dels més menuts
de les cases. No obstant això,
aquest any el lliurament no tindrà lloc al Teatre Municipal de
l’Ateneu, sinó als nou punts de
recollida que s’hauran instal·lat
a nou espais de la ciutat i que
són els següents:
• Plaça Castells
• Plaça de Cal Font,
• Plaça del Rei (Arxiu)
• Cap Anoia estació
• Parc del Trànsit
• Ronda de Fàtima
• Passeig. Av. Països Catalans
• Passatge entre carrer de Les
Comes i Comarca
• Sagrada Família
Aquests punts estaran senyalitzats amb uns panells lluminosos, l’un amb forma del turbant
del Patge Faruk, i l’altre amb la
“F” del logotip d’aquest personatge. L’horari de recollida
s’iniciarà a les 10,30 h. del matí
i acabarà a les 14,00 h. de la tarda. Per tal d’evitar aglomeracions i agilitzar al màxim el bon
desenvolupament de la jornada, es recomana lliurar la carta el lloc més proper al vostre
domicili. Seguint la tradició,
durant la entrega de la carta
s’entregarà l’auca d’enguany.
Si per algun motiu algun nen o
nena no es pogués desplaçar al
punt del 10:42
lliurament de la carta,
18/11/20

L’arribada dels Reis d’Orient aquest any a Igualada serà molt especial. / ARXIU

també la podrà fer arribar per
e-mail a l’adreça: carta@reisdigualada.cat.
Cal acudir amb mascareta i
guardar la distància de seguretat. Seguiu en tot moment
les indicacions dels organitzadors.
Dilluns va arribar
el Patge Faruk
Dilluns, puntualment com
cada 28 de desembre, va arribar el Patge Faruk a Igualada, acompanyat del seu sèquit
i dels llibres Blanc i Negre.
Complint estrictament les
normes covid-19, Faruk va
rebre als nens i nenes d’Igualada en tres torns al Pavelló de
les Comes, en aquesta ocasió,
però, sense espectacle infantil.
L’alta demanda d’entrades per
veure l’arribada del Patge Faruk va portar a la Comissió de
Reis a obrir un altre torn per
poder complaure a tothom.
Faruk, donades les circumstàncies, va assegurar que,
aquesta vegada, tots els infants
són al Llibre Blanc!

Dilluns, seguint les normes covid-19,
va arribar el Patge Faruk. / JOAN GUASCH

PER UN NADAL DIFERENT, GAUDEIX DELS NOSTRES

CANELONS

C

M

Y

canelons
de carn

CM

canelons
de ceps

canelons
d’ànec i foie

MY

CY

GOURMET
mpre!
Els de se

TRUCA’NS A FÀBRICA I ET PREPAREM LA COMANDA
PERQUÈ ELS PUGUIS RECOLLIR A LES NOSTRES INSTAL . LACIONS

CMY

K

NOVETAT!

CANELONS DE
POLLASTRE DE CORRAL
AMB FOIE I TÒFONA

canelons
de mar

canelons
de calçots

938 044 834

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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Les obres de l’enllaç amb la Ronda
Sud començaran a l’estiu

Poble Actiu reclama un
millor funcionament de
l’institut Badia Margarit

Vistes virtuals del pont sobre l’Anoia que hi haurà al barri del Rec.
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat 24 de desembre
es va publicar al Diari
Oficial de la Unió Europea la licitació de l’enllaç de
la Ronda Sud a Igualada, un
projecte valorat en 13,5 milions d’euros. La previsió és
que les primeres actuacions es
duguin a terme l’estiu que ve i
que les obres s’executin en un
període de 18 mesos.
La tinenta d’alcalde i regidora
d’Urbanisme, Carlota Carner,
ha destacat que es tracta d’una
intervenció que comportarà
una important transformació

El Diari Oficial de la
UE ja ha publicat la
licitació del projecte,
amb un cost de 13,5
milions i un període
d’execució de 18 mesos
de la part sud de la ciutat, que
inclourà la construcció d’un
pont sobre el riu Anoia amb
forma d’espina, que connectarà amb la ronda del Rec, a
l’alçada del carrer Misericòrdia. A més, aquest nou accés
captarà al voltant de 6.000 vehicles al dia, descongestionant

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

altres accessos que actualment
queden saturats en determinades franges horàries, amb
la consegüent pacificació del
trànsit a la ciutat.
Per aquest motiu, Carner
ha qualificat el projecte d’estratègic i transcendent i l’ha
emmarcat en un seguit de
d’intervencions que afectaran
directament l’actual aspecte
de la zona del Rec. Així, ha
anunciat que a primers de
gener se signarà el conveni
amb el Departament de Territori de la Generalitat per a
la redacció del Pla Director
Urbanístic i també s’iniciaran
properament els enderrocs de
diverses cases, com a actuació prèvia a la creació de la
nova zona verda al carrer de
Santa Anna. A més, la llera
del riu forma part de la Via
Blava, projecte que també ha
de veure els primers passos
durant els propers mesos.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Destrucció d'arxiu
confidencial

PROFESSORS NADIUS
MATRÍCULA GRATUÏTA

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Amb 15 anys
d’experiència

Entra i informa’t!
666 066 270

www.osullivansLA.com

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

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES

REDACCIÓ / LA VEU

E

l grup municipal Poble Actiu va reunir-se
durant el mes de desembre amb la direcció de
l’institut públic Badia i Margarit després de visitar les noves instal·lacions del centre.
Tot i lamentar la tardança
de les obres, que ha suposat
un allargament de l’estada en
barracons, els representants
de la formació valoren positivament el nou edifici. Amb la
visita van confirmar diverses
mancances tant per part del
Departament d’Educació de la
Generalitat com per l’Ajuntament d’Igualada.
En primer lloc reclamen que
l’Ajuntament compleixi la seva
part del conveni, que incloïa la
construcció de la pista poliesportiva, i asseguren que “malgrat el govern de Marc Castells
afirmi que en època de covid
no és una inversió prioritària,
n’hi ha de menys urgents que
continuaran endavant i, per
tant, és un raonament sense
fonaments”.
Segons el grup municipal, “un
institut de les dimensions del
Badia i Margarit necessita un

espai de pati més gran i aquest
greuge es podria solucionar de
manera substancial si es construís la pista, adjacent al pati”.
Més enllà de la pista, que requereix una inversió elevada,
els de l’esquerra transformadora asseguren que hi ha un
seguit d’actuacions que l’Ajuntament podria fer amb un cost
baix i que són necessàries per
a un bon desenvolupament
de l’activitat de l’institut. Per
exemple, afirmen que “disposar d’aparcaments per a bicicletes tant a nivell interior
com exterior de l’edifici contribuiria a la mobilitat verda,
un objectiu que hauria de ser
prioritari per totes les institucions”.
També reclamen al govern
que prioritzi actuacions per
a assegurar la seguretat dels
alumnes, com la instal·lació
de contenidors de reciclatge
al davant de l’institut.
Finalment, des de l’agrupació municipalista volen
agrair la gran tasca de les
escoles i instituts de la ciutat, especialment per la feina extra desenvolupada durant aquest curs a causa de
la pandèmia.
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El Consell Comarcal aprova un
pressupost rècord de 16,4 milions
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Consell Comarcal de
l’Anoia ha aprovat el
Pressupost General de
la Corporació corresponent a
l’any 2021. Aquest arriba fins
als 16,4 milions d’euros, fet
que suposa un increment de
gairebé 2 milions respecte el
d’aquest 2020 i que el situa com
el més alt de la història de l’ens.
L’augment respon a una necessitat de fer front a la crisi social i econòmica derivada de la
pandèmia de la COVID-19 i
per a poder donar una resposta social a la ciutadania, a més
d’incrementar la partida d’inversions. El president del Consell Comarcal, Xavier Boquete,
afirma que “des de les principals institucions de proximitat
com som els consells comarcals i els ajuntaments, estem
fent i farem els màxims esforços possibles per a fer costat a
les persones”. El vicepresident
Jordi Cuadras, destaca que
“l’increment del pressupost pel
proper any ha de significar un
increment de les polítiques al
servei de les persones, perquè
ningú quedi enrere i siguem un
escut protector”.
En aquest sentit, al pressupost
destaca un increment molt important de les transferències
als ajuntaments per a la seva
inversió social, passant dels
1,1 milions d’euros actuals als

Important inversió en
els àmbits de Benestar
Social i Ensenyament i
els recursos destinats al
suport i finançament de
l’acció social
2 milions d’euros l’any vinent.
Això és possible gràcies l’import extraordinari del Fons de
Cooperació Local, que es destina al finançament dels Ajuntaments de la comarca. L’altre
concepte que es veurà molt
reforçat seran les transferències a les famílies, passant de 1,3
milions d’euros a 1,8 milions
d’euros, un increment del 37%.
En bona part aquest import
correspon al finançament de
les beques de menjador per la
Generalitat.
Les línies amb més dotació són
Benestar Social i Ensenyament
i aquesta darrera, la d’Ensenya-

ment, és la que més augmenta
respecte l’any 2020, concretament en un 23%.
Pel que fa a la partida d’inversions, es recullen els finançaments per a la millora i ampliació de la seu comarcal, amb
dues destacades transferències
de 218.000 euros i de 367.000
euros respectivament, procedents del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC)
i del Pla General d’Inversions
de la Diputació de Barcelona
pel mandat 2020-2024. També es contemplen 63.000 euros
per a la reforma de la Planta
de Compostatge, una inversió
que ha de suposar una inversió
total de 4,4 milions d’euros en
diversos exercicis.
El pressupost contempla la
congelació total de les taxes i
preus públics del Consell per
al 2021, a excepció de la de la
Planta de Compostatge, pendent de revisió.

L’Ajuntament destina
52.800€ a compensar
entitats esportives

REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament d’Igualada destinarà 52.800€ a
subvencionar entitats
esportives de la ciutat per ajudar-les a compensar les despeses o la baixada d’ingressos
que han patit a causa de la
situació de pandèmia de covid-19 i de les limitacions que
ha comportat per a la pràctica
d’activitats en l’àmbit de l’esport.
Cal recordar que les entitats
esportives han patit, fins ara,
dos tancaments totals de les
instal·lacions esportives. El
primer durant l’estat d’alarma,
entre el 14 de març i 1 de juliol, i el segon entre el 30 d’octubre i 9 de desembre. A més, un
cop s’ha pogut reobrir aquests

espais, s’ha hagut de fer amb
aforaments limitats, fet que
ha obligat a reduir l’activitat
i reorganitzar entrenaments,
sense poder dura terme cap
tipus d’activitat competitiva,
tret dels equips o esportistes
que participen en competicions d’àmbit estatal, que es desenvolupen sense públic a les
instal·lacions.
La tinenta d’alcalde i regidora d’Esports, Patrícia Illa, ha
explicat aquest dimarts que
aquests ajuts “responen a la
necessitat de vetllar pels nostres clubs”, i ha destacat que
les mesures sanitàries ha comportat greus problemes econòmics a les entitats que han
volgut mantenir l’activitat esportiva, que és també un element important per a la salut.
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Important renovació tecnològica
a l’Hospital Universitari
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Hospital Universitari
ha posat en funcionament una nova Ressonància Magnètica i un aparell
de radiologia portàtil, dins del
Pla Integral de Millora del Servei de Diagnòstic per la Imatge que fa un any es va iniciar.
L’objectiu és poder tenir en
tres anys un servei quantitatiu
i qualitatiu millor i això passa
per un increment de professionals i una renovació de pràcticament tots els seus equipaments.
El projecte, amb l’increment de
professionals, ens ha permès
ampliar el camp d’expertesa i
evitar d’aquesta manera la derivació d’imatges radiològiques
i de pacients a altres centres.
Des de l’any passat, la plantilla
ha augmentat en dos radiòlegs.
Pel que fa a la renovació tecnològica i amb l’ajuda del Servei
Català de la Salut s’ha pogut fer
una inversió que pràcticament
suposa el canvi de la majoria
de l’equipament del servei: una
Tomografia Axial Computeritzada (TAC), una Ressonància
Magnètica (RM), dos ecògrafs,
un mamògraf digital i un aparell de raig X portàtil, tot d’última generació.
Aquesta renovació no és només un canvi de maquinària
sinó que comporta un increment molt important en aspectes de seguretat i qualitat per
les seves prestacions que milloren la imatge, la precisió, el
temps per a la realització de la
prova i la menor radiació entre
altres.
Les principals característiques
del TAC i de la RM són:
• Ressonància magnètica
El nou equip de ressonància

Cubus Games guanya
el premi al millor
videojoc català del 2020
REDACCIÓ / LA VEU

E

L’Hospital posa en
funcionament una nova
Ressonància Magnètica
i un aparell de
radiologia portàtil
magnètica, Philips dStream
1.5T, incorpora la tecnologia
de digitalització del senyal més
a prop del pacient combinat
amb intel·ligència artificial per
escurçar els temps d’estudi i
millorar els processos diagnòstics. Es tracta d’un avanç de
gran importància, tal com ho
va ser el pas de la televisió analògica a la TDT.
En ser completament digital i
incorporar mètodes d’exploració ràpids i reproduïbles, evita
repeticions innecessàries per
al professional sanitari i per als
pacients. Aquest aparell està
dissenyat per obtenir imatges
de qualitat en una sola sessió, en àrees anatòmiques tan
complexes com la Neurologia,
la Musculoesquelètica, la de
Mama o la d’Oncologia.
• Tomògraf computeritzat
Es tracta d’un tomògraf com-

puteritzat que permet obtenir
uns resultats clínics avançats a
una excel·lent qualitat d’imatge a ultra baixa dosis. L’equip
consta d’un innovador flux de
treball mòbil, format per un
control remot, una tablet i una
càmera incorporada, els quals
permeten manipular tot l’equip
amb la màxima precisió tant al
costat del pacient com sense
entrar en contacte amb el mateix, protegint així el personal
sanitari de possibles contagis,
fonamental en els temps de
pandèmia de la COVID-19.
• Mamògraf Digital amb tomosíntesi
La tomosíntesi és una tècnica
innovadora que permet disminuir la superposició dels teixits
a l’adquirir imatges consecutives de baixa dosi de radiació.
Aquesta qualitat permet millorar la precisió diagnòstica de la
mamografia digital, sobretot
en mames denses i augmentar
la detecció de càncers ocults.
El cost de la inversió ha suposat, en 2 anys, 1.700.000€ en
equipament i 160.000€ anualment en més professionals.

l passat dissabte 19 de
desembre es varen fer
públics els guanyadors
als Premis GamingCAT del
2020. L’estudi igualadí Cubu
Games va ser el guanyador
de la categoria corresponent
al millor videojoc en llengua
catalana d’aquest any amb
“Dràcula: Rastre de sang”, un
videojoc narratiu que, en el
marc d’aquests premis, comparteix espai amb altres títols destacats del panorama
com “Gris” (Nomada Studio),
“The Last Of Us II” (Naughty
Dog), i també amb altres estudis tan reconeguts com
Ubisoft.
“Dràcula: Rastre de sang”
s’afegeix a la llista de gamebooks de Cubus Games guardonats pels mitjans especialitzats des dels seus inicis el
2014. Després d’explorar el

gènere de ciència-ficció, novel·
la negra, fantasia, ficció històrica i investigació, en aquesta
aventura (d’unes 115.000 paraules en total) li arriba el torn
al terror, on les jugadores i jugadors adopten el rol de tres
caçavampirs per aconseguir
atrapar el senyor de la foscor,
submergint-los en una nova
aventura al voltant del vampir
més popular, on es combina
l’atmosfera gòtica i romàntica
de la novel·la amb una visió
més contemporània Aquest
llibre-joc et permet explorar
què hauria passat si l’ombra
del comte no-mort encara es
projectés sobre el nostre món.
Aquesta creació ha sorgit de
la ment narrativa de José
Lomo, el pinzell digital de
Raúl Gil, i la música de Ramon Solé. Un trio artístic
apassionat que ha funcionat
a la perfecció en totes les fases del desenvolupament.

-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

10 % de descompte

EN EL CURS DE CARRETONER
ENTREGANT AQUEST RETALLABLE
Av. Països Catalans, 32 · IGUALADA
Tel. 93 805 10 59 Mòbil. 677 48 62 65
a.carretilles@gmail.com

Aqui tu Reforma C/Sant Magí, 113 | Igualada | Tel.639 666 077
jennifer.queralto@es.aquitureforma.com
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Marc Castells ocuparà el lloc
número 3 de la llista del PDeCAT
REDACCIÓ / LA VEU

L

’igualadí Marc Castells
i el bruquetà Rafael
Galvan, en el procés
de primàries internes del Pdecat, culminat per les votacions
comarcals dels associats i associades del passat dia 17 de
desembre, van rebre els suport
de la comarca per formar part
de les llistes del Parlament.
Al mateix temps, ja s’ha conegut que la Direcció Nacional
Executiva del Pdecat va aprovar la llista definitiva que representarà la candidatura formal del partit a les eleccions
del 14F. En aquesta, Castells
ocuparà el tercer lloc, per darrere de la també igualadina
Àngels Chacón i l’exconsellera
Joana Ortega.
Marc Castells va ser votat pel
98%, mostrant així un ampli
suport comarcal a la seva candidatura, i Rafael Galvan va
rebre un suport del 36% que
li permetrà formar part de la
candidatura i seguir treballant

Els candidats anoiencs del PDeCAT: Marc Castells (Igualada), Anna
Pallerols (Piera) i Rafael Galván (El Bruc).

per la comarca.
A aquest equip territorial, a
les llistes al Parlament, s’hi
afegirà Anna Pallerols, segona tinenta alcalde de l’Ajuntament de Piera, completant
així, els tres representants
que ha de tenir cada comarca
segons les bases del Pdecat,
garantint d’aquesta manera
l’equilibri a les llistes de tots
els territoris del país.
En aquest sentit, expliquen
des del PDeCAT “l’Anoia
quedarà fortament representada en aquests comicis del
14F, en què el nou lideratge

de l’Àngels Chacón, encapçalant la llista per optar a la presidència de la Generalitat de
Catalunya i fent equip directe
i tiquet electoral amb Marc
Castells, com a alcalde fort i
potent del país, junt amb els
valors de Galvan i Pallerols,
serà una oportunitat per la
comarca i per tota la Vegueria
del Penedès. Actualment, els
candidats estan treballant per
fer aportacions territorials al
programa electoral, representant així des del primer minut
la comarca de l’Anoia i tots els
seus ciutadans”.

Jordi Riba, Noemí Trucharte i David
Oliva, candidats del PSC Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Consell de Federació dels Socialistes
de l’Anoia ha escollit
l’igualadí Jordi Riba, la vilanovina Noemí Trucharte i el masquefí David Oliva com a candidats de la comarca de l’Anoia
en la llista electoral del PSC
per les eleccions al Parlament
de Catalunya del proper 14 de
febrer amb l’objectiu de que la
comarca torni a tenir un diputat socialista.
Un cop escollit, Jordi Riba
ha agraït la confiança del
PSC-Anoia per representar
la comarca a les eleccions i ha
remarcat que “Catalunya necessita un canvi. Després de
10 anys de gesticulació i molt
poca gestió, el govern de la Generalitat necessita tornar a prioritzar les polítiques i serveis
públics que facin funcionar el
país. Una necessitat que la pandèmia de la Covid-19 ha posat,
del tot, sobre de la taula”.
Riba recorda que “quan el PSC
ha governat Catalunya és quan
s’han ampliat les polítiques públiques dedicades a millorar la
vida de la gent i a la comarca
de l’Anoia en tenim una mos-

Igualada Comerç
es posa grans reptes
pel 2021

Els candidats anoiencs del PSC: Jordi Riba (Igualada), Noemí Trucharte (Vilanova) i David Oliva (Masquefa).

tra. Només fixant-nos en l’àmbit de la salut, va ser amb els
presidents Maragall i Montilla
que es va construir el nou Hospital d’Igualada, el nou CAP
Nord de les Comes o el CAP
de Vilanova del Camí. Un pas
endavant en la salut pública
que ara s’ha fet imprescindible.
Catalunya necessita recuperar
un govern que governi. Només
així podrem enfrontar amb garanties la crisi que vivim”.
Jordi Riba treballa de consultor i docent i és llicenciat en
Història, Ciències Polítiques i
Funció Gerencial de l’Administració Pública. Ha estat tinent
d’alcalde amb els governs d’es-

querres i de progrés de l’Entesa
per Igualada en diferents àrees
i regidor del grup municipal
dels Socialistes d’Igualada els
darrers dos mandats.
Noemí Trucharte, llicenciada
en Dret i postgraduada en Litigis Civils i Comunicació Política, és alcaldessa de Vilanova
del Camí, viceprimera secretària del PSC Anoia i membre de
la comissió executiva nacional
del PSC.
David Oliva, estudiant d’interpretació musical, és viceprimer
secretari i de política municipal de les Joventuts Socialistes
de l’Anoia i secretari de comunicació del PSC Masquefa.

