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Igualada tornarà a gaudir de la
cavalcada a la Festa de Reis

PÀGINA 8

L’Antic
Escorxador
torna a obrir
com a centre de
vacunació

Es recuperarà
el recorregut
tradicional,
després que l’any
passat no es
pogués celebrar
Aquest divendres
s’inaugura la
Fira de Nadal
i comencen
les activitats
esportives

PÀGINA 9

Aquest
diumenge, Fira
de Sant Andreu
a la Llacuna

L’arribada del Patge Faruk serà el 28 de desembre i la carta s’entregarà per Cap d’any a l’Ateneu

El Casino de Calaf, guardonat amb la Creu
de Sant Jordi en el seu 125è aniversari
L’Ajuntament de
Calaf va aprovar
en ple donar
suport a la
candidatura de
l’entitat com a
referent cultural
i social de la
Comarca de
l’Alta Segarra
La cerimònia de lliurament serà el 13 de desembre

Rambla Sant Ferran Nº52, Igualada, 08700 · 93 131 35 30 ·

PÀGINA 34

689 554 428 · divani@pascualdisseny.com

PÀGINA 29

Montbui
reclama la
reobertura
completa del
CAP

PÀGINA 27
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L’EDITORIAL

U

De nou la covid

na nova onada d’infeccions amenaça el nostre país. Fa poc informaven que les mutacions més perilloses venien de Sud-àfrica,
però poc després d’anunciar-ho, ja ens diuen
que feia temps que hi havia casos a Europa. Una vegada
més, s’ha vist que d’aquesta malaltia en sabem poc, perquè es passa d’explicar que no s’ha de patir, a alertar-nos
de la seva perillositat i que
potser les vacunes que
s’han posat no protegeixen
de la nova variant. I tornen
les pors i la improvisació. I
a passar de nou pel sedàs
judicial, perquè no s’ha desenvolupat una cobertura
legal i encara s’ha de dilucidar si s’ha d’aplicar l’estat
de setge, d’alarma o cal deixar-ho al criteri individual,
en ares dels drets fonamentals de la persona.
Per a molts, les mesures que s’han d’implementar tornen
a ser la clau de volta per passar d’una fase de temença a
una d’una certa normalitat Segueix havent-hi qui creu
que no s’ha de vaccinar i qui considera que no fer-ho és
un atemptat social perquè permet la propagació de la
malaltia. Hi ha premis Nobel que dubten de l’origen del
virus i sospiten del seu tractament, mentre hi ha milers
de persones que el sofreixen. És massa recent el record

de tants que va patir pèrdues de familiars i amics, o van
passar un calvari fins recuperar-se. També perquè moltes activitats econòmiques i sanitàries no s’han refet encara i la desigualtat ha augmentat de manera alarmant.
Alguns experts qüestionen l’eficàcia del passaport covid,
ja molt utilitzat en diversos estats europeus, però que
ací no s’ha pogut implantar per problemes logístics. Uns
diuen que per una mala
planificació del govern
català i altres pel boicot
d’uns pocs en baixar-se
el programa informàtic
de manera reiterada.
Però en un tema com
aquest no hi ha cabuda
per les excuses. La responsabilitat és de tots i
per a tots.
Ni hi ha immunitat de ramat, ni sembla que ens podrem
escapar de nous aïllaments. Portugal, el país amb l’índex
de vacunació més alt d’Europa ha anunciat tancaments
una volta passades les festes. Altres, com Alemanya i
Àustria, ja estan tancant estadis i espais públics, tot
i tenir el passaport implantat. És per això que cal la
solidaritat de tothom i aconseguir que els sacrificis que
s’hagin de fer siguin assumibles. No ens hi juguem només passar unes bones festes nadalenques.