REDACCIÓ / LA VEU
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’acaba l’any 2020 i es un
bon moment per a fer
una aturada per mirar
enrere i fer balanç. Igualada
Comerç tot i està immersa
en les campanyes de Nadal i
de l’especial 365, ha volgut fer
una valoració d’aquest any que
acaba.
Aquest 2020 ha estat molt intens i al mateix temps molt
atípic, amb moltes dificultats però a l’hora amb moltes
oportunitats. Des de l’Associació de comerciants d’Igualada
es valora molt positivament
aquesta experiència perquè
s’ha hagut d’aprendre i adaptar-se constantment.
Dintre de la tasca d’Igualada comerç s’ha pogut donar
cobertura en tot moment als
associats durant tot l’any. Sobretot en els moments complicats del confinament que
s’ha treballat intensament per
estar costat dels comerciants,
facilitant material de prevenció, atenent consultes i sobretot en la recerca d’ajudes en
les diferents administracions.
Han estat moltes les gestions
que d’alguna manera o altre
han donat el seu bon resultat.
El més positiu, la
reorganització interna
El més positiu d’aquest any ha
estat la reorganització interna
d’Igualada Comerç, expliquen
des de l’entitat, per donar un
impuls a l’activitat de promoció i dinamització del comerç
local. Al mateix temps per
consolidar el servei i assistència a l’associat.
Es destaca com activitats la
nova acció feta a el European
Balloon Festival i l’edició de
setembre de la botiga al carrer

amb totes les mesures de seguretat i amb rellevants novetats.
També la campanya especial
Igualada Comerç 365 que sa
dut a terme aquest darrer trimestre amb accions per tots
els públics (gimcana pels més
petits, sortejos de xecs regals,
dinàmiques de carrer, sortejos
especials de 1000 euros, visites
guiades per la ciutat a l’entorn
del comerç).
Una feina que també s’ha iniciat i consolidat és la d’actualitzar i ampliar els acords de
col·laboració i de servei amb
empreses i entitats per a poder
beneficiar als comerciants.
Idees innovadores, com un
fòrum d’àmbit nacional
La mirada esta posada en
aquest pròxim 2021 a on
s’haurà de mantenir la dinàmica de promoció i dinamització del comerç igualadí.
Són molts els projectes que
es tenen al cap per tirar endavant, amb idees innovadores.
Destaquem l’edició d’un Fòrum sobre el comerç de proximitat en l’àmbit nacional.
També es posarà en marxa “la
Ubic” la e-bike de transport
sostenible que disposa l’entitat.
La Junta Directiva també vol
agrair a l’Ajuntament d’Igualada, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona,
Consell Comarcal de l’Anoia,
i a totes les empreses, mitjans
de comunicació i entitats que
han estat donant suport i fent
costat al comerç local.
Photocall de Nadal
El Photocall de Nadal que es
posa a la Rambla està tenint
molt d’èxit i està previst que els
pròxims dies 2 i 3 de desembre
de 18 a 20 h hi torni a ser.
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economia i empresa
ORIOL AMAT @oriolamat

GONZALO BERNARDOS @GonBernardos

ROGER BASCONES

Coach transpersonal, consultor i formador.
www.rogerbascones.com- Mail: info@gonature.es

L’emoció general,

D

Les emocions tornen a jugar un
gran paper en els resultats. Una reunió on s’estableixen els objectius, on
es fa “brainstorming”, es donen eines, estratègies, etc representa una
oportunitat vital en la què aprofitar-la pot marcar la diferència.
Recordo reunions al sector de
l’automòbil on gravar les cares
decaigudes, apàtiques, rabioses i
frustrades després de sortir, seria
ara mateix una prova clarificadora de com NO s’han de fer les
coses. Treballar l’emoció grupal és
del tot necessari per a què tots els
integrants del grup remin en una
direcció. Motivar, acompanyar,
capacitar, reconèixer, felicitar, ajudar, flexibilitzar i un llarg etcètera
ens donen les pistes per arribar a
la motivació, a la il·lusió i a l’ambició justa per a què ens apropi al
contagi positiu de l’equip. Per tant,
més visió, creativitat i responsabi-

Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

No podem perdre més temps. Temes claus que cal millorar per sortir abans
d’aquesta crisi: -Bona gestió sanitària / -Rescat urgent d’empreses / -Clima polític / -Col.laboració ciutadana / -Creativitat/ -R+D/ -Sostenibilitat
/ -Aposta per les persones

“La humanització i el reforç dels vincles
com a eina imprescindible per a la sostenibilitat
de l’equip i la mateixa empresa”.

avant de situacions
complicades en la gestió d’equips ens trobem
l’emoció general, que en
multitud de vegades pot arribar a
ser la mort anunciada.
Per donar un exemple prou clar:
en les reunions comercials hi ha
diverses formes de conduir-les:
sense visió holística, sense tenir
en compte la força motora (emocions positives) i ni tan sols considerant l’opinió o idees dels altres.
El lideratge en alguns casos pot ser
realment autoritari. Volem això?
Quin és l’objectiu real d’un equip
comercial? Doncs totes aquestes
preguntes tenen resposta i ens la
sabem perfectament. Tot i així, la
pregunta clau és: Com fem per generar implicació i alineació amb
l’objectiu de l’empresa?

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Profesor Titular de Economía de la Universidad Barcelona.

El sistema económico menos malo sigue siendo el capitalismo. No
obstante, necesita una gran reforma. La desigualdad en la distribución de la renta, la diferencia de oportunidades y los bajos salarios
no pueden continuar.

Espai patrocinat per

641.449 personas (quienes se hallan realizando cursos de formación
nunca han sido consideradas desempleadas, igual que, cuando existía, quienes realizaban el servicio militar), junto a las 750.000 que
figuran en ERTEs son muchas.

“Les herències entre germans o d’oncles a nebots
estan molt castigades”.

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO

Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org

Relació de convivència d’ajuda mútua
o com estalviar-se impostos
en algunes herències

litat davant els objectius comuns.
En una reunió on per exemple: hi
ha música que ha aportat cada integrant (així donem una espenta
al “formar part”), hi ha noticies
positives, gratificacions, reforçament de les fortaleses individuals
i col·lectives, torna a ser indispensable generar un clima en el qual es
fomenti el win-win en tots els àmbits. Podem pensar que això sona a
utopia, ficció o que està lluny de la
realitat. Si més no, sabem que als
na situació molt injusta
contextos de ressonància elevada i
es produeix en les herènamb connexió es produeix un efeccies entre germans que
te revulsiu: motivació, aprenentathan viscut junts molts
ge, adaptació als canvis, resolució
de conflictes, implicació, creativi- anys, o entre oncles i nebots que
tat i sobretot resultats molt superi- els han cuidat els últims anys de la
seva vida i en heretar paguen molts
ors als anteriors.
diners en impostos de successions.
L’efecte d’un clima emocional negatiu ens apropa a la intoxicació Era el cas de la María, que havia
de persones. Aturar això té les se- viscut amb la seva tia Montserrat,
ves dificultats i de vegades s’han morta pel COVID, i després de viude prendre decisions contundents. re juntes els últims 6 anys es trobaCap a on ens volem apropar i de va que pagava 60.000 euros d’impostos. Després d’explicar-nos el
què ens volem allunyar?
La meva visió escenifica un equip seu cas, li recomanem realitzar una
emocionalment fort on entre tots escriptura de convivència d’ajuda
puguem rescatar a qui quedi enre- mútua i així estalviar-se una quanre i amb la llei de ressonància tor- titat molt important fiscalment:
nar-lo a flotació. On el líder és UN
MÉS i l’empatia i l’assertivitat es- 1) QUÈ ÉS?
tan integrades en les relacions. Un Quan dos o més persones conviuen
equip sà és un equip que s’uneix en un mateix habitatge habitual i
potenciant el vincle i el valors, així comparteixen, sense contraprestacom despertant la força motora ció les despeses comunes o el trecap a la consecució dels objectius. ball domèstic, o totes dues coses,
Per tant, anem cap el mateix punt constitueixen una relació de convide sempre: la humanització i el vència d’ajuda mútua.
reforç dels vincles com a eina imprescindible per a la sostenibilitat 2) QUI PODEN CONSTITUIR-LA?
Els familiars col·laterals (germans,
de l’equip i la mateixa empresa.
Així doncs, potenciem la percep- nebots-oncles, cosins, etc..).
ció holística com a nova habilitat
3) COM ES CONSTITUEIX?
del lideratge.
Mitjançant escriptura pública daSeguim!

U

vant notari en vida dels interessats
o bé en cas de defunció acreditant
un període de dos anys de convivència.
4) QUÈ ES POT PACTAR?
Els convivents poden regular vàlidament, amb llibertat de forma, les
relacions personals i patrimonials,
i els respectius drets i deures durant la convivència. En particular,
pot acordar-se la contribució igual
o desigual a les despeses comunes
i, fins i tot, que el treball domèstic
i la càrrega econòmica sigui assumida íntegrament per algun dels
convivents.
5) FISCALITAT MOLT BENEFICIOSA:
En cas de defunció d’un dels integrants passa a assimilar-se els hereus de ser de grup 3 o 4 a considerar-se de grup 2, a l’efecte de les
reduccions de parentiu, habitatge
habitual i coeficient multiplicador.
És a dir, de ser gairebé considerats
com a estranys en l’Impost de Successions passen a ser considerats
com a descendents, amb els grans
avantatges que implica. En la pràctica un estalvi de molts milers
d’euros ja que les herències entre
germans o d’oncles a nebots estan
molt castigades
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xarxes: El més llegit

P

#latevaveu

www.veuanoia.cat

#28F

#CONCADÒDENA Mark Zuckerberg tanca un
acord per instal·lar Facebook a Can Morera

La Veu de l’Anoia @VeuAnoia

1

Arriba el Patge Faruk: Tots
els nens i nenes d’Igualada, al
Llibre Blanc!

Mossos detenen dues perun vilanoví per un
3 Els
2 Detingut
sones a Cabrera per cultivar
robatori amb violència
marihuana

L’ESTADI BLAU! Després de dies de treball
incansable, la gespa de Les Comes ja llueix el
seu nou color. L’@ajigualada va decidir canviar
l’aspecte de la gespa, en honor del club i tots
els seus seguidors! Un gran detall! #SomBlaus
#ADNBlau

Club Futbol Igualada @CFIgualada_

Humans de l’Anoia @ humansanoia

Avui a Tous rebem una visita especial. El xef
Ferran Adrià fa una visita d’obres a l’Ateneu, on
hi vol instal·lar el seu nou projecte gastronòmic.
Des de l’Ajuntament decidim anul·lar el concurs
públic i cedir-li l’espai, que convertirà en un referent gastronòmic. Benvingut!

#146 Jaume Singla Sangrà
Soc igualadí de naixement i vocació, però des
de fa nou anys per raons sentimentals, visc a
Manlleu. Soc el pare de la Laia i el Jaume i l’avi
d’en Jofre i la Rita.
Tinc molt present allò que passa a l’Anoia, gràcies
a La Veu, però trobo a faltar alguns amics que
veig ocasionalment quan vinc a Igualada.
Tafaner de mena, soc el que podríem dir
un tastaolletes. Vaig començar treballant
d’impressor. Després en recuperació de retalls
tèxtils i durant disset anys vaig fer d’adober.
Per la meva afecció a la política municipal
em vaig convertir en periodista quan l’Antoni
Castells em va oferir un lloc de treball a La Veu
de l’Anoia. Mai he estat elegit per a cap càrrec
excepte el de director que vaig exercir durant 23
divertits i estressants anys.
Sent periodista he tingut ocasió de viatjar i
poder viure desenes de vivències fent amics per
tot el món. Curiosament m’ha estat més fàcil i
planer parlar amb els presidents de Veneçuela
i d’Honduras o amb la ministra de Turisme
Paraguai que amb secretaris comarcals dels
partits amb presència a l’Anoia. He fet molts
amics entre els alcaldes anoiencs i per sort,
també molt enemics, un dels quals el temps
gairebé el posa al seu lloc.
Durant la meva etapa de director de La Veu
de l’Anoia ens varen interposar 13 demandes
judicials i les vàrem guanyar totes. (És el que
té dir la veritat.... i tenir advocats que ho saben
demostrar).

#latevaveu

Reis d’Igualada

		

@reisdigualada

FOTO: Cesc Sales

Ajuntament de St. Martí de Tous @stmartidetous
Commoció al món de l’arqueologia: es confirma que les restes trobades a Pompeia són d’un
Starbucks.

Xavier Bermúdez @xavibermudez
ÀUDIO - Josep Maria Bartomeu es presenta per
ser president de l’@IgualadaHC . Escolta què
diuen els protagonistes de la notícia: podcast.
radioigualada.cat

Ràdio Igualada @RadioIgualada

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

Igualada ha elegit, per fi, un alcalde amb més
capacitat de gestió que ambició personal.
A poc que els igualadins es mirin bé qui
voten –i els partits posin els candidats
adients- no renuncio a veure publicada a
La Veu aquesta bona notícia que a mi, com
a director, se’m va negar.

Se siguen detectando orines y defecaciones de
canes en la vía pública. Para mejorar la salubridad, a partir del 1 de enero quedará prohibido
pasear con los perros por la vía pública. Los que
somos propietarios los tendremos que llevar cogidos hasta el pipican más cercano.
Noemi Trucharte @noemitrucharte
COMUNICAT. Després de les bones dades de
venda de participacions de la #LaGranPanera,
els @Moixiganguers hem arribat a un acord amb
@HBO per obtenir una llicència per cada membre de la colla per tots els dimecres i divendres al
vespre. Felicitats colla!

Moixiganguers d’Igualada @moixiganguers

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

Cultura Igualada

@culturaigualada

		

Creu Roja Anoia

@creurojaanoia
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Nou Centre reparteix 4.000€ en
112.500€ en ajuts
premis durant la Campanya de Nadal municipals a diverses
empreses
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Associació Nou Centre
de comerços, negocis i
entitats ha tornat a repartir enguany il·lusió entre
els igualadins i visitants ocasionals. Un cop més Nou Centre
ha tornat a celebrar aquestes
festes amb la Campanya de
Nadal, tot un referent entre les
campanyes de dinamització
comercial de la Conca d’Òdena. Una campanya que aquest
any, malgrat les dificultats, ha
tornat a ser un gran èxit de
participació.
Enguany Nou Centre ha sortejat un total de 51 premis,
repartits en 20 premis de 125
euros, 28 premis de 50€ i 3 lots
de productes. En conjunt s’han
mobilitzat 46 establiments de
la zona nord d’Igualada que
durant les últimes quatre setmanes han estat repartint un
total de 23.000 butlletes entre
tots els seus clients.
La Campanya de Nadal de Nou
Centre és una de les activitats
de dinamització comercial
més importants i participades
de totes les que es fan cada any
a la ciutat i posa de manifest
la importància del comerç de
la zona nord d’Igualada dins
el teixit comercial de la ciutat.
Els barris de Set Camins, Poble Sec i les Comes configuren
un gran centre comercial de
proximitat i de confiança, amb

REDACCIÓ / LA VEU

E

botigues i serveis de tot tipus.
El sorteig de la Campanya de
Nadal es va fer dilluns dia 21
de desembre, al Restaurant
Cor Verd, i va ser retransmès
en directe pels canals Nou
Centre de les plataformes Facebook i Instagram.
Els números premiats d’aquest
any:
5 Xecs de 125 euros per butlleta premiada: 00467 – Opcinatura, 00484 – Opcinatura,
01597 – Opcinatura, 02483 –
Estanc 11, 02625 – Ferreteria
Anoia, 03605 – AnoiaFoto
Estudi, 04419 – Restaurant
Cor Verd, 06315 – Mobi Dyf
Mobles, 07112 – Moda i Complements de Dona, 09294 –
Bar Curucú, 09397 – Atrezzo,

14039 – Pastisseria Pla, 15364
– Fruites J. Serra, 16173 –
Fruites J. Serra, 17041 – Bufet
Font, 17938 – Dispunt/Pintures Anoia, 18532 – Xarcuteria
Ibañez, 18714 – Moda i Complements de Dona, 21323 –
Papereria l’Avet, 21383 – Papereria l’Avet.
Xec de 50 euros per butlleta
premiada: 00922 – Opcinatura, 02248 – Ferreteria Anoia, 02545 – Marce & Sagarra
Centre Dental, 03293 – Kine
Fisioteràpia i Salut, 03505
– AnoiaFoto Estudi, 03796
– Abacicles, 04029 – Restaurant Cor Verd, 05195 – Supermercats Suma, 05800 – Fruiteria Carme Miranda, 06199
– Comercial Segura, 06374
– Mobi Dyf Mobles, 06607
– Beep informàtica, 07293
– Moda i Complements de
Dona, 08111 – Antiga Cafeteria Soler, 08318 – Farmàcia
Esteve, 09133 – Bar Curucú,
10527 – Quirocreixent, 14010
– Pastisseria Pla, 14421 – Aigualada, 14867 – Podologia
Balmes, 15474 – Fruites J.
Serra, 17858 – Dispunt/Pintures Anoia, 18313 – Xarcuteria Ibañez, 20011 – Joan
Carles Joiers, 20847 – Ferreteria Tools, 21202 – Pintures
Ralli, 21791 – Silxama, 22679
– Estanc 11.
Lot de productes: 10197 –
Mapfre, 10213 – Finques Sasi,
17070 – Bufet Font.

l regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcé, ha explicat
el balanç de la convocatòria
d’ajuts directes que l’Ajuntament ha impulsat per donar
suport a les empreses que treballen en l’àmbit de l’ensenyament, la cultura i els centres
d’estètica, teràpies naturals i
tatuatges.
Marcé ha recordat que
aquests ajuts, provinents del
pressupost municipal, es van
tirar endavant per donar suport específic a aquests sectors, que no van ser inclosos
en les subvencions directes
al comerç, l’hostaleria i la
restauració provinents de la
Generalitat i que van ser gestionats a través de la Mancomunitat Intermunicipal de la
Conca d’Òdena.
Pel que fa a les subvencions
destinades a persones físiques
o jurídiques amb activitats
econòmiques
relacionades
amb l’ensenyament i la cultura, s’han atorgat 57 ajuts de
1.000 euros. Entre els beneficiaris hi ha escoles, tant de
formació reglada com d’altres
tipus de formació, escoles de

conducció i centres d’anglès,
de repàs, de música i d’altres
activitats extraescolars; també
s’han subvencionat sales d’exposicions i guies turístics.
Pel que fa a la línia de les activitats relacionades amb l’estètica, les teràpies naturals i els
tatuatges, fins ara s’han aprovat 45 sol·licituds, que rebran
ajuts d’entre 500 i 1.000 euros,
es funció de si l’activitat que
desenvolupen és únicament
la descrita o si la combinen
amb alguna altra. A més, hi ha
14 sol·licitants més que estan
pendents de resoldre alguna
qüestió relacionada amb la documentació presentada. El regidor ha recordat que aquests
ajuts s’han convocat perquè,
arran de la segona onada epidemiològica, el Govern de la
Generalitat va prohibir serveis
que impliquessin un contacte personal proper, tret dels
serveis essencials, sanitaris o
sociosanitaris.
Marcé ha destacat que amb
la concessió d’aquests nous
ajuts, l’Ajuntament ja ha destinat 112.500 euros a donar
suport directe a les empreses
locals per pal·liar els efectes
econòmics provocats per la
pandèmia.

Nous cursos de
formació per tenir el
certificat d’acollida
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Consell Comarcal, en
col·laboració amb l’entitat Arrels i Branques
per a la Cooperació al Desenvolupament, organitza al primer trimestre 2021 diversos
cursos formatius en el marc
de la Llei d’Acollida, adreçats a
persones immigrades estrangeres, majors de 16 anys i empadronades a la comarca.
Per poder obtenir el Certificat
d’Acollida cal acreditar la par-

·Canvi i instal·lació
de panys i
bombins
Mossén Coy, 28
Vilafranca del Penedès

629 175 524

tevibc@gmail.com
www.tevicerrajeros.com

ticipació en els 4 mòduls formatius: un curs de català de
90 hores (mòdul A), un curs
de coneixement de la societat
catalana de 15 hores (mòdul
C), un curs de coneixements
laborals de 15 hores (mòdul
B), un curs de prevenció de
violències masclistes de 15
hores (mòdul D) o un curs
de competències digitals
(mòdul T) de 15 hores.
Les persones que acreditin l’assistència a totes les 4
formacions podran obtenir
el Certificat d’Acollida, un
document vàlid per tràmits
d’estrangeria
–arrelament
social, renovacions de permisos– i nacionalitat. Les
inscripcions es podran realitzar a partir del dia 4 de
gener a través de l’adreça
acollida@anoia.cat, indicant
nom, cognoms, telèfon i número de NIE o passaport.

ESPECIALISTES EN ALIMENTACIÓ
ECOLÒGICA, HERBODIETÈTICA I
COSMÈTICA CERTIFICADA ECO

Dissabtes
de 9.00h a 14.00h
botiga
autoservei

la teva opció, natural!

C/ Pierola, 5 - IGUALADA (davant església de la Sagrada Família)
botiga@opcinatura.com · w w w . o p c i n a t u r a . c o m

Els productes ecològics es produeixen sense
pesticides ni adobs de síntesi química.

93 805 59 18

opcinatura
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Els anys sense Cavalcada de Reis d’Orient a Igualada

E

El rei Baltasar, amb els seus patges, a la Cavalcada de 1941, en plena postguerra.

stem vivint un any atípic que ha alterat considerablement els nostres costums i la nostra vida
en general. Han passat els dies
i els mesos i les festes nadalenques que a l’inici de la pandèmia vèiem tan lluny, ara ja són
aquí. Com moltes altres coses,
no seran pas unes festes normals, ni pel que fa a les trobades familiars ni pels actes que
tradicionalment s’organitzen
durant aquest període. Entre
aquests actes i celebracions
ocupa un lloc destacat la Festa
de Reis, i molt especialment la
Cavalcada. El dia 5 de gener de
2021 passarà a la història com

a un any en què la Cavalcada
de Reis no va tenir el format
habitual. Això no obstant, no
és pas un fet únic. Al llarg de
la història d’aquesta Festa hi
ha hagut d’altres anys en què,
per motius diversos, la cavalcada no es pogué celebrar. En
les properes pàgines podreu
trobar un recorregut històric
dels anys en els quals a Igualada no hi hagué Cavalcada de
Reis.
ANY 1901
A partir del maig del 1900 hi
van haver revoltes i manifestacions a tot l’estat espanyol i
vagues d’obrers degut a les pe-

ticions de rebaixa d’hores de
treball i augment de sous. La
indústria igualadina també
va patir les conseqüències,
i tots els obrers de tots els
gremis van tenir restriccions
de feina. Aquestes reduccions van durar fins a finals de
l’any 1900. A causa de totes
aquestes vagues es van suspendre, al mes de setembre i
octubre, moltes festes de barris d’Igualada, i també degut
als ànims dels igualadins es
va suspendre la cavalcada
de l’any 1901. No obstant
això, sí que es van repartir
joguines dins l’estatge social
del Centre Catòlic.

és

www.gestoriagaltes.com

ANY 1902
A causa de la aturada de l’any
anterior i al malestar econòmic provocat per les passades
vagues, aquest any tampoc
sortí la cavalcada dels Reis,
però com l’any anterior es va
fer la festa dins l’estatge social
del Centre Catòlic.
ANY 1918
Degut al mal estat dels carrers
a causa d’una nevada, els Reis
no poden fer la Cavalcada. Arriben, però, a Igualada, el dia
6 de gener al Centre Catòlic.
El dia 15 de gener de 1918 va
sortir publicat el següent, a la
revista “Propaganda, Butlletí

és

del Centre Catòlic d’Obrers.
“Reis.- A causa de les nevades
d’aquells dies i el mal estat en què
han deixat els carrers, no pogueren els Reis del Orient passejar-se
per nostra ciutat, com els altres
anys. No obstant se repartí la
«Crida», i els Reis, acompanyats
del seu sèquit, repartiren els joguets als nens pobres de la ciutat,
el dia 6 a la tarda en el local del
Centre, per a quin acte el M. I.
Aiuntament concedí la acostumada subvenció. A la Corporació Municipal i demés que d’un
modo o altre ens han ajudat per
a fer la festa, del únic modo que
ha sigut possible aquest any, els
donem grans mercès” .

Dijous, 31 de desembre de 2020
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ANY 1919
A causa de l’estat de dol a
Igualada, no es fa cavalcada.
Els Reis arriben, però, al Centre Catòlic, el dia 6 de gener.
L’any 1918 a Igualada hi hagué una important epidèmia
de grip. Aquesta epidèmia era
coneguda com la “gran grip” o
“grip espanyola” i va començar en els moments crítics de
la Primera Guerra Mundial.
Li van donar el nom de “grip
espanyola” segurament perquè Espanya, neutral en el
conflicte, no va posar censura
de guerra sobre les notícies
d’aquesta pandèmia en la resta de països, i van atribuir a
Espanya l’origen d’aquesta epidèmia.
La major incidència de l’epidèmia va ser a finals del mes
d’octubre, entre el segon i el
tercer decenni, que totalitzaren 127 defuncions, i la malaltia començà a recular a primers de novembre. En total,
més de 3.000 persones foren
atacades per l’epidèmia de grip
durant els mesos de setembre,
octubre i novembre. Hi hagué més de dos-cents morts
el mes d’octubre, i alguns dies
es feren setze enterraments.
Aquesta epidèmia de grip va
afectar a tots els estrats socials.