Una vegada més s’ha vist que
d’aquesta malaltia en sabem poc.
I cal la solidaritat de tothom

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Pablo Casado, líder del PP, ha dit
“ofereixo els nostres senadors per
aplicar un 155 educatiu a Catalunya”.
Pocs dies abans va dir que “tot va ser
una gran despistada i una casualitat
que estant a Granada anés a una missa on s’exaltava la figura de Franco.”
Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de
Dret Processal de la Universitat de
Barcelona ha dit que “les decisions
polítiques requereixen de la majoria a
les urnes i quan aquesta majoria no es
té, no es pot aspirar a guanyar batalles
en els despatxos, per molt judicials
que siguin.”
Pilar Llop, ministra de Justícia, ha
dit “Veurem quina és la resposta de
la Generalitat davant la sentència del

TSJC i depenent del que faci s’aniran
donant passos.”
Pablo Llarena, magistrat del TS, ha
vist com el TGUE el corregia, dient
que “les euroordres contra Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni
Comín, estan suspeses fins que
aquest Tribunal no entri en el fons
de la qüestió.”
Júlia Calvet, presidenta de l’associació ‘S’ha Acabat’, va respondre els estudiants que protestaven per la seva
convocatòria a l’Autònoma dient
“Arran, La Forja, us il·legalitzarem!”.
Laia Bonet, regidora de mobilitat de
Barcelona, ha fet una interpretació
curiosa dels problemes diaris per
entrar a la ciutat “Les restriccions
del trànsit són als accessos, no al
centre de la ciutat i per tant el problema no és Barcelona”
Antonio Llardén, president d’Enagàs, ha garantit que “a Espanya no
hi haurà apagada per escassedat de
combustibles”
Clara Navarro, cofundadora i directora general de la Fundació

Ship2B ha explicat com ha anat la
vuitena edició de l’Impact Forum,
celebrat durant tres dies de sessions a
Barcelona “s’està plantejant un canvi
de lògica, de manera de prendre decisions, que posa l’Impacte al mateix
nivell que les Finances. Això suposa
sacsejar les bases del capitalisme al
com el coneixem i canviar la cultura
de les organitzacions i la mentalitat
dels líders”.
Lluís Lach, cantautor, activista polític, ha dit que “estem en un cul de
sac. Vivim un desgavell autonomista.
És un error estratègic. Trobo que la
gallineta és més gallineta que mai i
està més sola que mai. L’única manera de resistir és la confrontació, perquè l’Estat continua la repressió”
Felip VI, rei i cap d’estat del ‘Reino de España’, va estar a Barcelona
acompanyat de alts càrrecs de la judicatura, ministres i personal directiu de l’estat, per l’entrega de despatxos als nous jutges i al Foment del
Treball per una entrega de premis on
va estar acompanyat pel president de
la Generalitat i l’alcaldessa de Barcelona, “perquè és un acte important
per Catalunya.”
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Entre el
desproveïment i
el màrqueting
Fa molts anys que vaig deixar d’associar necessàriament les festes de Nadal, Cap d’Any
i Reis amb el consumisme desaforat que
ens envolta i que comporta, tant sí com no,
l’obligació de comprar, de consumir, de cremar la Visa Platinum.
Però, aquest any, a partir de l’existència
d’uns casos reals de desproveïment, i d’escassetat de determinats perfils laborals al
Regne Unit com, per exemple, els camioners, ens intenten convèncer que en aquestes festes també nosaltres podríem patir
desproveïments greus. Però parlant dels
camioners del Regne Unit, sabeu quant
cobren? Menys encara del que cobra un
periodista que comença, que ja és dir. De
gent disposada a treballar per un salari digne sempre n’hi ha, però disposada a treballar gairebé de franc n’hi ha molta menys.
Aquest és el cas dels camioners britànics.
Ens suggereixen insistentment que anem a
comprar com més aviat millor, no fos cas
que a l’últim moment ens quedéssim sense
allò que ens volen fer creure que ens resultarà imprescindible. Diuen que si t’has de
comprar segons quin model de cotxe, ja
hi ha llista d’espera; no m’hi apuntaria mai
en una llista d’aquestes! És per això que alguns fabricants aprofiten amb intel·ligència
aquesta fal·lera consumista i garanteixen
una entrega immediata dels seus models.
Però, què és realment imprescindible?
Unes ampolles de cava? Com que a casa no
ens agraden les begudes amb bombolles,
problema resolt. Potser una ampolla de ratafia, per donar per ben acabat un bon àpat
familiar? Ja la tenim a punt al congelador.
Uns torrons de crema? Cap problema, el
millor torró de crema de Catalunya el pots
comprar al barri, tant al carrer Major com
a la plaça de Sarrià. Però, això sí, si busqueu
preu, millor que no us hi acosteu.
Una tablet, potser? No la necessito. Però fa
temps que m’haig de canviar el mòbil. Ja té
uns quants anys i la bateria em dura poc,
no té prou memòria per encabir-hi les coses imprescindibles que hi haig de guardar,
i en segons quins moments el seu funcionament s’ha tornat molt lent, com si em fes
boicot. Si pretengués canviar-lo pel model
tretze aquell de la marca de la poma potser
m’hauria d’esperar, però no necessito un
aparell tan car i sofisticat. Per comprar-ne
un de normalet amb una mica més de memòria de la que tinc ara, segur que trobaré els que vulgui.
Així doncs, desproveïment o màrqueting? Hi pot haver una mica de cada cosa.
Episodis documentats de desproveïment
no els podem pas negar, però en aquest
discurs del consumisme desaforat hi ha
molt màrqueting amagat.
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XAVIER BOQUETE I SÁIZ