Dijous, 31 de desembre de 2020

d’aquell any, el repartiment
de joguines entre les famílies
necessitades es va fer en llurs
propis domicilis, en lloc del
local del Centre Catòlic com
s’havia fet anteriorment.

El Centre Republicà d’Igualada.

ANY 1920
Degut a l’estat d’ànim dels
igualadins (les indústries estan en tancades) els organitzadors de la Cavalcada anuncien en la Crida d’aquest any,
que els Reis arribaran el dia
6 de gener al Centre Catòlic
per poder repartir els regals i
joguets als nens de les famílies necessitades. Surt també
la nota de que aquest any no
s’admeten encàrrecs, com s’ha
fet altres anys.

d’abril de 1931 les manifestacions culturals i tradicionals
d’arreu de Catalunya es veuen analitzades i examinades pels governs municipals.
Són moltes les tradicions i
festes que pel seu origen religiós o per contenir elements
amb simbologia monàrquica
són suspeses o substituïdes.
Els oficis religiosos són trets
dels programes de festes, i les
festes patronals passen a ser
anomenades “Festa Major”.
A Igualada, el debat sobre la
festa de Reis, obert a principis
de segle pel setmanari “L’Igualadí” i alguns consellers de
l’ajuntament i prohibit durant
la dictadura, és reobert amb
l’arribada dels republicans al
govern de la ciutat.

ANY 1931
Amb la proclamació de la
Segona República, el dia 14

ANY 1932
El Nadal de 1931 estigué marcat per la desautorització mu-

nicipal de la cavalcada. Els
Reis i els patges no podran
sortir a repartir regals pels
carrers d’Igualada. Llavors, el
president del Centre Catòlic,
Sr. Jaume Borràs Aguilera,
visita l’alcalde d’Igualada Sr.
Amadeo Biosca Busqué per
conèixer la posició de l’ajuntament referent a la Festa
dels Reis. Mentrestant, a la
comissió organitzadora de la
cavalcada continuen treballant per fer possible l’arribada
dels Reis d’Orient a Igualada.
L’ajuntament es nega a atorgar
la subvenció que els anys anteriors havia concedit per la
compra de joguets per als fills
de famílies pobres. El Centre
Catòlic demana una llista de
famílies humils a l’entitat benèfica de Sant Vicenç de Paül,
a l’arxipreste de Santa Maria,
i al rector de la Soledat. Es
van destinar 300 pessetes per

a l’adquisició dels regals necessaris per poder efectuar
aquests donatius.
Finalment, la Cavalcada de
Reis del dia 5 de gener de
1932 transcorregué sense ni
problemes. Com a novetat

ANY 1933
Es prohibeix la cavalcada dels
Reis. Estem en plena República i enmig d’una pugna dels
partits polítics. Les mentalitats
són una mica massa tancades i
es confonen els reis (de les nacions) amb els Reis d’Orient.
La comissió organitzadora
dels Reis va rebre un ofici de
l’Alcaldia denegant l’autorització de sortir enguany la tradicional cavalcada dels Reis Màgics pels carrers de la ciutat,
permetent sols el repartiment
de joguines dins el local del
Centre Catòlic. Aquesta decisió originà protestes general a
tota la ciutat. Qüestionat per
la seva decisió, el llavors batlle de la ciutat, el Sr. Biosca va
fer un seguit de declaracions,
de les quals se’n transcriu un
extracte:
“La Cavalcada dels Reis posa
massa en evidència la desigualtat social dels infants. Cal
modernitzar els costums i deixar-nos de pràctiques familiars
anacròniques que dificulten el

Reis d’Igualada, 1927.

L’energia més eficient és la que no es consumeix

Av. Barcelona, 188 – 08700 – IGUALADA
Tel. 93 803 29 65 – www.vitermik.es – info@vitermik.es
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desvetllament de l’intel·lecte
infantil. És a dir, és hora ja, de
no fomentar les il·lusions dels
infants amb enganys o fantasmagories. L’any vinent cuidarem d’organitzar els Reis sobre
bases més generals i a to amb
les realitats i necessitats actuals
(Diari d’Igualada, 4 de gener
de 1933).
ANY 1934
Tornen a prohibir la cavalcada dels Reis. Els Reis, però van
arribar al Centre Catòlic.
En la sessió de l’ajuntament
del dia 22 de desembre de
1933 l’Ajuntament concedeix
a la Comissió dels Reis una
subvenció de 100 ptes., però
també concedeix la mateixa
quantitat per fer la “Festa de
l’Arbre de Nöel, ja que “estem
en el temps en què ens hauríem d’avergonyir tots els nats
de creure que siguin tan bons
minyons els Reis que puguin
passar joguines a la canalla...”
La Crida d’aquest any es fa
ressò de la prohibició i dona
les instruccions als pares. Els
paquets, els patges sí que els
reparteixen per les cases:
Diari d’Igualada de 1955. Aquell any, degut a la pluja, no es va fer Cavalcada, però els Reis van arribar al
Centro Nacional (avui Ateneu) i els patges repartiren els paquets per les cases.

“...Aquest any no vindrem a casa vostra
us ho avisem amb tot el sentiment;
és tant i tant llarg el camí nostre
que no’l podem canviar ni tòrcer
bo i fent nosaltres el repartiment.
D’això se’n cuidaran els criats negres,
un cop nosaltres, ja haguem marxat;
aleshores passaran per vostres cases
amb llestesa i finor prou provades
les joguines que’ns heu encarregat...

El Cercle Catòlic, al carrer dels Esquiladors, el 1936.

www.lidera.cat
93 126 34 92
info@lidera.cat

Finalment i tal com s’havia
anunciat, la vinguda dels Reis
tingué lloc al Centre Catòlic.
A continuació, un extracte
del que sortí publicat al Diari
d’Igualada, el dia 8 de gener de
1934:
“La vinguda dels Reis d’Orient

al Centre Catòlic, a la vetlla
del divendres, constituí un èxit
sense precedents. L’espaiosa
sala d’espectacles, el jardí i dependències contigües es veieren envaïdes per una gentada
imponent com poques vegades
s’hagi vist a la nostra ciutat. La
mainada, de tots els estaments
i condicions, confosos en una
eclosió de dorades il·lusions,
es movia freturosa de rebre de
mans dels Sants Reis Màgics
els obsequis que eren una anticipació dels que els seus patges
distribuirien per llurs domicilis. La Comissió organitzadora
rebé l’agraïment i la felicitació
de les persones beneficiades, a

les quals ajuntem la nostra ben
cordial”
EL REPARTIMENT DE
JOGUINES DURANT LA
GUERRA CIVIL 1936-1939
ANY 1937.Surt publicat al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya,
n. 851, en data 23 de desembre
de 1936, i signat pel Conseller
de Cultura Antoni M. Sbert,
una “Ordre-Circular” adreçat
als mestres de les Escoles de
Catalunya donant-los instruccions per a la celebració de la
Setmana de l’Infant.
Aquesta ordre tenia com a finalitat la recollida de joguines

Lidera Comunicació
també fa pinya amb
la ciutat i el territori.
Bones Festes!
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Patges i heralds, el 1932.

per als infants refugiats i fills
de combatents i als internats
en establiments d’Assistència
Social, a fi que al començament del nou any tingui una
nova i joiosa significació,
plena d’esperança i d’optimisme per als nens i nenes
que pateixen les conseqüències de la guerra civil.
A Igualada es forma una
comissió encarregada d’organitzar aquesta setmana,
i surt publicada una nota
demanant donatius, tant en
metàl·lic com en joguines en
bon estat i que es recollirien a l’oficina de la Comissió
de Cultura, carrer de Jaume
Compte, 8. (el carrer Jaume
Compte era el carrer de Santa Maria).
El dissabte dia 26 de desembre
surt publicat un pregó, signat per l’alcalde Pere Bertràn,
demanant a totes les famílies
menesteroses que vulguin obtenir joguets pels seus infants,
hauran de passar pels Sindicats o Partits polítics on els
lliuraran una contrasenya que
hauran de presentar a la Comissió de Cultura, com a màxim fins el dia 30 de desembre.

ANY 1938.Surt en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya
del 12 de desembre de 1937
una nova Ordre-Circular
per crear una nova Comissió
per organitzar la Setmana de
l’Infant, a principis del 1938,
per tal de lliurar joguines als
infants refugiats i internats
als establiments d’Assistència Social i als orfes i fills de
combatents i organitzar actes
d’esbarjo.
Per aquest motiu, l’Ateneu
Igualadí organitza una tómbola per recaptar donatius
per l’ajut dels Hospitals de
sang i Ajuts infantils. El dissabte 8 de gener de 1938 organitza una vetllada teatral
a càrrec d’un grup d’aficionats representant la comèdia
“Porcells i Garrinets”
ANY 1955.Degut a la pluja no es fa cavalcada, però els reis arriben
al Centro Nacional, i els patges reparteixen els paquets
per les cases. Aquest any,
la Comissió de Reis edita el
primer model de cartes exclusiu per la Festa de Reis

d’Igualada, i suplicades al
Patge Faruk.
“Hogaño la tan esperada lluvia llegó en el día que nadie
deseaba. Ella fue causa de
que la Comisión Organizadora tuviera que modificar
sus planes, puesto que los
Regios Personajes manifestaron su voluntad de no recorrer las calles de Igualada en
la típica Cabalgata habida
cuenta la inseguridad del tiempo y los peligros a ella inherentes”.
“...A las seis y media de la
tarde hicieron su entrada en
el Salón Teatro del Centro
Nacional, siendo saludados
por una multitud entusiasta
de chiquillos y mayores. Mientras los pequeñuelos miraban con ojos desorbitados la
majestad de los Reyes, el Paje
Faruk les habló señalando
los motivos por el que este
año habían hecho su entrada
de incógnito y asegurándoles
que no por eso dejarían de
recibir la visita de los servidores de los Reyes con los juguetes esperados...”
(Diario de Igualada, 8 de gener de 1955)

`
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Singularitats de la Festa de Reis d’Igualada
Fotografies: AFMI-Arxiu
Comarcal-Arxiu Comissió Reis

L

a del 2021 serà la 126a
edició de la Cavalcada
de Reis d’Igualada. En
tots aquests anys hi ha hagut
canvis, evolucions, novetats...
A part de tot això també s’han
produït diverses singularitats
que o bé han passat desapercebudes o, no han tingut sumptuositat que d’altres. Segur que
ens n’hem deixat alguna, però
no obstant hem elaborat una
llista d’aquelles “petites coses”,
que en el seu moment i en la
seva època també van ser importants.
ANY 1899.
Any de la primera cavalcada
i de la primera Crida. L’esmentat pergamí anunciava
la vinguda dels Reis d’Orient
a Igualada, i el recorregut que
farien pels diversos carrers de
la ciutat. Aquest document
sortí cada any fins el 1936.
ANY 1904.
Aquest any plou el 5 de gener,
i els reis arriben el dia 6 a la
tarda al Centre Catòlic
ANY 1906.
La cavalcada és similar a la de
l’any 1903, però se suprimeix
la carrossa, degut al mal estat
dels carrers d’Igualada. S’introdueix el solemne acte de
l’Adoració dels Reis. “S’agreguen a la reial comitiva dos
heralds, que representant á la
ciutat, surten á rebre els Reis,
acompanyant-los á la parròquia de Santa Maria, per fer
l’adoració. Hi hagué un gran
repic de campanes, y sonà l’orgue a l’interior de l’església”.
Aquell any, es muntà també
una gran carossa per portar-hi
les joguines.

Cavalcada de 1944.

Cavalcada de 1951. Àngel a cavall.

Cavalcada de 1951. El Rei Baltasar i dos patges.

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
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us desitja
un Bons Reis

Matins de dimarts a diss. de 11 a 13 h
Tardes de dilluns a diss. de 17 a 20 h

ANY 1916.
Des de l’any 1906, quan els
Reis d’Orient arribaven a
Igualada, s’adreçaven a l’església de Santa Maria per fer
l’adoració al Nen Jesús. Després anaven al Centre Catòlic per repartir llaminadures
i regals als nens i nenes “pobres”, per passar després a recórrer els carrers d’Igualada
per repartir els regals demanats. La visita a Santa Maria
comportava una acumulació
important de persones dins
l’església i molt de soroll i
disbauxa. Aquest any 1916 es
va decidir suspendre aquesta
visita.
ANY 1918
Degut al mal estat dels carrers a causa d’una nevada, els
Reis no poden fer la Cavalcada. Arriben, però, a Igualada, el dia 6 de gener al Centre
Catòlic.
ANY 1931
Repassant la Crida i la premsa
del 1931 hom dedueix entenem que els patges van repartir personalment els obsequis
per als fills de la gent necessitada i amb la presència dels
Reis d’Orient , també als locals
del Centre Catòlic. Fins ara ho
feien els Reis personalment.
ANY 1932.
Es reparteixen els joguets de
donatiu directament a les cases de les famílies necessitades, per primera vegada.
La Crida d’aquell any anuncia que: “els Reis no visiten
el Centre Catòlic, però sí que
poden repartir, els patges, els
regals per les famílies necessitades a domicili”.

Santa Maria, 4 · Igualada · 667 007 464 sara@castells.com · www.saracastells.com

Cavalcada de 1951. El Rei Melcior.

@saracastellsjoiera

Cavalcada de 1953. El Rei Melcior i dos dels seus patges.

Cavalcada de 1956. Primera visita del patge Faruk al barri de Fàtima.
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Els tres Reis, a l’Hospital d’Igualada. Cavalcada de 1962. Foto: S. Masachs.

Els membres de la Comissió de Reis, amb el Patge Faruk i el seu seguici. Festa de 1963.

ANY 1936.
Es varia el recorregut de la
cavalcada i incorpora nous
elements. Es demana la pau al
món.
“LA CAVALCADA DELS
REIS. Enguany la cavalcada
dels Reis revestirà una pompa inusitada. Els Sants Genets
aniran acompanyats de sengles servents muntats en braus
cavalls i torxes enceses. Una
banda de música acompanyarà la Cavalcada en el seu curs
pels carrers de la ciutat. També enguany les llars humils
rebran magnífics presents dels
Sants Viatgers, que anuncien
la seva arribada per a diumenge a l’hora foscana”
(Diari d’Igualada, 3 de gener
de 1936)
ANY 1940
La Crida fins ara editada passa a ser un “Pregón”: /...de los
Reyes de Oriente para los niños
de Igualada. Tot era en castellà.
ANY 1946
A partir d’aquest any torna a
sortir la “Crida” escrita en català. Va romandre fins l’any
1964, i a partir d’aquest any
s’editen les Auques. Es fa un
nou recorregut de la cavalcada. S’escurça una mica en relació a altres anys.

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
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ANY 1949
Se celebra el 50è aniversari de l’arribada dels Reis a
Igualada, i es construeix una
carrossa per a l’àngel de la
cavalcada. Els reis continuen
arribant amb cavalls.
ANY 1953.
S’inaugura el repartiment de
paquets al barri del Pla de
San Magí (Poble Sec)
ANY 1956
S’inaugura el repartiment de
paquets als barris de Montserrat i de Fàtima
ANY 1958
Es reorganitza el recorregut de la cavalcada. A partir
d’aquest any s’acaba a la plaça Castells. Després surten
els camions i patges a repartir als diferents barris d’Igualada: “...Nos han informado
que la novedad de este año
será que la Cabalgata terminará su regio recorrido en la
Plaza Castells. Luego se sincronizarán todos los servicios
y empezará el reparto simiultáneo a cargo de los pajes...”
(Diario de Igualada, 14 de
desembre de 1957).
ANY 1961.
És el primer any que es fa
un festival infantil o cinema
abans de l’arribada del Patge
Faruk. Es fa també per evitar
les aglomeracions de públic
a l’hora de la seva arribada.
D’aquesta manera el públic ja
es dins el teatre.
ANY 1962.
S’estrenen les primeres carrosses. Fi de l’arribada dels
reis en cavalls. Fi de la figura
de l’àngel.

Cavalcada de 1964. Primera estrella. Foto Cinto.

FESTES DE

NADAL

xarcuteria

Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -

Des de 1946

celebrem-ho!

691590613
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Al·lergologia
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Anestesiologia i preoperatoris
Angiologia i cirurgia vascular
Aparell digestiu
· Ecocardiograma
· Ergometria
· Holters
· Proves d’esforç
Carnets i Llicències
· Animals perillosos
· Armes
· Grues
· Marina
· Seguretat privada
Cirurgia general i digestiva
Cirurgia maxil·lofacial i oral
Cirurgia plàstica i estètica
Clínica del dolor
Clínica dental
· Endodòncia
· Estètica
· Odontologia
· Ortodòncia
· Periodònica
Dermatologia
· Medicina estètica
· Tractaments amb àcid hialurònic
Diagnòstic per la imatge
· Densiometries òssies
· Ecografies
· Mamografies
· Ortopantomografies i teleradiografies
· Radiologia convencional
· Ressonància magnètica
· TAC

Dietètica i nutrició
Endocrinologia
Fisioteràpia
Hematologia
Infermeria
Logopèdia
Medicina de l’esport
Medicina estètica
Medicina general i preventiva
Medicina interna
Nefrologia
Neurofisiologia
Neurologia
Neuropsicologia
Obstetrícia i ginecologia
· Llevadora
Oftalmologia
· Optometria
· Teràpies visuals
Osteopatia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Psicologia clínica
Psicologia infantil
Psiquiatria
Reflexologia
Rehabilitació
Traumatologia
UCMA Unitat de Cirurgia Major
Ambulatòria
Urologia

Fundació Privada: Pg. Verdaguer, 114 IGUALADA
T. 93 805 04 04 www.mipsfunadcio.com

40 anys

d'experiència
en la neteja
de cotxes
C/Alemanya, 30

Bones Festes!

C/Alemanya, 3

75è aniversari de la Cavalcada, 1970. Fotos Ramon Godó.

Segona Estrella, a la Cavalcada de 1970.

Document de l’Ajuntament, en referència a la no utilització d’escales
a la Cavalcada de 1971, a causa de la nevada.

ANY 1965.
Es concedeix a la Comissió
Organitzadora de la Cavalcada de Reis la Medalla de la
Ciutat al Mèrit Cultural.
ANY 1968.
S’inaugura la primera estrella -completament acabadaque substitueix a la figura de
l’àngel, que va sortir fins l’any
1961.
ANY 1970.
Degut a la celebració del 75
aniversari de la Festa de Reis,
per primera vegada es fa la recepció i benvinguda pública
als Reis de l’Orient per part de
les autoritats locals, a la plaça
del Rei durant la Cavalcada.
És també la primera vegada
que s’escolta la veu dels reis a
través dels altaveus instal·lats.
ANY 1971.
Any de neu. Degut a l’estat
dels carrers d’Igualada a causa
de la gran nevada i posterior
glaçada, i per motius de seguretat, els patges no poden fer
servir les escales per repartir
els paquets als primers pisos
al pas de la cavalcada
ANY 1985.La cavalcada de Reis coberta
de neu: el dia 5 de gener nevava amb molta intensitat.
Aquell dia, però, els Reis van
arribar a Igualada, es va celebrar la cavalcada i els patges
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AQUEST ANY MÉS QUE MAI
CUIDEM DELS QUE MÉS ESTIMES
REGALA YVETTE PONS
YVETTE PONS INSTITUT
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SUBLIM || Sant Martí de Tous,
Tous, 37
37 IGUALADA
IGUALADA || Tel. 93 804
804 62
62 02
02 | www.yvettepons.com
www.yvettepons.com
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van repartir els paquets a les
nenes i nens. No es van poder
fer servir les escales per pujar
als balcons. Gràcies als grups
electrògens per fer llum per
les carrosses, dies més tard
pobles de la comarca no van
quedar incomunicats degut a
la manca de electricitat a les
centraletes telefòniques.
ANY 1987.Es retransmet la cavalcada
per TV3. S’estrenen nous vestits pels Tres Reis, i es renova
totalment l’estrella. També el
Patge Faruk estrena nou vestit.
ANY 1989.S’estrenen nous vestits pels
nens/es de les carrosses, que
acompanyen als Reis d’Orient.
ANY 1995.Centenari de la Festa de Reis
d’Igualada. El programa Giravolt, de TVE fa un reportatge especial sobre la Festa
de Reis d’Igualada.
ANY 1999.S’allarga el recorregut de la
cavalcada fins l’avinguda de
Montserrat. Fins ara passava
pel tros de carrer de Pau Casals fins l’Avinguda Caresmar.
ANY 2004.
60 aniversari de l’arribada
del Patge Faruk, i 50 del seu
himne. La troballa d’un arxiu
perdut dels primers anys de la
festa després de la postguerra
ANY 2007
S’estrenen nous vestits per
als Reis d’Igualada segons
disseny de la igualadina Sita
Murt. Són vestits que s’adapten més al disseny de les noves carrosses.
ANY 2010
La recepció oficial es fa al
Passeig Verdaguer, davant
l’antic hospital. Es trenca així
la tradició des de 1970 de ferla a la plaça del Rei. D’aquesta
manera es guanya temps ja
que la cavalcada no fa cap parada en el seu recorregut.

Dijous, 31 de desembre de 2020

Patges a cavall, a la Cavalcada de 1980. Foto: R. Godó

Gran nevada a la Cavalcada de 1985. Fotos: L’Art de la Llum.
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NOU SUV PEUGEOT 2008
UNBORING THE FUTURE

PEUGEOT i-Cockpit® 3D
CONDUCCIÓ SEMI-AUTÒNOMA
CAIXA DE CANVIS AUTOMÀTICA DE 8 MARXES

Consulti la información sobre el procediment d’assaig de vehicles lleugers harmonitzat a nivell mundial (WLTP) a wltp.peugeot.es
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PORTES I BARANES . TREBALLS EN INOXIDABLE
TREBALLS DE FORJA I DECORACIÓ
MUNTATGES D’ESTRUCTURES METÀL.LIQUES
C/ Alemanya, 44 Naus 5-6-7 Polígon “Les Comes” 08700 Igualada
Tel./fax 93 803 12 95 . Mòbil 615 128 234 .
www.cristobalterron.com . administracio@cristobalterron.com

Agraïment de l’Ajuntament a la Comissió per
la cessió d’equips electrògens, el 1986.

Dalt i abaix, estrella del 125è aniversari de la Cavalcada, el 2020. Fotos: JBA

ANY 2014
Es renoven els vestits dels
nens/es de les carrosses. El
disseny i confecció d’aquests
vestits aconsegueix l’equilibri
i harmonia dels que porten
Melcior, Gaspar i Baltasar.
ANY 2016
Noves escales per la Cavalcada de Reis amb les inscripcions “Benvinguts Reis d’Igualada, Benvingut Patge Faruk.
ANY 2017
En la recepció oficial els Tres
Reis surten al balcó de l’antic
hospital, al Passeig Verdaguer.
ANY 2018
El 16 de novembre de 2017 es
fa a l’Ateneu Cinema un nou
vídeo sobre la Festa de Reis
d’Igualada, dins dels actes del
15è Festival Zoom d’Igualada.
ANY 2019
Es posa a la venda una figura
amb la imatge del Patge Faruk
I domàs commemoratiu del
75è Aniversari de l’arribada
del Patge Faruk a Igualada.
La recepció oficial i arribada
dels Reis d’Orient a Igualada
es fa al passeig Verdaguer davant l’antic edifici de (Mobles
La Fàbrica).
ANY 2020
Tots els jeeps en la cavalcada
porten una estrella en la seva
decoració. Es posa a la venda
les figures dels Tres Reis d’Orient, domàs commemoratiu,
del 125è aniversari de la Festa
de Reis d’Igualada. S’inaugura
un nou estel per la cavalcada
dels Reis (l’última estrella es
va inaugurar l’any 1987).

Estrella a la Cavalcada de 1991. Foto: L’Art de la Llum.

Fabricant de tubs
EQUIPS A PRESSIÓ
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projecte.
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. Acreditació del personal per a la realització d'unions
permanents.
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Alguns elements que formaven les Cavalcades

El rei Baltasar a cavall, 1955.

Els cavalls
Des dels orígens i fins l’any
1961 els Reis d’Orient arribaven amb cavalls. Va ser l’any
1962 que es van estrenar les
primeres carrosses.
Les primeres cavalcades no
eren tan espectaculars com les
actuals. Cada Reis portava només 2 o 3 patges, i l’àngel por-

tador de l’estel també anava a
cavall.
Trobem cap l’any 1932 que el
nombre de patges ja era una
mica més abundant, sense
arribar de bon tros al nombre actual. Trobem en fotografies de l’any 1932 que els
patges acompanyants eren
5, els blancs i rossos, i 6 els
negres.

En els nostres arxius existeix la documentació que de
l’any 1941 i fins l’estrena de
les primeres carrosses, els
transportistes d’aquella època
i persones que tenien cavalls
deixaven o llogaven els animals per portar als regis personatges i acompanyants, com
també als heralds, i portador
de la bandera de la ciutat.

Els reis Gaspar i Melcior, el 1944.

www.fermivalls.net

Desde 1956

Electricitat - Electrònica - Injecció

Passant la revisió del teu cotxe amb
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Primera “Crida” de la festa de Reis d’Igualada, el 1899.

DEMANA SEMPRE
QUALITAT
DEMANA UN INSTAL·LADOR
AGREMIAT

c/ Vilafranca del Penedès, 2 · 08700 · Igualada · Tel. 93 804 56 07

joieria
rellotgeria
taller propi
oferint
professionalitat

Un patge del rei Gaspar, pujant per un balcó, el 1952.

Així trobem, entre d’altres,
els noms de Juan Bertran
Martí, Transports Llucià, Jo-

aquin Bertràn, Antoni Ros,
Magí Robert (Blayet), Isidro
Galí, Juan Tomás, Transports

Bernadas, Juan Baliu (Llevadora), Alejandro Carulla
(Cametes), Ramon Llorens,

RAMBLA SANT ISIDRE, 45
T. 93 803 24 48 · IGUALADA

Els tres Reis, el 1932.

Juan Castells (Ravalero), Magín Bertran, Josep Vich, Josep
Ferrer (Tranportes Levante),

Massaguer...., i els guarniments dels cavalls es llogaven
a Jaume Duran.
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Local 2, IGUALADA
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Banys i Cuines
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Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA
Tel. 93 804 15 50
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Igualada
93 804 94 47

Garatge Verdaguer

Passeig Verdaguer, 165
Tel. 93 804 53 51
Mòbil 692 094 682
08700 Igualada
g.verdaguer@yahoo.es
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Tel. 607 308 309
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Els heralds
Els heralds eren els representants de la ciutat i que anaven davant els Tres Reis, junt
amb la bandera de la ciutat, i
obrien la cavalcada.

Dijous, 31 de desembre de 2020

També sortien el dia 1 de
gener acompanyant al pregoner que llegia la “Crida” ,
algun temps també “Pregón”
per anunciar l’arribada dels
Reis a Igualada.

Es van instaurar a la cavalcada dels Reis l’any 1903. La
figura de l’herald va desaparèixer l’any 1966, i van conviure uns anys amb la modernització de la cavalcada

amb carrosses.
Les pales o flabells
Un flabell és un ventall de
plomes, de mànec llarg, símbol de sobirania. Fou usat en
civilitzacions orientals anti-

gues (Mesopotàmia, Egipte) i
fou conegut també en el món
grecoromà.
Des de la Comissió ens expliquen que no hi ha constància
que els Reis d’Orient, a Igua-

Melcior, a cavall, l’any 1955.

Dolors Gómez Ramon, Herald en els Reis de 1945.

Patges, a la festa de Reis de 1942.
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L

a setmana passada
va venir al meu despatx la senyora Concepció, perquè volia
canviar el seu testament.
Es va quedar vídua fa uns
anys, no va tenir fills i encara que estant contenta
amb els seus nebots, sempre ha tingut la il·lusió de
deixar una part dels seus
béns, quan morís a algunes ONG, (Organitzacions
No Governamentals) com
ara Càritas, Metges sense
Fronteres o la Creu Roja.
1) Puc deixar tots els
meus béns a una ONG?
Doncs sí, seria el que coneixem com un llegat solidari, però en el cas de
tenir persones amb dret
a llegítima (fills o descendents, o bé els pares en

cas de no tenir fills), tindran dret a un mínim d’una
quarta part del valor dels
meus béns.
2) Puc deixar un pis a
diverses ONG conjuntament?
Sense cap problema, inclòs
en percentatges diferents
(per exemple un 20% a
Càritas, un 30% a la Creu
Roja, etc.). L’inconvenient
serà posar-se d’acord les
citades ONG per tal de
vendre’l, en temes com el
preu, la gestió del dia a dia
en cas de llogar-lo, etc...
3) Quins impostos paguen les ONG en l’heretar
d’una persona?:
Les entitats sense fins lucratius no estan subjectes

a l’Impost de Successions
i Donacions i per la qual
cosa els llegats/herències no pagaran cap impost
de successions en morir el
testador i acceptar el llegat/herència l’ONG.
4) Com sabrà l’ONG que
els he deixat uns béns en
el meu testament?
El notari que hagi autoritzat el testament de la
senyora Concepció està
obligat a comunicar a
l’ONG quan mori aquesta, que té un llegat a favor seu, però davant les
dificultats que puguin
existir pel transcurs dels
anys, etc. és recomanable
comunicar-ho en vida a
l’ONG per tal que estigui
previnguda.

5) Com m’asseguro que
es compleix la meva voluntat?
A banda de comunicar-ho
a alguna persona propera,
una opció molt aconsellable
és nomenar un marmessor,
amb facultats per lliurar els
béns directament a l’ONG,
gestionar tots els tràmits de
l’herència i inclòs per a poder vendre els béns immobles i lliurar el seu l’import a
l’ONG escollida.
A Catalunya l’any 2015 es
varen fer llegats solidaris
per un valor de quasi trenta-tres milions d’euros, en
552 testaments diferents, a
favor d’entitats benèfiques
vinculades bé a les esglésies, bé a altres ONG i Fundacions.

Com a curiositat que sempre se cita, pel Col·legi Notarial de Catalunya, quan
es fa un balanç anual de
les xifres dels llegats solidaris, l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona, fou construït a partir
de l’any 1902 gràcies a un
llegat solidari del banquer
Pau Gil, canviant el seu
nom tradicional d’Hospital
de la Santa Creu, per l’actual, per respectar la voluntat del benefactor.
Carlos Jiménez Fueyo
NOTARIA IGUALADA
RAMBLA

carlosjimenez@notariado.org

Vestíbul nadalenc notaria Igualada rambla
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Lliurament de la Carta al Patge Faruk, el 1954.

Paquets a punt per a repartir, a la dècada dels cinquanta.

El rei Gaspar i diferents patges, el 1952.

lada, abans de l’any 1936 el fessin portar per patges durant la
cavalcada.
Trobem però constància de la

seva existència a Igualada a partir de l’any 1940 quan trobem
anotat que es van pintar “6 plumeros para los pajes”. Quan es

van construir les noves carrosses, es va conservar encara la figura de patges amb flabells, que
anaven als costats de cada rei.
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936 01 48 58
662 90 60 30
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Bones Festes!

L’Àngel i els Reis, a cavall, a la festa de Reis de 1944.

L’Àngel
Sabem que els Tres Reis van
anar a adorar l’infant Jesús
guiats per una estrella. “L’estel
que havien vist sortir començà a avançar davant d’ells, fins
que s’aturà damunt el lloc on
era l’Infant. L’alegria que tingueren en veure l’estrella va
ser immensa. Van entrar a la

casa, veieren el Nen amb Maria, la seva Mare, es postraren
a terra i el van adorar. Després
van obrir les seves arquetes i li
oferiren presents: or, encens i
mirra. (Mateu, 2:2-12)”
Des de la primera cavalcada, i
fins l’any 1961 els Tres Reis han
anat precedits per una figura

Bona Festa de Reis!

representativa d’un àngel. Va
ser l’any 1962, any de l’estrena
de les primeres carrosses en
què se substitueix la figura de
l’àngel per una estrella.
L’Àngel era un nen o nena que
vestit amb túnica i capa blanca
i dalt d’un cavall portava una
estrella i precedia els Tres Reis.
Als primers anys de la Caval-

cada portava l’estrella agafada
amb una mà i il·luminada amb
un llum de carbur. (vegeu la
fotografia de l’any 1927.)
Més endavant, l’estrella anava
enganxada a la corona de l’àngel.
L’estrella estava connectada a
una bateria elèctrica i d’aquesta manera semblava que tin-

gués llum pròpia.
L’any 1949 se celebra el 50è
aniversari de la primera cavalcada i aquell any, com a fet
excepcional es construeix una
carrossa, tibada per un cavall,
per portar-hi la figura de l’àngel, amb unes ales. Ho podem
comprovar llegint la premsa
d’aquell temps: “Una de las
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novedades que ha llamado la
atención en la Cabalgata de
este año, ha sido la carroza del
Ángel que la precede. Sus alas
– otra novedad – han sido sin
duda tal y como se las imaginan los niños, blanquísimas,
de plumaje sedoso y prontas
a emprender el vuelo hacia la
región de los ensueños” (Semanario de Igualada, 8 de enero
de 1949).

L’Àngel i patges del rei Baltasar a la Festa de Reis de 1951.

Les torxes
Ens hauríem d’imaginar com
eren els carrers a finals del
1800 i ben entrat el 1900. Gairebé sense llum o sense llum.
La cavalcada s’havia d’il·luminar d’alguna manera i per
fer-ho, millor amb torxes o
atxes (antigament era una
metxa d’espart enquitranada
que resistia el vent sense apagar-se). Normalment anaven
dos portadors d’atxes al costat
de cada rei per fer llum. “Miraréu entre musicas y entre llums
d’atxes de vent les joguines més
bonicas que us han dut los Reys
d’Orient” (de la Crida de l’any
1899).
Aquesta costum va durar fins
l’arribada dels Reis en carrosses. Llavors ja hi havia llum
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AGRAÏM LA TEVA CONFIANÇA AL LLARG D’AQUESTS

... i els millors desitjos per a un 2021 ple de salut
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C/ Masquefa 38 · IGUALADA
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uns
Bon Reis!
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suficient per il·luminar la
cavalcada. Però, per donar-hi encara més vistositat,
trobem que a l’any 1963 i
posteriors, a l’entrada de les
carrosses per l’avinguda de
Caresmar, s’anaven encenent
unes bengales posades als arbres del recorregut: “...el desfile se prolongó por las calles
de la Soledat, plaza José Antonio, donde se encendieron
nuevas bengalas,...” (Semanario de Igualada, 12 de gener
de 1963)

Patges, amb escuts i llances. 1960.

Patges, el 1946.

L‘Àngel i els tres reis, el 1961.

Lliurament de la carta, 1956.

Els pregons
No tenim informació de si
abans del 1936 la crida dels
Reis es feia pública mitjançant el pregoner, pels carrers
d’Igualada. El que sí que és
cert és que aquesta crida sortia publicada en alguns mitjans informatius locals.
A partir de l’any 1945 trobem
la primera nota publicada de
l’anunci de la festa el primer
de gener: “...Ya el pasado lunes dos pajes de a caballo recorrieron nuestras principales
calles anunciando la próxima
llegada de los Reyes...” (Igualada, boletín semanal, 5 de
gener de 1945).
Normalment es feia el pri-

Us desitja uns bons Reis d’Igualada!

TRANSPORTS BERNADET S.A.
Polígon La Barquera / Barquera,2
08786 Capellades (Barcelona)

www.transportsbernadet.com.

Darrer any en què van participar els heralds a la festa, el 1966.
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Carrer La Pau, 10
Santa Margarida de Montbui
Tel. 93 803 59 74
655 871 177
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Plaça de la Creu, 30 de desembre de 1945. El pregoner acompanyat de dos heralds i precedit per la bandera de la Ciutat.

RAMBLA SANT ISIDRE, 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 -Email: info@trivazquez.com
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mer de gener, i això va ser
l’origen de la tradició de fer
la recepció de cartes pel Patge
Faruk el dia 1 de gener.
Més endavant hi anava un
pregoner acompanyat de dos
heralds i moltes vegades també per músics.
Les Crides
Les Crides i els pregons podem considerar-los la mateixa
cosa ja que servien per anunciar l’arribada dels Tres Reis.
A les Crides, però, s’indicaven les recomanacions cada
any adreçades als pares i també s’hi indicava el recorregut
que farien els Reis pels carrers
d’Igualada.
Agafa diferents noms, sempre
amb la paraula “Crida”: “...Que
el Nunci dels Reys d’Orient
fa als nens y nenes bons-minyons ab motiu de la vinguda
dels Tres Reys Mags à la ciutat
d’Igualada la nit del 5 de janer”
/ Visita dels Tres Reys del Orient a la ciutat d’Igualada / ...del
Reis publicada amb motiu de
la visita que’ls d’Orient, Gaspar, Melxior i Baltasar, farán a
l’hermosa ciutat d’Igualada el
dia 5 de gener de... / ...anunciadora de la visita que’ls tres Reis

A l’esquerra, primera foto que es conserva del Patge Faruk, el 1949. A la dreta, entrada al “Centro Nacional” el 1951.
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de l’Orient faran a la ciutat
d’Igualada, el 5 de gener de...
/ ...els Sants Reis de l’Orient
Gaspar, Melcior i Baltasar a
la mainada d’Igualada / Parlen els Reis / ...dels Reis d’Orient als infants igualadins /

Crida de 1947.

Podem remarcar aquí, el recorregut que va fer la primera cavalcada, el 5 de gener de
1899: Trinitat – Vidre - Sant
Pau – Sant Joseph – Odena –
Clos – Sant Magí – Rambla
Nova – Santa Caterina – Sant
Fernando – Sant Agustí –
Sant Simplici – P. de la Creu
– Santa Ana – Concepció – P.
del Angel – Sant Jordi – Sant
Pere Màrtir – R. de Sant Isidro – Teatro – Nou – Fontvella – P. del Pilar – Sant
Cristofol – Sant Jordi – Sant
Bartomeu – Sant Jaume –
Sant Roch - Sant Sebastià –
Argent – P. de la Constitució
– Born – Santa María – Roser – Soledat – Sant Vicens y
Amnistía.
L’any 1940, la Crida fins ara
editada passa a ser un “Pregón”: /...de los Reyes de Oriente para los niños de Igualada / ... de los Reyes Magos
para los niños de Igualada / .
Tot era en castellà.

Crida de 1963.

L’itinerari de la cavalcada
dels Reis era: Forasterías Soledad / Plaza de la Bomba /
Soledad / Plaza José Antonio / General Vives [al llegar
a este punto, la comitiva se
dirigirá a los comedores de
Auxilio Social para hacer el
reparto a los niños allí acogidos] / Custiol / Concepción
/ Santa Ana / Paseo de las
Cabras / Plaza de la Cruz /
Bajada San Nicolás / Santo
Domingo / San Ignacio / Santo Domingo / Travesia Santo
Domingo / Plaza San Juan /
Alba / San Simplicio / Teatro
/ San Sebastián / San Roque /

PLANXISTERIA GELABERT S.L.

A.M. ANOIA
C/. ALEMANYA, 2
IGUALADA
93 803 93 00
www.amanoia.com

Tel.93 803 21 98
info@planxisteriagelabert.com
C/ Gaspar Camps, 31
08700 Igualada

www.planxisteriagelabert.com

San Jaime / San Bartolomé /
San Jorge / San Pedro Màrtir
/ San Vicente / Trinidad /Paseo Verdaguer / Ódena / Clos
/ San Magín / Paseo Verdaguer / Anselmo Clavé / Artés
/ San Fernando / Plaza Castells / San Agustín / Travesía
Vallés / Rambla Canalejas /
Rambla San Isidro / Plaza Pilar / Nueva / Argent / Plaza
Generalísimo Franco / Santa
Maria / Rosario.
A partir de l’any 1946 la
“Crida” escrita en català: /...
dels Reis d’Orient als infants
d’Igualada / ...dels Sants Reis
d’Orient als infants d’Igualada / ...dels Sants Reis d’Orient
als nens i nenes d’Igualada /
Pregó dels Sants Reis d’Orient
als nens i nenes d’Igualada
/ Crida dels Tres Reis als infants d’Igualada.
Van aparèixer fins l’any 1964,
i a partir d’aquest any s’editen les Auques.
Auca del1965, la primera que es va fer.

Auca del Centenari, 1995.
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L’Himne del Patge Faruk
El mestre Joan Just va morir
un 25 d’abril de 1960. Aquest
any n’ha fet 60 anys. Ell és l’autor de moltíssimes peces musicals de renom i d’estima per
a molts igualadins. Una d’elles,
l’himne del Patge Faruk, alhora “la cançó” de la festa, amb
una tonada i lletra -de Lluís Valls- que se saben tots els
igualadins.
L’any 1943 va arribar per primera vegada a Igualada i enviat per SS. MM. els Reis d’Orient, el Patge Faruk.
Calia doncs donar-li una
exaltació, una força, per recordar-lo sempre. Lluís Valls,
pedagog, llavors president de
la Comissió dels Reis, va escriure, una composició poètica que lloava i explicava les
funcions del Patge Faruk i

Rebut del compositor Joan Just, per la composició i execució de l’Himne del Patge Faruk. 1954.
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Manuscrit de Joan Just sobre els arranjaments
de la partitura de l’himne, que podeu veure a la dreta. 1954.

l’alegria que té tota Igualada
envers ell.
Aquesta composició esdevingué després la lletra del que
avui coneixem com a “Himne
del Patge Faruk”.
Uns anys més tard, la Comissió organitzadora de la Cavalcada dels Reis van voler musicar-lo i ho van encarregar al
mestre Joan Just. Va ser l’any
1953, i es va estrenar en la cavalcada de l’any 1954.
Tot i així, a les crides editades per la Comissió de Reis

els anys 1947 i 1950, trobem,
però, ja el que podria ser el
primer esbós de la lletra de
l’Himne del Patge Faruk:
“... El Faruk, el galan patge
porta en el seu equipatge
un llibràs amb tapes d’or
on apunta sense error
ni que hi valgui cap engany
el que heu fet durant tot
l’any...”
(de la Crida de l’any 1947)
“...Té un llibre de meravelles,
un llibre gros, colossal.

Una de les bandes habituals a la Cavalcada dels darrers anys,
la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta, tocant l’Himne.

I amb lletres clares i belles
sota el llum de les estrelles
hi registra el bé i el mal...”
(de la Crida de l’any 1950).

www.finquesbadia.com
c/Òdena n7 baixos - 08700 - IGUALADA
Tel. 93 805 01 10 / 93 805 11 07 Mòb. 687 729 774
finquesbadia@gmail.com

L’Himne del Patge Faruk no
estava enregistrat encara i només es podia tocar la música
durant la cavalcada.
Es va arranjar per a Cor de
veus mixtes i orquestra el gener de 1959.
No es va enregistrar però
fins l’any 1962. Mentrestant,
en l’arribada del Patge Faruk
sonava la “Marxa del coronel
Bogey” del compositor Malcolm Arnold, també coneguda com a “Marxa del pont
sobre el riu Kwai”.
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Lletres de l’himne. A l’esquerra, edició de 1964. I a la dreta, de 1976.

La gravació original es va fer
en cinta magnetofònica i més
tard en un disc de vinil. (En

l’arxiu de la Comissió de Reis
s’hi conserven ambdues gravacions originals així com

també diferents peces musicals que s’hi van incloure).
Al llarg de tots aquests anys,

la Comissió de la Cavalcada dels Reis ha anat editant,
tant la lletra com la música,

l’Himne del Patge Faruk i interpretat per diverses corals
igualadines.
Les versions amb la lletra
s’acostumava a repartir-les el
dia 1 de gener en el transcurs
de la recepció de cartes al Patge Faruk.
El dijous 21 d’agost, dins els
actes de la Festa Major 2014,
s’estrena l’Himne del Patge Faruk, versió cobla, amb arranjaments de David Riba, i el
dia 30 de setembre de 2016, al
Teatre Municipal de l’Ateneu,
es fa l’enregistrament d’aquesta doble versió (cobla, i cobla
i cor), interpretada per la cobla Terres de Marca sota la direcció de Concepció Ramió, i
cantada per la Coral Xalest
dirigida per Pol Berlinches.
Aquest mateix any s’enregistra
també l’Himne dels Reis
d’Igualada “5 de gener”. Ambdós himnes formen part del
patrimoni musical igualadí envers la festa dels Reis
d’Igualada.
Actualment, l’Himne del Patge Faruk s’ensenya a totes les
escoles igualadines i és la referència del començament de
la Festa dels Reis d’Igualada.