La tribuna

President del Consell Comarca
de l’Anoia

J

La reconversió cap a les renovables
necessita el lideratge del Govern

a fa uns mesos que a la nostra comarca, com d’altres, creix el neguit
davant les notícies que una nova línia de Molt Alta Tensió, la Valmuel Begues, pot obrir una nova cicatriu de 182
quilòmetres al llarg de diferents províncies
i comarques.
Ara fa uns dies, la Generalitat
de Catalunya va convocar els
territoris afectats a una reunió
informativa. Hi assistien dos
directors generals i tres delegats territorials i, per tant, confiàvem que allà se’ns donarien
solucions i alguna certesa per
fer que aquest projecte sigui el
menys lesiu possible pels nostres paisatges i municipis. Però,
lluny de sortir d’aquesta trobada amb els ànims apaivagats i
amb confiança, en vam sortir
perplexos.
Se’ns va parlar de conspiracions
al darrere del projecte i se’ns va
dir que els recursos tècnics i jurídics per presentar al·legacions
els haurà de buscar cada administració local pel seu compte,
sota la coordinació dels consells
comarcals i demanant, potser, suport de les
diputacions. Però sense comptar amb cap
recurs de la Generalitat.
La sensació, doncs, és que el Govern del
nostre país no actua com a líder sinó que
farà de coordinador d’una mena de plataforma pel “no” que haurem d’integrar els

#L’enquesta
de la setmana

3

municipis. No és normal que un govern,
que és qui té les capacitats, els coneixements i els recursos, convoqui les institucions petites, ens inciti a la revolta i ens
acabi dient que les eines les hem de buscar
i les hem d’esmolar nosaltres. El sentiment
encara avui, és de perplexitat i, el que és

encara pitjor, de soledat i d’indefensió.
Al Consell Comarcal de l’Anoia ja hem
mogut fitxa i comptarem amb el suport de
la Diputació de Barcelona per posar un gabinet tècnic i jurídic a disposició dels nostres ajuntaments. Però això és un pedaç: el
territori necessita el lideratge i l’ajuda del

Et preocupa la nova onada de covid-19?