Dr. J.R.Claramunt,
num col 30697, ORL
VISITA OTORRINOLARINGOLOGIA
NENS I ADULTS

(RECONEGUDA EXPERIÈNCIA MÈDICA I QUIRÚRGICA)
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RETARD DEL LLENGUATGE,
DE LA PARLA I
DE L’APRENENTATGE
ESTUDI I AVALUACIÓ
DEL VERTIGEN
DIETÈTICA I NUTRICIÓ
PSICOLOGIA
TERÀPIES NATURALS
Av. Barcelona 168, baixos · 08700 Igualada · Tel. 93 804 74 64 · www.institutclaramunt.com
CONCERT AMB LES PRINCIPALS COMPANYIES ASSEGURADORES
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La carta als Reis, present des de la primera cavalcada
L’origen de la carta als Reis va
molt lligat a la primera Cavalcada. En la primera Crida
coneguda, que data de l’any
1899, s’hi fa la següent referència:
“Apa, nens y nenas-nines, feu
las cartas desseguit, perque us
omplin las botinas los tres Reys
aquella nit”.

y estan molt plens de bondat...”
“...La Carta tanquela be,
als Reys Magos endresseula
y al Centre Católich duheula,
que jo me l’emportaré
y les donarés plegades
als meus tres amos d’Orient,
que ordenaran al moment
siguin totes despatxades...”
(de la Crida de l’any 1907)

I en un altre paràgraf del mateix document hi diu també:
“...quan tingueu la carta escrita la tireu dintre’l busó
com que molt se necessita
no us deixeu la direcció.
Escribíula á estil bocólich
(ó pagés) no mireu prim:
lo bussó al “Centre Catolich”
del carrer de Sant Joaquim...”
(de la Crida de l’any 1899)
Tanmateix, les mencions a la
carta continuen sent present a
les posteriors crides:
“...Pro abans es just que escrigau una carta als Reys d’Orient, demanantlos humilment
tot alló que desitjau.
Feuho, si ab humilitat
y no tingueu por de res,
perque Ells son molt riallés

En aquella època, la carta es
dipositava a les bústies que hi
havia al Centre Catòlic, entitat
que va organitzar la Cavalcada dels Reis fins a l’any 1936.
Normalment, aquestes bústies
es col·locaven el dia 31 de desembre i es retiraven el dia 4
de gener.
Les Crides anunciant l’arribada dels Reis d’Orient estaven
signades per “El Nunci dels
Reis”, i era aquest l’encarregat
de fer arribar totes les cartes als Reis d’Orient: Melcior,
Gaspar i Baltasar, abans que
ho fes el Patge Faruk.
De l’any 1941 al 1948, es van
dipositar a les bústies del
“Centro Nacional” i a partir
del 1949, l’1 de gener sor-

Models de les primeres cartes als Reis
que es conserven , corresponents als anys
quaranta. També podeu veure la col.lecció
de segells que es van fer el 1952.
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Cua per portar la carta als Reis, un costum de cada primer dia de l’any a Igualada.

tien dos heralds pels carrers d’Igualada per donar a
conèixer el pregó dels Reis
i a la vegada recollir també
cartes, tot i que fins a l’any
1951, es podien dipositar a
les bústies.
És a partir de l’any 1952 quan

el Patge Faruk comença a rebre personalment aquestes
cartes per fer-les arribar a SS.
MM. els Reis d’Orient.
Per tal que aquesta missiva
tingués un caire més adient,
atès a qui anava dirigida, el
mateix any 1952 la Comissió

organitzadora de la Cavalcada
va editar un primer model
de carta. Aquesta carta estava adreçada al Patge Faruk,
i es composava d’un full de
paper i un sobre amb segell
amb la foto del Patge Faruk

o bé dels Tres Reis. N’hi havia de tres colors: blau, verd
i carbassa. També es van editar els segells amb la imatge
o bé del Patge Faruk, o bé
dels Tres Reis.
A mesura que passaven els
anys es va anar modificant el

disseny, fins a l’any 1983, en
què es va canviar totalment el
format per fer-lo més pràctic.
Tot era d’una sola peça, que
un cop plegada tenia la forma
d’un sobre, conservant igualment els tres colors.
Aquest format va durar fins a
l’any 2000 i a partir d’aquest
any s’ha variat lleugerament,
conservant, però, el destinatari: Suplicada al Patge Faruk
per a SS.MM. els Reis d’Orient.
Cada any, un cop acabada la
recepció de cartes el dia 1 de
gener, diversos membres de
la comissió de la Cavalcada
dels Reis d’Igualada, fan el
recompte de les cartes recollides, mantenint així la tradició que es va iniciar el primer
any en què el Patge Faruk
va recollir personalment les
cartes. Així mateix, aquest
recompte permet elaborar
l’estadística de cada any.
Aquestes dades són després
arxivades i són utilitzades
més endavant quan es confecciona la memòria anual
de la Festa dels Reis..
Tots els models de cartes
editats es conserven a l’arxiu de la Comissió de Reis
d’Igualada.

Peix fresc i
peix congelat

es
Us desitgem un
bones festes!

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

El llarg camí cap al reconeixement de la Unesco
L’Ajuntament d’Igualada va
lliurar el 2015 al Departament
de Cultura la documentació
per a presentar com a candidata a Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat
la Festa dels Reis d’Igualada.
D’aquesta manera es feia el
darrer pas abans que la Generalitat la traslladés, després, al Consejo Nacional del
Patrimonio Històrico, l’òrgan
del Ministerio de Cultura encarregat de decidir quina de
les candidatures proposades
per les comunitats autònomes es presenta anualment a
la UNESCO. És un llarg camí,
que esperem arribi al final desitjat d’aquí uns anys.
La Festa, i en concret la seva
Cavalcada, és considerada
com una de les celebracions
més antigues de Catalunya, ja
que es remunta al 1895. L’any
2010 va ser inscrita al Catàleg del Patrimoni Festiu de
Catalunya, i va ser declarada
Festa Popular d’Interès Cultural, com a celebració festiva
oberta a tothom i repetida en
una data prefixada, que conté manifestacions o elements
d’interès cultural de caire festiu i gaudeix d’una àmplia acceptació popular. L’any 2013
va rebre la Creu de Sant Jordi.
El Departament de Cultura de
la Generalitat va iniciar el 13
de gener del 2015 el procés per
a presentar com a candidata a
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat la Festa
dels Reis d’Igualada, un cop

Mapamundi amb tots els elements que són Patrimoni Immaterial de la Unesco.

el Consell Assessor del Patrimoni Cultural va donar llum
verda a la seva tramitació.
La celebració de la Festa dels
Reis està impulsada anualment per la Fundació Privada
Comissió Cavalcada dels Reis
FP d’Igualada. L’Ajuntament
d’Igualada és qui va sol·licitar
a la Generalitat que s’iniciï el
procés perquè pugui ser reconeguda per la Unesco.
A l’hora d’aprovar la seva tramitació, el Departament de
Cultura va valorar especialment la gran mobilització que
suposa per la ciutat i l’esperit

solidari que l’han empès des
dels seus orígens, a finals del
segle XIX. L’arribada del patge
Faruk, els missatges adreçats
als infants a través de la ràdio,
una cavalcada amb mil patges,
les desenes de milers d’espectadors als carrers, la pujada
amb escales als balcons, i el
gran desplegament logístic i
organitzatiu que permet el repartiment dels regals a les llars
durant la mateixa Nit de Reis,
són alguns dels elements que
la fan única.
En aquest sentit, a l’hora de
valorar la proposta, el Consell

Assessor va tenir en compte
que la festa compleix amb els
cinc criteris marcats per la
Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial fixats per la Unesco:
1. L’element és patrimoni cultural immaterial en el sentit de
l’article 2 de la Convenció
2. La inscripció de l’element
contribuirà a donar a conèixer el patrimoni cultural immaterial, a aconseguir que es
prengui consciència de la seva
importància en propiciar el
diàleg, i a posar de manifest
la diversitat cultural a escala

15% de descompte fins el 5 de gener

mundial i donant testimoni de
la creativitat humana.
3. La proposta d’inscripció
de l‘element té un suport i una
participació molt àmplia a la
capital de l’Anoia i el seu entorn.
4.
L’element figura en l’inventari de patrimoni cultural
immaterial de Catalunya
5. La Festa dels Reis d’Igualada mobilitza una gran quantitat de personatges interpretats
per molts membres de la població i suposa una escenificació pública d’una molt gran
dimensió i creativitat.

Bons Reis
El Consell de Direcció de la Institució Igualada
us desitja una nit de Reis en família.
institucioigualada.org

DELS 0 A 18 ANYS
ESCOLA CONCERTADA

I G _ F E L I C I T A C I O N A D A L V E U A N O I A . indd 1

ENTRANTS PER COMPARTIR

25/11/20 10:02

Bons Reis!

Carpaccio de vedella amb encenalls de parmesà 7,5 €/Ració

Servei a domicili sense cap mena de cost

El nostre steak tàrtar de vedella tallat a Ganivet 9,50 €/Ració

CARNS

Panet de coca de vidre amb roast-beef de vedella , rucula i salsa
tàrtara 4,50 €/Ració
Assortit de fumats (salmó, bacallà, sardines i tonyina vermella)
(per 2 persones) 20 €
Assortit de formatges nacionals de vaca, cabra i ovella
(per 4 persones) 25 €
Assortit de formatges internacionals de vaca, cabra i ovella
(per 4 persones) 35 €

PEIXOS
Calamar farcit de carn 12'50 €/ Ració (de 2 unitats de calamar)
Suquet de rap amb gambes i calamar 18,50 €/ Ració
Llom de bacallà a la llauna amb llagostins 14,50 €/Ració

CANELONS
Tradicionals de rostit 1,15 €/ Unitat
Tradicionals de rostit sense gluten 1,60 €/ Unitat
Rap i gambes 2,50 €/ Unitat
Brandada de bacallà 1,40 €/ Unitat
Ceps i foie d'ànec 1,60 €/ Unitat
Espinacs amb panses i pinyons 1,30 €/ Unitat
Suplement de beixamel i formatge 0,35 €/ Unitat

SENCER 120 €

½ 70 €

TERRINA 18 €/Ració

Cuixa cabrit rostida a la catalana 16,95 €
½ Espatlla de xai amb patata trufada i prunes 11,00 €
Turnedó de xai farcit de botifarra de Calaf, pinyons i cansalada pebrada amb
carbassa escalivada 12,50 €/ Ració
Melós de xai rostit amb castanyes i pernil ibèric 13,50 € / Ració
Terrina de xai rostida amb carxofes i ceps 13,50 €/ Ració
Melós de vedella amb salsa de ceps i patates perfumades amb herbes del bosc,
cuit a baixa temperatura 11,00 €/Ració
Jarret de vedella sencer (ossobuco) amb cremós de parmesà
2 persones 20 €

4 persones 40 €

Fricandó de vedella tradicional amb bolets 9,50 €/Ració
Peus porc ofegats amb peres al moscatell 9,95 €/Ració
Cuixa d'ànec a la taronja amb parmentier 12,50 €/Ració
Pollastre sencer rostit ( 1,800 Kg) farcit amb botifarra de Calaf i fruita dolça 15,00 €
Pollastre de pagès ecològic rostit al forn ( 2,500 kg) 35,00 €
Brou de Nadal (sense carn olla) 1/2 litre 3,95 €/ Ració
Carn d'olla del brou de Nadal (patata,col,pastanaga,cigrons,1/4 de peu de porc,1/4
de pollastre, cansalada, botifarra blanca, negre i careta) 10,00 €/ Ració
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Tel. 609 478 219
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Espai patrocinat per

L’ajuntament de Santa Margarida de Montbui aprova
un pressupost consolidat de 7’3 milions d’euros
MONTBUI / LA VEU

L

’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui
va aprovar dijous passat en Ple Extraordinari un
Pressupost consolidat de 7’3
milions d’euros, dels quals
6’8 milions corresponen a
l’Ajuntament, 381.000 euros
al Patronat Llars d’Infants
Municipals, 530.000 euros a
la societat Montbui Activa SL
i 4.950 euros al Consorci La
Tossa de Montbui. El pressupost es va aprovar per majoria
absoluta, amb els vots favorables dels set regidors i regidores que formen l’equip de
govern (els sis d’Ara Montbui
i la regidora de Som Montbui-ERC), mentre que els sis
regidors del PSC Montbui es
van abstenir. Cal remarcar
que en aquest ple va prendre
possessió de l’acta Miguel Ángel Leiva, nou regidor del grup
socialista.
Durant la presentació del
pressupost, la regidora d’Hisenda i Recursos Humans Jésica Arroyo va remarcar que
aquest és un “pressupost real
i que es veurà modificat un
cop es liquidi el pressupost de
l’any 2020”. A partir d’aquí, i

a través d’una modificació de
crèdit, la regidora va explicar
que s’utilitzarà el romanent
existent en tancar la liquidació
per dotar noves partides. Tal i
com va explicar Jésica Arroyo,
els principals aspectes d’aquest
pressupost són “l’increment
d’un sis per cent en capítol
de personal, apropant-nos al
que necessita l’Ajuntament a
nivell tècnic, també reforcem

Tenim la clau
de casa teva!

partides de Serveis Socials i
sanitàries de diferents àmbits,
així com Plans d’Ocupació”.
La regidora d’Hisenda montbuienca també va remarcar
que “hi haurà ajuts a entitats
del municipi, així com també reforçarem el comerç de
Montbui”. Arroyo va remarcar que “un cop incorporem
el romanent, dotarem econòmicament totes aquelles obres

previstes per a aquest mandat,
en la mesura de la possibilitat
de la seva execució”. La regidora d’Hisenda va assenyalar
que “aprovem un pressupost
que ha estat molt complicat
d’elaborar. Ens mostra una
fotografia de la realitat econòmica de Montbui. No és el
pressupost que voldria, però
sí el que tenim. Em sento orgullosa de la feina realitzada”.
La regidora d’Esports Isabel
Guerrero, en representació
de Som Montbui-ERC, va
recordar que el seu departament “continuarà potenciant
els convenis econòmics amb
les entitats esportives del
municipi, també es formalitzarà un conveni amb Top
Tennis per l’organització del
Torneig Internacional Femení de tennis, i es duran a terme les diferents activitats esportives programades durant
l’any”. Guerrero va mostrar
també la seva voluntat “de
poder gestionar l’equipament
Mont-aQua des de la regidoria d’Esports”.
De la seva banda, Josep Palacios, com a portaveu del
grup socialista va argumentar l’abstenció del seu grup,

tenint en compte que “és
una abstenció condicionada
la liquidació del pressupost
2020 i també a les aportacions que poguem fer de cara a
la modificació de crèdit que
es farà d’aquí a uns mesos,
amb l’aportació del romanent. Tenim projectes i idees
i, en la mesura que poguem
aportar-les, aquesta abstenció podria acabar sent un vot
favorable”.
L’Alcalde montbuienc Jesús
Miguel Juárez va agrair el clima de diàleg existent i també
va remarcar que “tots els regidors i regidores hem vingut a
treballar. Atendrem els oferiments, les aportacions sinceres i honestes. A l’Ajuntament
de Montbui tenim el problema
de la manca d’ingressos, però
treballem per aconseguir els
màxims recursos econòmics i
les subvencions que necessitem”.
Durant el Ple de dijous passat
es va aprovar per unanimitat
el plec de clàusules de licitació
del servei de Centre de Dia i
també es va aprovar la xifra
de persones empadronades a
Montbui a data 1 de gener de
2020, 10.274 persones.

La Torre de Claramunt Ref. 20.018 182.000€

Vilanova del Camí Ref. 20.023 169.000€

Vilanova del Camí Ref. 20.044 145.000€

Piera Ref. 20.052 255.000€

Posa’t en contacte
amb nosaltres!
621 24 97 19
@cigimmboliaria
www.cigimmobiliaria
info@cigimmobiliaria.com
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Montbui continua celebrant unes festes adaptades
a la situació pandèmica
MONTBUI / LA VEU

T

enint en compte la situació de pandèmia de
covid-19, enguany a
Montbui els infants del municipi van poder lliurar la carta
al patge a través de dos sistemes.
D’una
banda,
tant
a
Mont-Àgora com a l’Ateneu
Cultural i Recreatiu es va habilitar una Bústia Física, la
Bústia Reial, on els infants podien dipositar les seves cartes
amb els desitjos. D’igual manera, una de les novetats més
destacades va ser la possibilitat que els infants i adults del
municipi (tothom que ho desitgés), pogués adreçar-se per
videotrucada als Patges Reials
Hamend i a la Patgessa Alika.
Les videotrucades amb els Patges Reials s’han fet des del dia

24 de desembre, i finalitzaran
el dia 3 de gener. Es realitzen
en diferents horaris, adaptats
a les necessitats de les famílies.
Per poder rebre la trucada dels
Patges Reials, cal que els interessats omplin el corresponent
formulari que es troba pen-

Vilanova donarà la
benvinguda al 2021 amb
dos castells de foc simulatis
VILANOVA DEL C. / LA VEU

D

es de la regidoria de
Festes han preparat
un acte per donar
la benvinguda a l’any nou,
respectant totes les mesures de seguretat. Quan passin 10 minuts de la mitjanit
començaran dos castells de
focs simultanis: un a la plaça del Mercat i l’altre des de
la plaça Gertrudis Artigal, al
barri La Pau-Bonavista, que
es podran gaudir des de casa.
“La tradició és donar la ben-

vinguda a l’any nou i, en els
darrers anys, ho hem fet amb
una revetlla a Can Papasseit. Malgrat que les mesures
de seguretat no fan viable
aquesta festa, no volíem deixar de celebrar l’arribada del
2021. Per això vàrem pensar
en una activitat que es pogués gaudir des de casa, únicament sortint a la finestra
o al balcó. Els castells de foc
es podran veure des de qualsevol punt del municipi”, expressa Eva Vadillo, regidora
de Festes.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

jat a la web municipal www.
montbui.cat, i també a les xarxes socials municipals.
Cal recordar d’altra banda que
la màgia del Nadal està ben
present a Montbui, l’”Arbre
dels Desitjos”, que ja està ple
de peticions i desitjos de la
ciutadania. Aquest arbre està
ubicat a la Plaça de l’Ajuntament i rep les peticions en forma de targetes que poden adquirir a diferents establiments
del municipi.
Continuen celebrant-se diferents activitats nadalenques
El dijous 24 de desembre a
partir de les 8 del vespre va
tenir lloc l’activitat de reflexió solidària i humana “El silenci del Nadal”. Una vintena
de persones es van donar cita
a la Plaça de l’Ajuntament de
Montbui per compartir un espai de reflexió humà al voltant
de la celebració de les festes
nadalenques, enguany emmarcades en un atípic context
de pandèmia global. Diferents
persones i entitats del municipi van impulsar aquesta
tradicional trobada, que va
incloure la lectura d’un manifest sobre els valors de les persones a l’hora de celebrar les

festes nadalenques.
Enguany no es van poder celebrar les Misses del Gall (condicionades per les restriccions
horàries), però sí es van oficiar
les tradicionals Misses del dia
de Nadal (primer a les 11 a la
parròquina de Sant Maure, i a
les 12 a la de Santa Margarida).
5 de gener: cal estar atents al
cel…i a les xarxes socials
El 5 de gener, a partir de les 12
del migdia, està previst que el
cel de Montbui aculli la presència dels Reis de l’Orient,
sempre que les condicions
meteorològiques ho permetin.
Des de les terrasses i balcons,
no pas a peu de carrer, es po-

drà veure l’arribada de Ses
Majestats.
I també està previst que el proper dia 5 de gener a partir de
les 17.00 hores es realitzi una
rebuda telemàtica a Ses Majestats els Reis de l’Orient. Es
tracta d’una rebuda institucional retransmesa en streaming
per la pàgina web municipal i
el Facebook de l’Ajuntament.
En aquest acte, es farà efectiva la lectura del desitjos per
part del nens i nenes de les
escoles García Lorca i Antoni
Gaudí guanyadors del concurs
de cartes a Ses Majestats. Des
de la Comissió de Reis Nucli
Urbà es recomana a la ciutadania que consultin els mitjans informatius nunicipals
(especialment xarxes socials
per poder seguir els diferents
esdeveniments).
Cal remarcar que les activitats
de la Festa de Reis s’adaptaran,
en tot moment, a l’evolució
dels protocols sanitaris.
Des de l’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui s’exigeix en totes les activitats presencials ús obligatori de mascareta, higiene de mans amb
gel hidroalcohòlic i respecte
de les distàncies de seguretat.

Per publicitat a
FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

CRISI...

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

L'amenaça als negocis, té solució
Jurídica I Professional:

Concurs de creditors
Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com
Tel. 656909454

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat
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Ses Reials Majestats de l’Orient, a punt Càmeres de vídeo
per passar per Capellades
vigilància al Museu
CAPELLADES / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

U

na de les dates més
esperades d’aquestes
festes és l’arribada primer dels patges i després del
Reis de l’Orient.
Aquest any de pandèmia, però,
les coses són diferents i venen
marcades per les restriccions
imposades des del PROCICAT.
El divendres 1 de gener es previst que es pugui portar la carta als Patges Kamalú i Halima
a partir de les 6 de la tarda a la
plaça de Catalunya. S’hi podrà
accedir pel carrer del Pilar, venint del Passeig.
El públic es desplaçarà de forma dirigida per la plaça fins
a l’espai preparat per tal que
nens i nenes puguin entregar
la carta als Patges mentre gaudeixen de la Cia. La Tal i el seu
espectacle “Carrilló”.
Els Reis arribaran a Capellades el dimarts 5 de gener, però
enguany no es farà la tradicio-

E

l Museu Molí Paperer
de Capellades ha instal·lat càmeres de videovigilància a totes les plantes
de la seva instal·lació.
Aquest és un requisit necessari als equipaments culturals

nal Cavalcada pels carrers de
la vila: L’arribada dels Reis i el
seu seguici de patges i patgesses tindrà lloc a les 7 de la tarda
a l’esplanada gran del Capelló,
on el públic assistent els esperarà amb un espectacle pensat
exclusivament per a l’ocasió.
Per assistir-hi cal fer reserva
prèvia a entrapolis.com. L’aforament, segons l’actual normativa establerta en el PRO-

CICAT, està limitat. Per això
recomanem que les famílies
redueixin al mínim possible
l’assistència dels adults per garantir que cap infant es quedi
sense plaça.
Acabada la representació, els
Reis continuaran el seu viatge
mentre els patges lliuren els
regals davant els domicilis que
ho sol·licitin, però sense accedir-hi.

El PSC Òdena Progrés celebra la
majoria parlamentaria per impulsar
un pla de xoc de reactivació industrial
ÒDENA / LA VEU

E

l darrer ple de la present legislatura del Parlament de Catalunya
va concloure amb l’aprovació
d’una moció que insta al Govern de la Generalitat a destinar en els propers quatre anys
1.000 milions d’euros per fomentar la indústria de la innovació basada en la tecnologia
i el coneixement, en sectors
estratègics com l’automoció i
la seva transformació digital,
la intel·ligència artificial, les
biotech o la indústria 4.0. En
aquest marc, s’acorda també
desenvolupar plans de xoc territorials per tal de fer front a la
difícil situació que viuen algunes comarques a causa del tancament d’empreses, tals com el
Penedès, l’Anoia o l’Ebre, molt
perjudicades per l’atur i la falta d’horitzó industrial.
Així mateix, la moció acorda
impulsar el Pla director urbanístic d’activitat econòmica de
la Conca d’Òdena (PDUAECO) per tal de recuperar el
teixit productiu del territori
i poder atraure inversions en

El grup parlamentari
del PSC va presentar
una moció que recollia
la necessitat d’activar el
PDUAECO
economia digital que generin
ocupació real. La majoria dels
partits polítics, tret de l’abstenció de Ciutadans i el refús
de la CUP, va concordar en
la necessitat de promoure el
desenvolupament empresarial
del territori per combatre la
crisi industrial que viu Catalunya. Per Francisco Guisado,
portaveu del grup socialista a
l’Ajuntament d’Òdena i exalcalde, “aquesta moció és un
primer pas perquè tots els partits polítics ens posem les piles
i defensem un projecte motor
per a la revitalització de l’economia al territori, vetllant per
un pla urbanístic sostenible”.
Òdena, motor de la transformació digital de Catalunya
L’exalcalde socialista recorda
que l’any 2009 es va arribar a

un consens per la construcció
d’un polígon de gran format a
Can Morera i que va quedar
recollit en el PDUCO i en el
Pla territorial parcial de les
Comarques centrals (PTPCC).
L’any 2017, l’aleshores conseller Rull va anunciar que
la redacció del PDU d’abast
supramunicipal serviria per
classificar i ordenar diversos
sectors per acollir activitats
econòmiques.
Guisado confia que el PDUAECO, que està en procés d’elaboració, “reculli la zona del
Pla dels Ametllers i Can Morera, ja que és l’espai idoni per
dur-hi a terme aquest projecte
tecnològic que ens permetrà
liderar la transformació digital i ubicar la Conca al mapa
a escala internacional”. Amb
un terreny de 200 hectàrees, la
nova indústria 4.0 pot desenvolupar-se en un polígon engegat per la iniciativa privada
mitjançant un centre de dades
de gran capacitat alimentat
amb energies renovables per
garantir el màxim autoconsum i l’autogeneració.

de la dimensió del museu capelladí, que amb aquest reforç
en la seguretat s’adapta i compleix la normativa existent.
Aquesta intervenció comptat
amb una subvenció del Catàleg de Serveis de la Diputació
de Barcelona, que ha cobert el
75% del cost del projecte.

Òdena inverteix prop de
21.000 euros en la millora
de camins

ÒDENA / LA VEU

L

’Ajuntament d’Òdena
ha invertit 20.692,75
euros en millorar prop
de 15 quilòmetres de camins
del municipi mitjançant una
subvenció de la Diputació de
Barcelona, en el marc del Programa sectorial de millora de
camins.
Les actuacions han servit per
reperfilar els vorals de tot el
camí de Cal Sabater, del de Cal
Senador a la zona Rubió, el de
les Casetes des de Cal Mercader fins a l’Espelt, i el camí
entre el Pont de la O i les Casetes. També s’han fet reparacions en diverses zones d’aquestes vies, sobretot als camins de
Cal Sabater i de les Casetes. A

banda, també s’han arreglat 4
quilòmetres de trams en mal
estat d’altres camins com el de
Can Soler o el de les Vinyes.
El Programa sectorial de millora de camins municipals
de la Diputació de Barcelona
forma part de la primera fase
del Pla de Xoc per a la reactivació econòmica i social de
la demarcació i està adreçat a
municipis de menys de 20.000
habitants. L’objectiu del pla és
contribuir al sosteniment de
les despeses derivades de la
realització d’obres de millora
dels camins municipals d’ús
públic per part dels ajuntaments. Per aquest any vinent
2021 ja s’està treballant per
definir les millores en nous
camins del municipi.
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Acord històric a la Torre per Treballs d’adequació del camí dels
aprovar els pressupostos
Saulons a Piera
municipals per unanimitat
PIERA / LA VEU

LA TORRE DE C. / LA VEU

E

l ple municipal de la
Torre de Claramunt
del 16 de desembre va
aprovar per unanimitat els
pressupostos municipals per
al 2021, amb els 6 vots del
grup de Junts per la Torre,
els 2 del del PSC i els 2 del
d’ERC.
És un acord històric al qual
s’ha arribat després que
l’equip de govern estengués
la mà a totes les formacions
polítiques del consistori. Els
comptes per a l’any que ve
són inclusius i tenen com a
objectiu fer que el municipi
segueixi avançant cap al futur amb optimisme.
Seran uns pressupostos
equilibrats amb un import
de 4.399.149 euros. Tenen
un caire social, amb un augment en totes les partides
d’aquest àmbit que sumen
61.900 euros, per fer front a
la situació que ha generat la
crisi sanitària de la pandèmia de la Covid-19. També
s’han augmentat un 235 per
cent els ajuts per beques per
a estudiants del poble, tant
els de les llars d’infants com
els d’estudis de secundària i
els superiors. També s’ha incorporat una bonificació del
20 per cent per al transport

públic per als majors de 65
anys.
D’altra banda, els pressupostos seran molt sensibles amb
el medi ambient, potenciant
la protecció de la natura i
flora del Parc fluvial de Gost
i de la Malesa. També comptaran amb 35.000 euros per
a la partida de participació
ciutadana, i seguiran apostant per la seguretat ciutadana amb noves inversions en
càmeres lectores de matrícules per poder donar més
tranquil·litat a la ciutadania.
La Torre destinarà a inversions un total de 942.963
euros, entre els quals destaquen els 600.000 euros per a
l’elaboració d’un nou pla per
adaptar la piscina municipal
a les noves normatives, els
146.885 euros per millorar
l’enllumenat públic amb tecnologia led, i els 25.000 per a
la millora de les vies urbanes.
El deute previst per al 2021
és del 53%, 8 punts per sobre de la mitjana dels últims
5 anys, cosa que confirma la
bona salut i la bona gestió de
l’equip de govern actual.
Pel que fa a l’execució dels
pressupostos municipals per
al 2020, a dia 7 de desembre
s’havia arribat al 94,3 per
cent dels ingressos previstos
i a un 70,4% de la despesa.

A

través del Parc Rural
de Montserrat, l’Ajuntament ha dut a terme
l’adequació del camí dels Saulons. Els treballs han consistit
en un arranjament de la base,
que es trobava malmesa per la
freqüència de vehicles no agrícoles que circulen per aquesta
via. Així mateix, s’ha aprofitat
per a reforçar la recollida de
les aigües superficials.
La subvenció rebuda per a finançar aquesta actuació formava part d’una línia d’ajuts
destinada a l’arranjament de
camins que fossin estructurals i agrícoles i, en aquest cas
concret, que tinguessin accés
a un mínim de cinc finques
agrícoles.

El camí dels Saulons és el
que històricament feia de
connexió entre la vila i els
masos de Can Claramunt i
Can Gener, i també formava part de la via principal
de connexió entre el nucli

de Piera i els nuclis de La Fortesa i Sant Jaume Sesolieveres.
Actualment és un camí d’ús
agrari que dona servei a finques agrícoles d’oliveres i vinya i que també permet accedir al barri de Can Claramunt.

Vetllant per la seguretat a les zones
escolars
PIERA / LA VEU

A

mb la voluntat de millorar la seguretat i
l’ordenació del trànsit
a les zones escolars de la vila,
s’han realitzat uns treballs de
manteniment a l’entorn de
dos centres: l’escola Herois del
Bruc i l’institut Guinovarda.
Es tracta d’una zona a la qual

diàriament hi accedeixen cinc
autocars i en poca estona i
entren i surten prop de 1.200
nens i/o joves.
Els treballs han consistit en
reforçar la pintura viària, delimitant la zona dels autobusos
i el carril de circulació de vehicles. Així mateix, s’han repassat els passos de vianants i les
zones d’estacionament.
.

ES NECESSITA

INTERIORISTA
Es requereix:
Ampli domini informàtic en:
· Autocad 3D
· Indesign
· Photoshop
· Illustrator
S'ofereix:
Jornada completa
Bon ambient de treball
Incorporació immediata
Enviar currículum a:
mariamobles@gmail.com

68

| COMARCA

Dijous, 31 de desembre de 2020

Detenen dues persones a Cabrera per
Fent de les escoles un
cultivar marihuana a l’interior d’una casa espai segur
CABRERA D’ANOIA / LA VEU

PIERA / LA VEU

A

gents de la Policia de
la Generalitat-Mossos d’Esquadra van
detenir els dies 15 i 23 de
desembre, dos homes, de 42
i 30 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Barcelona,
com a presumptes autors d’un
delicte contra la salut pública.
Les detencions són resultat
d’una investigació oberta fa
uns mesos després de tenir
indicis de l’existència d’una
plantació de marihuana a
l’interior d’una casa del municipi de Cabrera d’Anoia.
El passat 15 de desembre es
va realitzar una entrada i perquisició a l’interior d’aquest
domicili on es va trobar, en
dues estances de la casa, 432
plantes de marihuana. A més,
es van intervenir 27 transformadors i pantalles de llum
per afavorir el creixement de
les plantes.
Durant el registre es va detenir un home com a respon-

L

sable del manteniment de les
plantes. Durant l’operatiu els
agents també van comprovar
que tenien la llum connectada il·legalment.
La investigació va concloure
el passat 23 de desembre amb
la detenció d’un altre implicat
a Igualada.
Es dona el cas que un dels
detinguts va ser arrestat l’any

passat per cultivar una altra
plantació de marihuana en el
mateix immoble.
Els detinguts, que tenen antecedents, van quedar en llibertat després de declarar a
la comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant
del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia quan siguin
requerits.

La biblioteca de Piera amplia el seu
horari per acollir l’aula d’estudi
PIERA / LA VEU

L

a Biblioteca de Piera
obrirà l’aula d’estudi
del 28 de desembre al
17 de gener, coincidint amb
l’època d’exàmens. Es tracta
d’un servei consolidat que
cada cop compta amb més
persones usuàries i que està
adreçat a estudiants de més
de 16 anys que estiguin cursant ESO, batxillerat, cicles

formatius o estudis universitaris o que necessitin estudiar per a concursos d’oposicions.
Durant aquest període,
l’equipament ampliarà el seu
horari i comptarà amb monitoratge que oferirà suport als
i les estudiants per a resoldre
els seus dubtes i vetllaran
perquè les persones usuàries
puguin tenir un espai d’estudi tranquil i agradable.

L’horari de l’aula d’estudi serà
els dilluns, dimecres i divendres, de 15.30 a 20.30 hores;
i dimarts, dijous, dissabte i
diumenge de 10 a 14 hores i
de 15.30 a 20.30 hores. Del 28
de desembre al 3 de gener la
Biblioteca de Piera romandrà
tancada però es mantindrà
obert el servei d’aula d’estudi.
Aquest només tancarà els dies
31 de desembre i 5 de gener a
la tarda i els dies 1 i 6 de gener.

Per publicitat a

93 804 24 51

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.
TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

C/ del Retir, 40
08700 Igualada
publicitat@veuanoia.cat

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!
2a OPORTUNITAT

’Institut Escola Piera ha
estat un dels centres escollits pel Departament
d’Educació de la Generalitat
de Catalunya per aparèixer en
l’audiovisual de la campanya
‘Escoles Obertes. Escoles Segures’. En aquest vídeo, en el
qual surten alumnes, professors, personal administratiu i
de serveis així com les instal·
lacions del centre educatiu de
Piera, s’agraeix l’esforç de tots i
totes per haver superat aquest
primer trimestre del curs
2020-2021 i fer dels centres un
lloc segur.
El conseller d’Educació, Josep Bargalló, va fer un balanç
positiu del primer trimestre
del curs escolar i va remarcar
la importància de l’esforç col·
lectiu per mantenir les escoles
obertes. En aquestes mesos els
centres educatius han mantingut l’activitat lectiva, i s’han
aplicat en tot moment les mesures de seguretat marcades
per les autoritats sanitàries.
L’objectiu del Govern ha estat

i és garantir el dret a l’educació i la igualtat d’oportunitats
per a tots els infants i joves i,
és per això, que des del primer
moment ha apostat per tenir
les escoles obertes, tot i les dificultats que ha comportat la
COVID-19.
En aquesta roda de premsa
també es va comunicar que
el proper dia 8 de gener serà
festiu en el calendari escolar
i que, per tant, la tornada de
vacances es farà el dilluns dia
11. Fins al moment s’ha demostrat que el contagi dins de
l’escola és pràcticament inexistent, però és sensible a l’afectació que el virus estigui produint al seu entorn. Segons els
experts sanitaris, començar el
dia 11 enlloc del 8 és una mesura preventiva que facilitarà
que els contagis que s’hagin
pogut produir durant el dia
de Reis i la seva vigília aflorin
amb tots els professionals educatius i alumnes fora de l’escola, la qual cosa comportarà
una reducció dels riscos i un
menor confinament de grups
estables de convivència

Reclamacions contra
bancs: Index revisió IRPH,
despeses de la hipoteca,
clàusula terra...
Cancel.lació
legal de deute
(segona oportunitat)

30 anys al seu servei!
SOM FABRICANTS
Finestres d’alumini i PVC
Especialistes en
-FINESTRES -PORTES
-BALCONERES- CORREDISSES
-ARMARIS ENCASTATS
-RECOBRIMENT DE PARETS
-SOSTRES

www.iuristriviumadvocats.com

iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 801 71 07

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

c/Córdoba, 14 - T. 93 805 27 94 Sta. Mgda. de Montbui
info@fernandezsanglas.com www.fernandesanglas.com
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Cavalcada de Reis en
format virtual a Calaf
CALAF / LA VEU

D

es de fa molts mesos, l’Ajuntament i la
comissió de Reis estan treballant conjuntament
per garantir una a cavalcada molt especial que aquest
2021 tindrà un format diferent d’altres anys a causa de
la covid-19.
Per tal d’adaptar-se a la nova
normalitat i complir amb
totes les mesures sanitàries,
sense deixar de banda la il·
lusió dels més petits, el format serà virtual i es retransmetrà en directe el dia 5 de
gener a les 17h pel canal de
Youtube de l’Ajuntament de
Calaf.
Per fer-la el màxim de participativa i mostrar com les
famílies la viuen en directe
des de casa, es demanarà a
la ciutadania que comparteixin per xarxes socials imatges amb el hashtag #reiscalaf2021.
D’altra banda, aquest any

tampoc serà possible demanar que Ses Majestats reparteixin regals casa per casa
- amb la presència dels nens
i nenes, clar, perquè de ben
segur que aniran a totes les
llars -.
Recollida de cartes en línia i
presencial
Els comerços de Calaf tindran un model de carta per
fer arribar als Reis Mags que
també es podrà descarregar
des de la web de l’Ajuntament i l’aplicació municipal.
La carta es podrà fer arribar
del 26 de desembre al 3 de gener de forma presencial amb
un format molt especial i en
una ubicació concreta que
es detallarà més endavant i
també per correu electrònic
a reiscalaf@gmail.com.
Enguany es demanarà afegir
l’adreça electrònica a totes
les cartes - en paper i correu
electrònic -, ja que els Reis
respondran les cartes rebudes dels infants!

La Torre subvenciona un 20%
dels abonaments de transport
als majors de 65 anys
LA TORRE DE C. / LA VEU

L

’Ajuntament de la Torre de Claramunt ofereix a les persones majors de 65 anys del municipi
que ho sol·licitin una reducció del 20 per cent del preu
habitual dels abonaments de
transport d’1 i 2 zones, que
tenen un cost d’11,35 i de
22,40 euros respectivament.
Aquestes targetes de 10 viatges permeten anar des de les
Pinedes de l’Armengol, Vilanova d’Espoia i el nucli de
la Torre de Claramunt fins
a Capellades i la Pobla de
Claramunt (zona 1) o fins a
Vilanova del Camí i Igualada
(zona 2).

CLUB
BÀSQUET
IGUALADA

Els tiquets de 10 viatges
permeten anar fins a
Capellades, la Pobla,
Vilanova o Igualada
Els interessats poden sol·licitar la reducció mitjançant
una instància genèrica que
es troba a l’apartat ‘Tràmits
i gestions’ del web de l’Ajuntament. En resposta a la sol·
licitud rebran una autorització que hauran d’ensenyar al
conductor de l’autobús, per
justificar la reducció del preu
de la targeta. Els abonaments
es poden comprar a les oficines de Montferri o al mateix autobús.
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Un masquefí dissenya uns innovadors
escuts de mans per a prevenir el
contagi de la covid-19
MASQUEFA / LA VEU

U

n empresari nascut
a Masquefa és l’autor d’una innovadora
i pionera eina per a protegir
les persones de la Covid-19.
Es tracta del masquefí Roger
González, que aquest 2020
juntament amb l’Annabel, el
Marc, el Pere i amb la col·laboració de vàries empreses
punteres del sector, ha dissenyat, patentat i produït el
handshield, el primer escut de
mans destinat a evitar el contagi i la propagació del coronavirus per contacte amb diferents objectes i mobiliari d’ús
públic i quotidià, com poden
ser els carros de la compra o
les subjeccions de seguretat
que hi ha habilitades als trens
i autobusos.
El producte compleix amb
els requeriments de la Norma ISO 18184:2019 de teixits
amb aplicacions antivíriques
i bacterianes, es pot adquirir
a través del següent enllaç, i
en breu es podrà trobar en
grans superfícies i botigues
especialitzades. A dia d’avui
el handshield ja s’està distribuint per diferents països europeus i asiàtics, i a principis
del 2021 també arribarà de
forma totalment gratuïta a
tots els domicilis de Masquefa
amb persones empadronades
a la vila majors de 65 anys.
L’Ajuntament serà l’encarregat
de dur a terme aquest repartiment gràcies a la col·laboració
que ha establert amb l’empresa
Handshield Mediterranean,
que donarà el material al consistori de forma altruista i sense cap cost.
Segons Roger González, el que
els va moure a tirar endavant
aquest projecte és “la problemàtica higiènica i el desconcert per a la majoria de persones que representa entrar en
contacte amb certs objectes
quotidians d’alta concurrència
durant la pandèmia”; i posa

L’Ajuntament distribuirà aquests protectors de forma gratuïta
als domicilis amb
persones majors de 65
anys empadronades al
municipi gràcies a una
donació de l’empresa
productora Handshield
Mediterranean S.L.
en valor a totes les empreses
que han ajudat a fer realitat el
projecte com A Tot Arreu de
Masquefa, instal·lada al CTC.
González, a més, afegeix que “a
través d’aquest projecte estem
creant nous llocs de treball”,
i assegura que “sense un bon
equip de professionals compromesos no ho haguéssim
aconseguit”.
“Una idea, un projecte, un
equip, una realitat”
El handshield compta amb una

tela amb un tractament especial SI BAC-PURE de l’empresa
Smart Inovations l.d.a, especialitzada en nano tecnologia,
que és capaç de neutralitzar
qualsevol residu bacterià i víric, permetent que se’n pugui
fer ús i que es pugui emmagatzemar de forma segura. Així,
l’escut de mans es pot fer servir
per tasques com desplaçar el
carro de la compra sense témer
per la quantitat de gent que
l’ha utilitzat anteriorment; o
agafar-se a les subjeccions de
seguretat que hi ha instal·lades en transports públics com
l’autobús, el metro o el tren.
La lona d’aquest escut es pot
rentar fins a un màxim de
100 vegades, tot i que després
de les 100 rentades encara
és efectiu en un 99,98%. Per
mantenir-lo en bones condicions d’us, s’aconsella netejar-lo
periòdicament, i es pot rentar
amb la resta de roba amb detergent d’us normal. No genera residus i és reutilitzable
durant més d’un any.

U s desitja unes Bones festes!
www.clubbasquetigualada.cat
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Espai patrocinat per

L’IHC no aconsegueix cap punt al
camp del Caldes

Dissabte comença el
Dakar amb presència de
diversos anoiencs

HOQUEI PATINS / LA VEU

L

’Igualada RIGAT es va
quedar molt a prop de
treure un punt d’or de
la difícil pista de la Torre Roja.
Ho va tenir a l’abast a l’últim
minut amb una FD llençada
per Sergi Pla i fins i tot en una
rematada al ferro de Ton Baliu quan els arlequinats jugaven amb 5 jugadors de pista
per intentar empatar el partit.
L’equip no va tenir gens de
sort perquè de fet el cinquè
gol local (i al final definitiu)
venia d’una falta comesa sobre Bernat Yeste a l’àrea del
Caldes. El joc no es va aturar
tot i que hi havia un jugador
lesionat i els locals en la contra de 4 contra 3 feien el gol
que els donava el triomf.
L’IHC va fer un bon partit
contra un dels millors equips
de la competició. I fins i tot
va saber refer-se d’un altre
mal inici de segona meitat
(quan tornaven a encaixar 2
gols pràcticament seguits)) i
van saber remuntar un 4 a 1
en contra.
De fet el primer gol va ser arlequinat. Un altre cop obra de
l’endolladíssim Bernat Yeste
que ha rematat una contra de
llibre del Ton i el Sergi. El 0
a 1 es mantenir en el marcador durant 12 minuts i no va
ser fins a falta de 2 minuts pel
descans quan Christiandesviava a la xarxa un tir llunyà del
Caldes.
Un cop més l’inici de la segona meitat era un calvari. En 67
segons els “rigats” encaixaven

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

I
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dos gols de Jiménez que els
podrien haver deixat KO. I
més quan 7 minuts més tard
Rovita feia el 4 a 1 en una FD
per una blava a Bars. En canvi els jugadors de Linares van
seguir pedalant i aconseguien
reduir diferències només 20
segons després amb el segon
gol de Yeste, aquest cop desviant un xut des de la frontal.
El 4 a 2 deixava l’IHC dins del
partit i l’equip creia en la remuntada. Ton Baliu va fer el 4
a 3 en una gran acció individual, agafant un rebot dins de
l’àrea, aixecant i picant.
L’IHC estava llençat i el 4 a 3
obria la porta a l’esperança.
Però va arribar la jugada de la
lesió de Yeste. Els àrbitres no
van aturar el joc i el Caldes
aprofitant la superioritat feia
el 5 a 3. Un gol de Jiménez que
al final acabava donant-los els
punts.
Tot i això l’Igualada aconseguia tornar a reduir diferènci-

es amb un gol de Baliu i disposava de dues accions molt
clares per emportar-se un
empat que, vist el partit, hauria estat un resultat molt més
just. La FD de Pla (amb doble
remat que Camps aturava) i la
rematada del mateix Ton que
va escopir el ferro.
L’IHC RIGAT acabarà aquest
complicat 2020 amb la ràbia
pel resultat però les bones sensacions d’un bon partit davant
un dels millors equips de la
categoria. Sensacions que han
de reforçar l’equip davant els
dos compromisos que li queden abans de tancar la primera volta: Lloret i Palafrugell.

gual que a l’edició anterior,
Aràbia Saudita acollirà el
Dakar 2021 que començarà aquest dissabte dia 2 de gener amb l’etapa pròleg de 118
km d’enllaç i un curt tram cronometrat de tant sols 11 km
que servirà per establir l’ordre
de sortida per la primera etapa de l’endemà diumenge.
Tradicionalment el Dakar ha
comptat amb una bona participació anoienca ja sigui a
nivell de pilots, copilots i assistències. Així, novament
l’Anoia estarà àmpliament
representada en el raid considerat més dur i sobretot el de
més repercussió mediàtica.
Aquests seran els anoiencs
en aquest Dakar: Àlex Haro,
copilot del sud-africà Giniel
de Villiers amb Toyota Hilux de l’equip oficial; Armand
Monleón, copilot del bagenc

Gerard Farrés amb el buggi
CAN-AM; Francesc Salisi copilot del camió que farà d’assistència de FN Speed; Jordi
Viladoms, team manager de
l’equip oficial KTM; Oriol Balcells, mecànic de l’equip oficial
Honda i Jordi Vidal, dins la logística de l’equip oficial Toyota
amb Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel.
Seran dotze etapes més la
pròleg, en què els participants s’hauran d’enfrontar a
pistes de pedres, sorra, roques i en les quals la navegació serà fonamental, factor
aquest de la navegació en què
tant Àlex Haro com Armand
Monleón de ben segur faran
valer la seva experiència per
aconseguir unes excel·lents
classificacions. En properes
edicions La Veu anirà informant d’aquest Dakar que es
presenta tan mediàtic, interessant i dur com sempre.

GOLS: 0-1 Yeste (m 12.26),
1-1 Chrisrian (m 23). SEGONA PART. 2-1 Jiménez (m
2.22), 3-1 Jiménez (m 3.15),
4-1 Rovira FD (m 10.18), 4-2
Yeste (m 10.38), 4-3 Baliu (m
11), 5-3 Jiménez (m 21.15),
5-4 Baliu (m 22.45).

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

Distribuïdors

i Pèl·let FARNERS.

Biomassa · Climatització · Energies Renovables
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“El rei de casa” de Farrés brothers i cia, inaugura l’any
al Teatre de l’Aurora al Cicle Km.0
Què passa quan arriba un nou germanet a casa?
La companyia igualadina Farrés brothers torna a l’Aurora els dies 2 i 3 de gener amb aquest multipremiat espectacle de titelles
TEATRE / LA VEU

D

issabte 2 i diumenge
3 de gener el Teatre
de l’Aurora comença l’any amb un espectacle
històric dels Farrés brothers
i cia. L’escenari de l’Aurora
acollirà El rei de casa. Aquest
és el primer espectacle del
Cicle Km.0 impulsat pel Teatre de l’Aurora que pretén
donar més visibilitat a les
companyies professionals de
teatre familiar de la comarca
de l’Anoia.
El tron del rei de casa està
molt disputat. No només
pel germà gran i el germà
petit, sinó també per altres
reis que ja fa temps van ser
destronats i ara anhelen recuperar el seu poder: El Rei
del Mambo, la Reina de la
Nit, el Rei de Copes, la Reina de Cors, El Rei del Vestit
Nou... Qui aconseguirà conquerir el tron? Vet aquí El rei
de casa, un espectacle de la
companyia anoienca Farrés
brothers i cia, sobre la gelosia entre germans, i sobre el
desig de poder. Un espectacle de basat en fets Reials.
Molt Reials.
Raspall de Teatre Nu, el segon espectacle del cicle
El diumenge 10 de gener tindrà lloc el segon espectacle
del cicle, Raspall de Teatre

El Cicle KM.0 vol
donar més visibilitat
i apropar les companyies professionals
de teatre familiar de
l’Anoia al públic
Nu. Un conte de Pere Calders
que ens parla de la necessitat de jugar, d’imaginar i de
creure en la fantasia. El realisme màgic de l’autor català
s’expressa en aquest relat per
a infants que es va recollir a
Cròniques de la veritat oculta
i que la companyia anoienca
va adaptar al teatre i estrenar
l’any 2012 al Festival Grec de
Barcelona. La creació recull
el joc de l’autor, i el posa sobre l’escenari, per oferir una
proposta en què la complicitat i la veritat dels infants es
contraposa amb la fredor i la
lògica dels adults.
S’ha hagut de suspendre l’espectacle Sota Sola de Ka Teatre, programat inicialment al
Cicle KM.0. L’obra es reprogramarà a la Programació
Gener/Maig 2021.
Cicle Km.0: companyies
professionals anoienques
de teatre familiar
El Cicle Km.0, que celebra la
seva sisena edició, és un projecte impulsat pel Teatre de

25%

de
dte
de dte.

Presentant aquest cupó
a l’entrada del teatre
VÀLID PER A 1 PERSONA

l’Aurora amb la col·laboració
de les companyies professionals de teatre familiar de
l’Anoia, amb l’objectiu de donar més visibilitat i apropar
al públic els seus espectacles
i el seu treball creatiu. Amb
aquesta voluntat, el cicle Cicle Km.0, a part de mostrar
les creacions de les companyies professionals de teatre
familiar de la comarca, també les vol donar a conèixer
de portes endins, organitzant
diverses activitats paral·leles,
com tallers, visites guiades,

RESERVA LA TEVA ENTRADA:
www.elspastorets.com
pastoretsigualada@gmail.com
Tel. 93 803 75 56
Punt d’informació cultural i turística
A la taquilla del teatre:
Dijous d’11 a 13:00 i de 6 a 20:00 h
1 hora abans de cada funció

exposicions i altres activitats.
El Cicle Km.0. compta amb
la col·laboració de les companyies: 2princesesbarbudes (Sant Joan de Mediona);
Farrés brothers i cia (Igualada); Ka Teatre (Sant Martí
de Tous); La companyia del
príncep Totilau (Sant Martí
de Tous); PuntMoc (Piera);
Teatre Nu (Sant Martí de
Tous) i Tot Circ (Copons).
Vuit companyies professionals de l’Anoia, que es dediquen principalment als
espectacles familiars, amb

experiència, prestigi dins el
sector i amb espectacles de
qualitat.
Horari i venda d’entrades
Les representacions d’El rei
de casa tindran lloc dissabte
2 i diumenge 3 de gener a les
18 h. Les entrades 8 € i 6 €
(amb els descomptes habituals) es poden adquirir per
Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de
Cal Font) una hora abans de
cada funció. Més informació
a www.teatreaurora.cat.
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The Kings singers estrenarà una obra guardonada
del compositor Carles Prat
MÚSICA / LA VEU

L

es obres Winter stars i
Spring, the sweet spring
del compositor igualadí Carles Prat han estar
guardonades en l’edició 2020
del premi internacional de
composició My first 50 years
promoguda per l’Associazione
Emiliano Romagnola Cori.
Les peces, escollides pel jurant d’entre més de 200 obres
de compositors d’arreu del
món, han obtingut dos dels
premis principals: el primer
premi exaequo en la categoria
de 6 veus per Spring, the sweet
spring del poema homònim
de l’anglès Thomas Nashe, que
serà interpretada pel prestigiós ensemble The King’s Singers, i el segon premi en la categoria de 8 veus, per la peça
Winter stars sobre un poema
de l’estatunidenca Sara Teasdale, que serà interpretada pel
Corul Madrigal de Romania.
Totes dues obres seran editades per l’editorial Hal Leonard
d’Estats Units.
El veredicte, degut a les res-

Dues obres del compositor igualadí són
premiades en el concurs AERCO my first
50 years
triccions per la covid-19, ha
estat enunciat a través del canal de Youtube aquest passat
23 de desembre.
El jove compositor igualadí

s’ha mostrat molt satisfet per
la valoració del jurat i especialment orgullós que les seves
obres puguin ser interpretades per cors de tant prestigi.
“The King’s Singers ha estat
sempre per mi un referent,
fa molts anys que segueixo la
seva trajectòria i representa
un honor que estrenin una de
les meves obres”, ha assegurat
Prat, que ha afegit “guardons

com aquest són importants
i interessants ja que permeten fer un salt qualitatiu en
la pròpia carrera de composició, ampliant horitzons i
reconeixent una tasca que no
sempre és fàcil, dins del món
de la cultura”. El jove igualadí ha mostrat esperança en
que propostes com aquestes
ajudin a fer visible el nivell i
la qualitat de la cultura musical de casa nostra i es pugui
apostar més pels compositors
i compositores d’aquí.
Aquests darrers guardons
completen un nodrit palmarès
del jove compositor que en la
seva trajectòria compta amb
més d’una vintena de premis,
amb obres per orquestra, cor,
formacions de cambra i cobla.
Igualment, aquest any, degut a
la covid-19 s’han vist posposades diverses estrenes d’obres
del compositor igualadí com
la que es podrà sentir el proper mes de març a la Sagrada
Família de Barcelona, en un
concert que oferirà l’Ensemble Ars Nova sota la direcció
de Mireia Barrera.

Un cabaret infernal, primer espectacle del 2021 del
Casino de Calaf
TEATRE / LA VEU

A

quest diumenge 3
de gener arriba una
comèdia de Ruben
Calvente al Casino de Calaf.
L’espectacle Que! Infierno de
Cabaret! omplirà la sala del Casino d’humor, màgia i música
gràcies als seus protagonistes,
la Mega Pubilla, Manu Barea
i Lady Savannah. Un musical
per a tots els públics, preparat
per donar la millor benvinguda al 2021. Serà a les 18.30 h i
complirà amb totes les mesures
de prevenció i seguretat.
Davant les noves mesures de
seguretat i prevenció davant la
covid-19, l’aforament de la sala
és limitat. Per aquesta raó, per
assegurar-vos la localitat cal
comprar les entrades de manera anticipada a través del portal
entrapolis.com o reservar-les
al telèfon 93 869 83 77 o al
620 134 018 (Josep). També es
podran adquirir a taquilla des
d’una hora abans de l’espectacle, sempre que en quedin de
disponibles.

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

Memòria Fotogràfica, curosament recuperada, de la ciutat d’Igualada, en anys anteriors a la fundació de l’Agrupació Fotogràfica; entitat que aquest octubre del 2020 ha celebrat els seus 90 anys.
ANY 1910.
L’ESCORXADOR, O ANTIC “MATADERO PÚBLICO”,
CINC ANYS DESPRÉS DE LA SEVA INAUGURACIÓ A
L’ANY 1905.
Dades històriques:
Fotografia d’autor desconegut que descobreix bona part de
la façana principal d’un gran edifici, propi de l’estètica del
Modernisme Industrial Català; obra dels arquitectes Isidre
Gili i Moncunill i Pau Salvat i Espasa.
Recopilació i digitalització de fotografies i de dades d’Arxiu a càrrec de Carmel·la Planell, historiadora i responsable de Documentació de l’AFI.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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Marie de Jongh, Sr. Serrano, La Baldufa i Tèntol, seleccionades en
el primer Suport a la producció i exhibició de Mostra Igualada
TEATRE / LA VEU

L

es companyies Marie
de Jongh, Agrupación
Señor Serrano, Companyia de Comediants La Baldufa i Tèntol són les guanyadores
del Suport a la producció i exhibició de Mostra Igualada, la
primera edició d’una convocatòria pública promoguda per
la fira d’espectacles infantils i
juvenils per tal d’estimular el
sector de les arts escèniques
per a tots els públics. L’ajut –
estructurat en els eixos del
gran format, les noves dramatúrgies i tendències, el foment
de la cooperació entre companyies i l’àmbit jove– està
dotat amb una aportació total
de 20.000 euros i es complementa amb la col·laboració
econòmica i d’exhibició d’altres equipaments i festivals del
país com ara el Festival Grec,
el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), el Teatre Tantarantana i la Nau Ivanow.
La convocatòria ha rebut 126
sol·licituds i ha despertat un
gran interès entre les companyies, que podien presentar-se
a una sola línia de suport. La
més participada ha estat la de
noves dramatúrgies i tendències (ha registrat un 37% dels
projectes), seguida de la jove
(30%), gran format (27%) i
foment de la cooperació entre
companyies (6%). Pel que fa a
la procedència, el 64% han estat de Catalunya i el 36% de la
resta de l’Estat.
Les propostes guanyadores
han estat seleccionades pel seu
valor artístic, impacte en el
mercat i potencial recorregut,
així com per la incorporació
de la paritat en el si dels projectes i els equips de treball.
Marie de Jongh ha estat l’escollida dins la Línia gran format
amb el projecte Ama; Agrupación Señor Serrano dins la
Línia noves dramatúrgies i
tendències amb Olympus; la
Companyia de Comediants
La Baldufa dins la Línia foment de la cooperació entre
companyies amb Imperfectes; i
Tèntol dins la Línia jove amb
Eye2030.
Les companyies del Suport a
la producció i exhibició gaudiran d’una dotació econòmica
en concepte d’ajut a la creació;
sumaran còmplices al projecte
com ara equipaments públics
i privats, entitats programadores o festivals que podran

les millors del món en aquesta
disciplina.
- Línia jove
Eye2030 de Tèntol
Tèntol proposa Eye2030, un
projecte multiformat co-creat
per joves d’entre 18 i 25 anys
de diversos col·lectius, contex-

implicar-se tant en el procés
de creació com en la posterior
explotació; comptaran amb un
espai de residència, la possibilitat d’assajos oberts a la ciutat
i activitats amb escoles o instituts, a més d’assessorament,
seguiment i acompanyament
durant el procés de creació.
Les produccions s’exhibiran a
l’edició de 2022 de la Mostra
Igualada.
Projectes seleccionats
- Línia gran format
Ama de Marie de Jongh
Després d’Amour i Estrella,
la companyia basca Marie de
Jongh (Premi Nacional d’Arts
Escèniques per a la Infància i
la Joventut 2018) treballa en
un nou espectacle de gran format que parla de la fortalesa
de les persones grans. Ama
és un cant a la bellesa de la
cura mútua, una obra carregada d’emocions a partir del
fet quotidià que representa un
pas més en la seva trajectòria
artística. És la seva producció
més gran feta fins al moment
i, a diferència dels muntatges
anteriors, s’adreça a tots els
públics a partir de 12 anys.
Novament, prescindirà de les
paraules i se servirà del gest,
les màscares i una posada en
escena molt visual.
- Línia noves dramatúrgies i
tendències
Olympus
d’Agrupación
Señor Serrano
Seguint amb el llenguatge
propi de manipulació en di-

recte d’objectes i ús del multimèdia i, per primera vegada,
adreçant-se també als infants,
Agrupación Señor Serrano
(Lleó de Plata de la Biennal de
Venècia 2015) presenta Olympus, una sèrie teatral basada
en una visió crítica de la mitologia grega que connecta amb
temes claus dels nostres dies.
Constarà de diversos volums
que s’aniran creant de manera
dinàmica i interconnectada i,
paral·lelament a la performance presencial, contempla una
versió en línia apta pel confinament i el distanciament físic. El projecte compta amb la
complicitat de la Sala Beckett
i el Centro di Residenze della
Toscana – Fondazione Armunia.
- Línia foment de la cooperació entre companyies
Imperfectes de Companyia
de Comediants La Baldufa
Amb 25 anys de recorregut,
la Companyia de Comediants La Baldufa (Premi Nacional d’Arts Escèniques per a
la Infància i la Joventut 2020)
es reinventa i es llença a experimentar amb un nou gènere: la dansa. A Imperfectes
reflexiona sobre superar les
pròpies limitacions i explorar
noves possibilitats, convertint
l’hàndicap de fer ballar tres
no ballarins en el fil conductor de l’espectacle. Ho fa en
col·laboració amb Cas Public,
una companyia de dansa per
a infants i joves del Quebec
(Canadà) considerada una de

tos socials i nacionalitats que
fabulen un altre futur possible. Tenen a les seves mans
l’oportunitat de canviar un
món abocat a la deriva d’una
emergència global sense retorn. Els acompanyen un
equip de professionals adults
i és fruit de dos anys de treball del projecte europeu
Teen ambassadors across Europe que té la voluntat d’estimular el vincle dels joves
amb el teatre. L’espectacle vol
apoderar la veu i la mirada de
la generació jove actual sobre
el seu present i sobretot el seu
futur, amplificant-les a escena
per a tot el públic.
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Interpretacions memorables
Estrena • El padre

REDACCIÓ/

E

l padre explica la història d’Anthony (Anthony Hopkins) un
home que està perdent a poc
a poc la consciència de la seva realitat per culpa de la demència, oblidant
cada vegada més tot i a tots els que
l’envolten. El seu caràcter, cada vegada més sec, ha provocat que l’última
cuidadora abandonés el seu lloc, fent
que la seva filla Anne (Olivia Colman)
sigui qui el cuidi. Però ha de trobar
aviat una solució, ja que d’aquí a poc
temps té planejat mudar-se a París
amb l’amor de la seva vida i ha de buscar a algú perquè cuidi d’ell, trobant
finalment a Lucy (Evie Wray).
A través de canvis subtils en el seu entorn, cares que canvien i històries que
es barregen, es veu com el món d’Anthony canvia en la seva pròpia ment.

El padre va deixar bocabadats, amb
llàgrimes en els ulls i abstrets als espectadors del festival de San Sebastian.
Una direcció d’actors espectacular, un
muntatge de luxe, i dos dels millors
actors del món, Anthony Hopkins i
Olivia Colman, en estat de gràcia permanent. Pur cinema de la mà d’un dramaturg francès que s’estrena en el setè
art, amb un immens film de sobrats
mèrits.
Florian Zeller, el director, ha adoptat
el punt de vista, menys habitual i realment portentós, d’aquells que pateixen en carn pròpia aquest descens als
inferns de l’oblit. Anthony Hopkins,
com al pare que s’aferra com pot a la
memòria, i Olivia Colman, com a filla
desesperada sobrepassada per les circumstàncies, no poden estar més perfectes, compassats i impressionants en
els seus respectius papers.

Dolçor i romanticisme
Estrena a Tous • Una pasteleria en Notting Hill

Robert de Niro, Morgan
Freeman i T. Lee Jones
Estrena • La última gran estafa
REDACCIÓ/

M

ax Barber (Robert de Niro)
és un productor de cinema
de Hollywood de sèrie B.
Després del fracàs de la seva última
pel·lícula, necessita trobar un nou
projecte que li permeti saldar el seu
deute amb un cap de la màfia local
(Morgan Freeman). Decideix emprendre la producció d’una pel·lícula
amb escenes d’acció d’alt risc, amb la
finalitat de provocar la mort del seu
actor protagonista i poder cobrar així

REDACCIÓ/

D

ecidida a complir el somni de
la seva difunta mare d’obrir
una pastisseria en Notting
Hill, la jove Clarissa demana ajuda a la
millor amiga de la seva mare, Isabella, i
a la seva excèntrica àvia, Mimi. Aquestes tres generacions de dones necessitaran superar el dolor, els dubtes i les
diferències per a honrar el record de la
seva estimada Sarah mentre s’embarquen en un viatge per a establir a Lon-

l’altíssima assegurança, solucionant
definitivament els seus problemes
econòmics. L’actor triat és Duke
Montana (Tommy Lee Jones), una
vella estrella deprimida amb problemes amb la beguda: el blanc perfecte per als plans de Max. No obstant
això, els dies de rodatge van transcorrent i Max no aconsegueix el seu
propòsit, sotmetent a Duke a reptes
cada vegada més perillosos. Paradoxalment, mentre Duke va sobrevivint escena rere escena, Max, inconscientment, està rodant la millor
pel·lícula de la seva carrera.

dres una botiga plena d’amor, esperança i colorits pastissos.
El film, que va de més a menys, arrenca
gairebé com un melodrama per a, de
seguida, virar a comèdia gastronòmica, en la qual la posada en marxa d’una
pastisseria dóna lloc als moments més
divertits i, per descomptat, llaminers
del metratge. Després, a poc a poc, la
comèdia romàntica pura i dura s’imposa per a desembocar en un inevitable i,
amb tant de sucre pel mig, una miqueta
embafador, final feliç.

Tota la informació de la teva comarca en un clic
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LA ULTIMA GRAN ESTAFA
EEUU. Comèdia. De George Gallo. Amb Robert De Niro,
Zach Braff, Morgan Freeman
Max Barber (Robert De Niro) és un productor de cinema de
Hollywood de pel·lícules de sèrie B que, després del fracàs
de la seva última cinta, té un deute pendent amb el cap de
la màfia local (Morgan Freeman). Així, decideix emprendre
un nou projecte produint una pel·lícula amb escenes d’acció
d’alt risc, amb l’objectiu de provocar la mort de l’actor principal per a cobrar l’assegurança..
LA BODA DE ROSA
Espanya. Comedia. D’Iziar Bollain. Amb Candela Peña,
Sergi López, Nathalie Poza
A les portes dels 45, Rosa (Candela Peña) comença a veure
que mai ha estat propietària de la seva vida i sempre ha posat les necessitats de la resta enfront de les seves. Amb això
en ment, decideix abandonar tot i escapar de la seva monòtona vida. Prenent les regnes de la seva vida, s’encamina a
complir el seu somni de ser propietària del seu propi negoci.

LOS CROODS. UNA NUEVA ERA
EEUU. Comèdia. De Joel Crawford. Amb Nicolas Cage,
Ryan Reynolds, Emma Stone
La pintoresca família prehistòrica dels Croods torna a fer de
les seves. Aquest divertit clan format per la jove i inquieta
Eep, el seu rondinaire pare Grug, la seva comprensiva encara que despistada mare Ugga, a més del friki Thunk i la
bebè Sandi, tornen a la pantalla gran en una nova aventura
troglodítica, recordant-nos la importància de la família... I
el poc que hem evolucionat.
WONDER WOMAN 1984
EEUU. Acció De Patty Jenkins. Amb Gal Gadot, Chris Pine,
Kristen Wiig
Són els anys 80. Un futur molt diferent al que havia conegut, i en el qual Diana Prince troba a faltar a companys del
passat. En aquest nou capítol, la princesa de Themyscira entaularà amistat amb Barbara Ann Minerva una arqueòloga
que treballa per a Max Lord, megalòman obstinat a recopilar artefactes antics amb la creença que aquests li faran tan
poderosos com un Déu..
UNA PASTELERIA EN NOTTING HILL
Gran Bretanya. Comèdia romàntica. De Eliza Schroeder.
Amb Celia Imrie, Shannon Tarbet, Shelley Conn
Decidida a complir el gran i últim somni de la seva mare
d’obrir una fleca amb encant en el barri londinenc de Notting Hill, Clarissa (Shannon Tarbet), una jove de 19 anys,
busca ajuda en Isabella (Shelley Conn), la millor amiga de
la seva mare i en la seva estranya i excèntrica àvia, Mimi
(Celia Imrie)..
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 habitació 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 PADRE
Gran Bretanya. Drama. De Florian Zeller Amb Anthony
Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots
El pare explica la història d’Anthony (Anthony Hopkins) un
home que està perdent a poc a poc la consciència de la seva
realitat per culpa de la demència, oblidant cada vegada més
tot i a tots els que li envolten. El seu caràcter, cada vegada
més sec, ha provocat que l’última cuidadora abandonés el
seu lloc, fent que la seva filla Anne (Olivia Colman) sigui
qui el cuidi

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
EL PADRE
Dv: 17:00/19:15
Ds: 17:00/19:15
Dg: 17:00/19:15
Dll: 19:00 (VOSE)
Dc: 17:00/19:15
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/EN GUERRA CON MI ABUELO
Ds a Dll: 20:00
1/LOS CROODS: UNA NUEVA ERA
Dv: 17:30
Ds a Dt: 16:00/18:00
1/LA BELLA Y LA BESTIA
Dv: 19:30
2/WONDER WOMAN 1984
Dv: 17:30
Ds a Dt: 18:30
2/LA BELLA Y LA BESTIA
Dll: 16:00
2/ONWARD
Ds: 16:00
2/MALEFICA: MAESTRA DEL MAL
Dg: 16:00
2/FROZEN II
Dt: 16:00
4/EN GUERRA CON MI ABUELO
Dv: 17:00
4/EL VERANO QUE VIVIMOS
Ds a Dt: 16:30
4/WONDER WOMAN 1984
Dv a Dll: 19:00
4/WONDER WOMAN 1984 (VOSE)
Dt: 19:00

Casal
St. Martí de Tous
EL CASAL INFORMA QUE
MENTRE DURI EL TOC DE
QUEDA LES SESSIONS
COMENÇARAN A 2/4 DE 6

LA BODA DE ROSA
Dia 1: 17:30
Dia 3: 17:30
UNA PASTELERIA EN NOTTING
HILL
Dia 1: 19:05
Dia 3: 19:05

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SENSE SESSIONS
DE CINEMA

5/ LOS CROODS: UNA NUEVA ERA
Dv a Dg: 17:00/19:15
Dll i Dt: 19:00
5/ LOS CROODS: UNA NUEVA ERA
(CAT)
Dll i Dt: 17:00
6/ EL VERANO QUE VIVIMOS
Dv: 17:10
6/ WONDER WOMAN 1984
Ds a Dt: 16:30
6/ HASTA EL CIELO
Dv: 19:40
Ds a Dt: 19:30
7/LA ULTIMA GRAN ESTAFA
Dv: 17:15/19:30
Ds a Dll: 17:10/19:25
Dt: 17:10
7/LA ULTIMA GRAN ESTAFA
(VOSE)
Dt: 19:25
8/MI AMIGO PONY
Dv: 17:00/19:20
Ds a Dll: 16:00/18:00/20:00
Dt: 18:00/20:00
8/MI AMIGO PONY (VOSE)
Dt: 16:00
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1998 l’Anoia al s.XX

Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Es completa l’electrificació del tram Martorell-Igualada
dels FGC, i s’inaugura “la Vinícola” a Montbui
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

D

urant tot l’any 1998
es va anar completant
l’electrificació
del tram ferroviari del “carrilet” entre Martorell i Igualada.
D’aquesta manera, entre desembre d’aquell any i gener de
1999 entraria en servei, acabant així amb l’ús dels trens
dièsel.

El 31 de gener de 1999 s’inaugurava oficialment l’electrificació del ramal Martorell-Igualada de la línia
Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC). Els trens
dièsel que havien prestat el
servei des de mitjans dels anys
80 quedaven retirats de la circulació, substituïts pels trens
elèctrics de la sèrie 213, avui
encara en servei.
L’electrificació del ramal
d’Igualada arribava tard, molt
tard. Els trams entre Sant Boi
i Monistrol de Montserrat es
van electrificar a cavall de les
dècades dels 60 i els 70. L’electrificació de la resta de la línia
de Manresa es va completar a
principis dels 80.
La causa cal trobar-la en l’economia. L’Estat va sentenciar
a mort el Carrilet el 1977 i
la Generalitat el va ressuscitar. Una vegada la Compañía
General de los Ferrocarriles
Catalanes (CGFC), operadora privada del Carrilet, féu
fallida l’any 1976, la xarxa va
passar a formar part de l’empresa pública estatal Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE). L’Estat estava
immers en una voràgine de

tancaments de línies de via
estreta arreu de la península,
i en el cas del Carrilet, l’any
1977, FEVE va planificar el
tancament dels trams Martorell – Igualada i l’Hospitalet
– Plaça Espanya en base a un
estudi d’INECO, la mateixa
consultora que avui justifica
una supressió massiva de serveis regionals a Renfe.
Només la reacció popular i
la reinstauració de la Generalitat van evitar que es duguessin a terme aquells plans.
L’any 1977 va celebrar-se a
Igualada una manifestació
multitudinària en defensa del
tren que va fer ajornar la decisió a FEVE. Només dos anys
després, al 1979 es creava la
primera empresa pública de
la Generalitat, FGC, precisament per fer-se càrrec del
Carrilet per una banda, i del
tren del Vallès per l’altra.
FGC implantà una sèrie de
millores a aquestes les línies i
a la dècada de 1990, FGC va
constituir l’anomenat “Metro
del Baix Llobregat”, establint
freqüències més elevades. Es
van renovar diversos trams
per augmentar la velocitat, es
finalitzà la instal·lació d’electrificació als trams que no se’n
disposava i es millorà el manteniment de la infraestructura.
L’any 2007 es finalitzà el desdoblament de la via entre Barcelona i Martorell i el 2009
fins a Olesa de Montserrat.
Aquest desdoblament va permetre un increment de les freqüències.
Restauració de la “Vinícola”
de Montbui

El novembre de 1998, amb
l’alcalde Teo Romero i el
president de la Diputació
Manel Royes, s’inaugurava la
restauració de la “Vinícola”
de Montbui, edifici històric
que avui serveix de seu de
l’Ajuntament i de centre social
i d’activitats.
L’edifici és una mostra d’edifici
representant del modernisme
industrial. Històricament, cal
recordar que havia estat em-

presa adobera, Cal Munguet
fins el 1921, l’any 1923 la Societat Canet i Sabater va adquirir l’antiga fàbrica d’adobs
per convertir l’activitat en
fàbrica d’alcohol i bodega de
vins. L’any 1928 la societat es
va transformar en La Vinícola
SA que va passar a ser una fàbrica de licors.
Després d’alts i baixos i de

Anuncis publicats a La Veu el 1998.

greus crisis, La Vinícola va viure moments expansius a finals
dels anys 60, quan va arribar a
tenir fins a una vintena de treballadors. L’any 1967 es va crear la planta embotelladora i la
Vinícola es va expandir arreu
de Catalunya. L’any 1975 els
propietaris van crear el supermercat “La Vinícola”, que conjuntament amb la planta embotelladora es mantindrien en
funcionament fins el 1988.
En primer lloc es van fer les
obres de rehabilitació per fer
possible el nou ajuntament –
inaugurat el 15 de febrer de
1992-. Una vegada el nou ajuntament fou inaugurat, es va començar a estudiar el projecte
de rehabilitació de l’altre edifici
que, durant aquells anys romandria com a Taller La Margarida, on també es van realitzar activitats com Carnestoltes
i Festes Majors. El 4 de juny de
1997 van començar les obres
de l’actual Centre Cívic, que va
ser una realitat el 21 de novembre de 1998.
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Take away
Menú de dilluns a divendres
Dissabtes i diumenges
Plats combinats i tapes

Sant Agustí, 22
08700 Igualada (BCN)
Tel. 93 105 62 54

Take away
EL JARDÍ A CASA!

Quan?
De dijous a diumenge migdia

Obert migdies
de dimecres a diumenge

938 03 18 64

@restaurantVinnari

HORARI:
De dimarts a diumenges

PASSATGE DEL FORN 8 (IGUALADA) - 93 804 88 86

· Menú diari entre setmana 18 €

i caps de setmana 26 €
www.elkubb.cat

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

Tel. 93 804 91 64
info@grupjardi.com

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
--

Per publicitat a

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

Menú diari
Encàrrec i domicili
Avinguda del Mestre Montaner, 60
Tel. 938 03 27 50- Igualada. Barcelona

A partir de dijous
obrim per sopar
totes les nits de la setmana

GUIA DE RESTAURANTS

El restaurant Vinnari ofereix
dinars i sopars
per emportar i take away

· Obert de dimarts a diumenge.
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Ramon Torra, l’amic que volia saber el per què de cada cosa
Una trucada ens anuncia, aquesta tarda, una notícia trista. Ha
mort el Ramon, el Ramon Torra
i Colom. Ha mort a Barcelona, a
l’hospital on era ingressat des de
feia dies. La malaltia de la diabetis, finalment, ha pogut més que
les seves ganes de viure i el virus
l’ha atacat amb traïdoria en trobar-lo baix de defenses. Tenia
ara 73 anys.
El Ramón Torra, forner i fill de
forner, com li agradava dir sempre, era un home amb un coratge extraordinari davant qualsevol repte. Tenia una voluntat de
ferro per aconseguir el que es
proposava. I era posseïdor d’una
intel·ligència natural per buscar
i trobar el per què de les coses
que l’apassionaven. La dificultat
la convertia en un desafiament.
I se’n sortia.
Ja de molt jovenet, fent barres
de pa al costat del seu pare, va
considerar que fer-les d’una en
una era una feina massa lenta
per fer-la cada dia. I va idear, a la
seva manera, els estris i el sistema per fer-ne varies a la vegada,
sense perdre el concepte d’artesania. La producció va créixer
i es podia abastir millor els forns
familiars.
Aquest esperit despert i innovador de tan jove, el va continuar
sempre.
Però, la bicicleta i el ciclisme el
van atreure de seguida. Va ser
una de les seves passions de joventut. En compartirem hores i
hores d’amistat en llargues pedalades i petites aventures ciclistes que ens semblaven extraordinàries. Ell sabia veure o intuir

allò que no vèiem els altres.
Un exemple revelador. Un any,
en la cursa de bicicletes sense cadenes que es feia als anys 60, des
del coll de la Portella fins quasi
al llindar del pont de Montbui, a
tocar d’Igualada, ens va anunciar que la guanyaria. Molts pensàvem que era impossible perquè en aquesta cursa en baixada
i sense cadena, era el pes i la
inèrcia, i no les cames, la que feia
agafar velocitat i ell, pel seu poc
pes, estava en clar desavantatge.
Però, la va guanyar. A l’arribada
ens va revelar el secret. Havia
emplenat les càmeres interiors
dels pneumàtics desmuntables
amb la meitat d’aigua de tal manera que durant la baixada fessin una força creixent en cada
volta de la roda i l’impulsessin
guanyant velocitat. També es va
treure de la màniga tombar el
manillar corbat per obtenir una
postura més aerodinàmica i tallar millor l’aire.
Els reptes el motivaven. Va establir el rècord de l’hora en pista,
al velòdrom d’Igualada i va obtenir, l’any 1967, una admirable
marca de 37.416 kms/hora que,
tenint en compte les característiques de la pista, es pot considerar, encara avui, extraordinari. Mai ningú més va intentar
superar la marca. L’intent exigia
no només valentia i preparació,
sinó molta voluntat i capacitat
de sofriment.
A l’any 1969, contra tot pronòstic va guanyar a Madrid el campionat d’Espanya de velocitat en
pista en la categoria d’aficionats,
superant totes les fases prèvies i

vencent al favorit en la final. Els
diaris esportius parlaren del naixement d’una promesa en pista.
Dominava la bicicleta i en coneixia els secrets dels desenvolupaments per adaptar-los a les
seves forces, que sabia limitades.
En aquest sentit era una persona que explorava sempre totes
les possibilitats que la tècnica li
oferia.
També va ser preseleccioant per
als Jocs Olímpics del 1972 i convocat a les concentracions preolímpiques de l’equip estatal en
l’especialitat de ciclisme en pista
que van tenir lloc l’any 1971. Hàbil i astut en el domini i coneixement de la bicicleta, i sobretot
de les seves capacitats, obtenia
victòries i resultats molt per damunt del que les seves condiciones físiques permetien esperar.
Tot i la seves dificultats visuals,
havia recollit en aquests darrers
temps, milers de documents
gràfics del ciclisme a Igualada,
una feina ingent, que va classificar i ordenar i en una col.lecció
de cd’s va lliurar a l’Arxiu d’Igualada.
Durant uns anys, Ramon Torra es va dedicar també a l’afició
de l’aeromodelisme. Obra seva
va ser la construcció al 1982 de
l’aparell més gran, fins llavors,
capaç d’enlairar-se, volar i ser
dirigit a distància. Pioner també
en la modalitat de helicòpters
dirigits, faceta en la que aconseguia, igual que en els avions,
figures de fantasia. El primer vol
invertit en helicòpter va ser seu.
Escrivien les revistes especialitzades que les seves exhibicions

eren autèntiques lliçons. Les
revistes del món de l’aeromodelisme, d’aquí i de l’estranger,
li dedicaren portades i reclamaven sovint les seves opinions. Va
convertir-se en una autoritat en
el tema. Al 1983, l’empresa alemanya del sector Multiplex li va
demanar assessorament tècnic i
va batejar un dels seus productes amb el nom de Heli-Torra.
Autodidacta sempre en tot, ho
fou també en el món de la informàtica. Durant un temps s’hi va
guanyar la vida realitzant programes comercials, industrials
i comptables per a empresses.
Estudiava les necessitats, primer i configurava després, quasi
sempre amb èxit, el programa a
mida.
Però fou la diabetis, la malaltia
que patia de temps, la que el
va impulsar a crear programes
informàtics de control amb els
quals va ajudar a millorar la vida
de malalts d’arreu del món, de
manera sempre altruista i generosa. El seu “Proyecto Glucosa
Controls” va acumular més de
dos milions de controls que li
van permetre, pels resultats obtinguts, una acollida positiva
al cap d’anys, com és normal
en aquests temes de salut. El
programa es va escampar. Li
arribaren reconeixements internacionals d’arreu i va merèixer
l’alta distinció de la prestigiosa
“Condecoración Hagerdon”, en
un acte a París, l’any 2003. Fou
requerit sovint per donar conferències sobre l’aplicació del seu

programa d’ajuda, a hospitals,
institucions mèdiques, universitat, congressos especialitzats.
Del programa, ell en deia, com a
resum: “Que volia ser una ajuda
a la medecina. Es adaptar no la
vida a la insulina, sinó adaptar la
insulina a la vida”.
De Ramon Torra i Colom, forner i fill de forner, en servem
una amistat de tota la vida. Ara,
deixa també el record i l’exemple
admirable de no donar-se mai
en res per vençut abans de provar-ho.
Perdem un amic. Un amic tossut
i tenaç. Un bon amic en aquest
final de 2020. Igualada perd un
ciutadà polifacètic i innovador.
Un esportista que va arribar a
campió d’Espanya, un aeromodelista que va merèixer portades
a les revistes estrangeres més
prestigioses de l’especialitat, un
benefactor per als malalts de la
diabetis als qui ajudava i assessorava arreu del món de manera
sempre generosa.
La seva mort és una mala notícia
més en aquest temps de males
notícies. I mentre escrivim
aquestes ratlles, el veiem encara
passejant del braç -perquè no hi
veia ja gaire- de la seva esposa
Nuri pel Passeig o per qualsevol
carrer d’Igualada.
Descansi en pau. Però no seria
gens estrany que en el més enllà, la seva inquietud innata li fes
mirar les coses de l’eternitat com
no les sabem veure nosaltres.
Carles Ma. Balsells

SANTORAL
Gener

En record:

D'Anna Gual Angrill
Morí cristianament el passat dia 24 de desembre a l'edat de 73 anys.

A.C.S
Els teus estimats: espos, Martí; mare. Miracle; germana, Immaculada; fills, Anna i Jota,
Salvador i Laura, Marta i Joaquín, Martí i Eva; nets, Jordi, Albert, Quim, Jan, berta i Martí
volem agraïr les mostres de condol i afecte rebudes el passat dia 26 de desembre a la
basícla de Santa Maria.

Funerària Anoia, S.L.

Igualada, desembre de 2020

1: Maria, Mare de Déu; Manuel; Mare de Déu de Begoña;
2: Basili el Gran; Gregori Nacianzè .
3: Anter; Genoveva; Fulgenci; Daniel.
4: Rigobert; Odiló; Isabel-Anna Seton.
5: Telèsfor; Simeó Estilita; Emiliana; Joan-Nepomucè .
6: Diada dels sants Reis o mags d’Orient; Melani; Nilamó
7: Ramon de Penyafort; Julià de Toledo; Virgínia

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114. Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

DR. JORDI GRAELLS
-Última tecnologia en audiòfons
digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat

·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

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

Ma DOLORS
CAPELLADES

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

DIVENDRES 1:

PAGÈS

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Pau Muntadas, 58

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments

De dilluns a divendres
de 9hDISSABTE
a 14h i de 15h2:a 20h
Dissabtes de 9h a 14h

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

Rbla.
Isidre 117
Pl.
deSant
la Creu,
Igualada
www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17
DIUMENGE
3:

LA CREU

BAUSILI

EDUARD DARBRA
Psicòleg

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA

Psicòleg col. num 19.677

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

psicologa
Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

FARMÀCIES DE TORN

Tel. 699
65
A partir
del68
dia9601/06/19
canviaremc/Pujades,
les quotes,
47
eduarddarbramagri@gmail.com
93 803 38 74
conseqüentment a les properes publicacions
IGUALADA
vives.singla@cofb.net
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.

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

MR SINGLA
Pujadas, 47
(22:00 - 9:00h)
DILLUNS 4:

JUVÉ

Av. Montserrat, 27
DIMARTS 5:

ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
ORTOPÈDIA
ALMENAR
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

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
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

DIMECRES 6:

Més endavant també
modificarem la imatge
• oftalmologia general i infantil
• optometrista
i entrenaments
visuals
però de moment
hauríeu
de canviar:
• 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
20,97€ per
21,26€

34,12€ per 34,60€
Quiromassatge
Massatge TNDR
Massatge esportiu
Reflexologia podal
Flors de Bach
Hipnosi
Reiki

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

TORELLÓ
P. Verdaguer, 82
DIJOUS 7:

ADZET

Av. Barcelona, 9

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

Us agrairia que m’enviéssiu les proves
per
c/Comarca,
72, 5è 2a
IGUALADA
donar-vos la conformitat.
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Director de la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia
Dijous, 31 de desembre de 2020

“La JOSA, aquests 30 anys, ha estat una
pedrera de grans músics igualadins”
Soc director d’agrupacions corals i agrupacions simfòniques. Actualment soc el director musical de la
Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia, la Simfònica Tekhné, el cor Contrapunto Vocale de Barcelona i
la coral Ginesta de Cervera. Soc nascut a Vilanova del Camí però igualadí de tota la vida.

E

nguany la JOSA celebreu els trenta anys de vida.
Com va sorgir aquesta orquestra, com van ser els
seus inicis?

Va néixer com un projecte molt petit, amb els músics
i els recursos que hi havia en aquella època. En Xavier Casanyes
va ser el director i en formaven part alguns que després han sigut
grans músics igualadins com el David Riba, el Josep Massana, la
Marta Riba, el Daniel Mestre, el Daniel Vilarrubias. Va ser, podríem dir, una pedrera de grans músics de la ciutat d’Igualada que
van tenir els seus orígens a la JOSA. Tots els que inicialment van
formar part de la JOSA eren estudiants del Conservatori igualadí però la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia neix com a entitat
sense ànim de lucre, que no depèn de cap altra entitat o institució.
És una entitat completament independent i autogestionada pels
propis músics. Cal donar un valor especial a això perquè els músics que la componen són molt joves i són els que tiben del carro.
Durant aquests anys han passat per l’orquestra diversos directors fins arribar a tu. Quan temps fa que ets al capdavant?
El primer de tots va ser el Xavier Casanyes i va ser-ho d’una manera curiosa: quan el David Riba i el Pep Massana van decidir crear l’orquestra necessitaven, segons paraules seves “algú més sonat
que nosaltres per portar-la”. I van trucar al Xavier Casanyes, que
és un músic capelladí, molt polifacètic que va acceptar el repte. El
director que més anys ha estat al capdavant és el David Riba, que
va començar com a músic i van continuar com a director, tal com
va passar amb mi mateix que també vaig entrar-hi com a músic i
ara en soc el director, des del 2016. Per a mi és tot un honor.
Quants membres formeu part de la JOSA actualment?
Som uns 45 músics, una plantilla força gran. Això ha anat canviant molt amb els anys: per exemple, quan jo n’era membre, fa uns
vint anys, hi havia molta corda i poca secció de vent i ara està molt
equilibrada, amb una gran diversitat d’instruments. I fins i tot

hem de dir a persones que volen formar-ne part, que s’esperin, per
no desequilibrar el nombre d’instruments de cada mena. En els
seus inics els components de l’orquestra eren bàsicament igualadins però ara ja tenim molta gent que ve de les comarques veïnes:
del Penedès, del Garraf, del Bages, de l’Urgell...
L’any 1998 va néixer la JOSA aleví. A qui va destinada? Qui s’hi
pot apuntar?
El model és força similar a la JOSA, és a dir qualsevol persona
que toqui un instrument d’àmbit simfònic pot presentar-se, amb
qualsevol nivell, qualsevol edat, entre els 8 i els 14 anys aproximadament.
Durant aquests anys d’història quins podríem considerar que
han estat els concerts més importants que ha realitzat la JOSA?
Potser destacaria l’estrena de l’oratori Mil anys, de Valentí Miserachs, que s’ha interpretat en diverses ocasions a la ciutat, però la
primera vegada que el vam interpretar al Palau de la Música, on la
JOSA no havia actuat mai, va ser un fet molt especial i molt emocionant. I després també són molt importants els múltiples viatges
que es van fer durant uns anys: Cuenca, Saragossa, País Basc, a
les ciutats agermanades (Lecco, Guimaraes...), aquests viatgen es
feien en uns temps en què els joves no podien viatjar tant com ho
fan ara i aquestes sortides van servir per descobrir món. També
vam enregistrar, ja fa uns quants anys, la música del Pessebre Vivent dels Prats de Rei, també de mossèn Valentí Miserachs, així
com l’Himne del Patge Faruk dels Reis d’Igualada, enregistrat amb
l’Orquestra Terres de Marca. I cada any, ininterrompudament fins
aquest 2020 que no ha pogut ser, hem fet el Concert de Nadal, així
com el de la Festa Major, que sí que el vam poder fer.

des en què es convidaven directors de molt prestigi com Salvador
Brotons, Jordi Mora, Xavier Puig, Manel Valdivieso... I com a solistes guardem un record molt especial de totes les vegades que
vam poder treballar amb la Pepita Rigolfas.
La JOSA exerceix també com a plataforma de llançament de
joves músics?
Sí, i ens agrada molt. Fa un parell d’anys vam convidar la Maria
Florea que és un de les membres del Quartet Altimira que està
fent també una gran carrera com a solista. Anem combinant la
promoció de músics interns de l’orquestra amb joves promeses de
la resta del país.
Aquest any en què el món s’ha trasbalsat tant, com ho heu fet
per continuar treballant i gaudint de la música?

També durant aquests 30 anys heu col·laborat amb artistes de
renom.

Bé, inicialment ho vam haver de parar tot, fent algunes reunions telemàtiques per continuar mantenint el contacte humà, que
nosaltres en dèiem els vermuts telemàtics perquè respectàvem el
nostre horari d’assaig dels dissabtes al matí i quedàvem per parlar una mica. Durant el confinament vam preparar dues activitats
telemàtiques: vam fer un video on ens felicitàvem mútuament els
30 anys d’història i l’altra és el muntatge d’una peça bastant senzilla, que és un Coral de caçadors, un arranjament d’una òpera de
Weber. En el video no només hi surten membres de la JOSA gran
i de l’aleví, sinó que també hi sortim els directors i exmembres de
l’orquestra. Aquesta era la base del que havia de ser el concert central de celebració de l’aniversari el passat 18 d’abril. De tota manera no donem per tancat l’aniversari perquè tenim aquest concert
pendent que el farem quan puguem.		

Sí, de fet una de les èpoques àlgides era quan fèiem les Orquestra-

		Cristina Roma Cendra @crisroma67

Acaba l’any de la salut condicionada per la por, de relacions personals per pantalles, videoconferències, teletreball i compres rebudes a
la porta de la llar, on l’escola i la universitat, com a temples del saber universal, s’han empetitit amb bombolles no sempre connectades
d’alumnes i professors, on ens queixem pel que diuen o callen les autoritats, en lloc de valorar-los pel que fan o deixen de fer i on la
quitxalla s’ha hagut de conformar veient el Patge Faruk, per torns i a distància. Paraula que se’ns recomana una i altra vegada, com
rentar-se les mans i portar la mascareta impersonal. Malgrat aquesta situació gens engrescadora, ens toca arremangar-nos i lluitar pels
que tenim al costat, pels que s’ho passen malament, per evitat que les misèries individuals s’allunyin de les solucions col·lectives i per
resoldre els problemes posant-hi més recursos. Podem portar la carta als Reis, que enguany recolliran de forma original, esperant el
regal. Però per reconstruir aquesta societat malmesa i fer que tothom pugui gaudir d’una vida digna, caldrà un somriure d’esperança,
el treball i la il·lusió de la victòria, ja que els col·lectius harmònics no els fan els que manen, sinó els que voten.
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