Sí 36,2%

No 63,8%

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

seu Govern davant projectes de grandíssima envergadura i en un moment clau.
Catalunya i la resta del món afronten avui
la reconversió industrial i social probablement més rellevant des de la Revolució Industrial: l’evolució cap a l’economia verda.
I cal entomar aquest repte amb lideratge i
amb unitat de país. Si no, fracassarem. Perquè si no podem comptar
amb energia verda i assequible, les
empreses no podran competir, no
podran suportar el preu que han
de pagar per l’energia i tancaran o
marxaran.
Per tant, haurem d’assumir que
potser calen determinades instal·lacions com aquesta nova línia
elèctrica, però no podem permetre que ens trinxin el territori a
qualsevol preu. Si necessitem més
energia verda per reduir combustibles sòlids, és evident que cal més
subministrament, però cal fer-ho
de manera intel·ligent, responsable
i respectuosa: per exemple, aprofitant les línies que ja existeixen, optimitzant-les, redimensionant-les
i ampliant-les per no crear noves
afectacions en el territori i el paisatge que marcaran les generacions futures
En projectes d’aquesta dimensió cal diàleg,
cal sensibilitat i cal consens. I, per sobre de
tot, cal lideratge del Govern a l’hora de traçar un full de ruta clar i decidit que aporti
directrius i solucions als nous neguits i necessitats del país.

Cada setmana tenim
una enquesta

participa-hi!

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es

www.estil-llar.cat
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ORIOL ESTELA

JOSEP M. CARRERAS

L’Anoia: perifèria o frontissa de la
metròpoli?

Carn humana

Coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

E

l
procés
“Barcelona
Demà.
Compromís
Metropolità 2030” es
va posar en marxa el
juny de 2020 recollint
l’herència de més de 30 anys de plans
estratègics a Barcelona. Avui, per primera vegada, es treballa en un pla per a
la regió metropolitana, tenint en compte que és el territori on es desenvolupa
de manera quotidiana la vida del gruix
dels més de cinc milions de persones
que l’habiten.
Utilitzar aquest ampli territori per planificar estratègies de futur no és només
el més coherent, sinó que és el més convenient per a les ciutats i pobles que la
configuren. En primer lloc, perquè els
principals reptes als que s’enfronten els
nostres municipis -base de la nostra
organització territorial i social- transcendeixen clarament els seus límits
administratius. I en segon lloc, perquè
en parlar de regió metropolitana ens
enfrontem a un territori complex i molt
divers, que obliga a pensar i definir
maneres de potenciar el policentrisme
urbà i les relacions amb els espais naturals i rurals. També perquè hauria de
ser una manera de fer partícips aquests
territoris de decisions i de polítiques
que habitualment es prenen des del
nucli de la metròpoli però que afecten
de ple al conjunt, com ara la Zona de
Baixes Emissions, el model de provisió
d’energia, les regulacions sobre l’habitatge o la descongestió turística, per citar-ne només algunes.
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, organització que aplega centenars
d’institucions i organitzacions de conjunt de la metròpoli, en tant que encarregat d’impulsar el procés Barcelona

L’Anoia hauria de ser una
peça essencial en l’articulació
territorial que ha de conduir a
un país més equilibrat
Demà, ha posat en el centre d’aquest
procés la reducció de les desigualtats
socials, però també les territorials, en el
context de l’emergència climàtica.
Per això, hem recollit la voluntat del
Penedès d’integrar-s’hi com a Vegueria,
amb la consciència que es troba igualment insert en les dinàmiques metropolitanes, però que vol mantenir un
caràcter propi. També s’estan analitzant
i incorporant les relacions amb la Catalunya Central, com vam tenir oportunitat de fer el passat 16 de novembre en
les jornades “Més enllà de la metròpoli.
Comarques centrals i desenvolupament
territorial” celebrades a Vic.
L’Anoia és un dels millors exemples de
com la mirada estratègica que apliquem
sobre un territori pot canviar completament les seves perspectives de futur.
A cavall entre la metròpoli, el Penedès i
la Catalunya Central, hauria de ser una
peça essencial en l’articulació territorial
que ha de conduir a un país més equilibrat, tenint en compte els vincles de
l’Anoia Sud amb el Baix Llobregat i el
potencial d’Igualada i la Conca d’Òdena per esdevenir el centre industrial i de
serveis clau entre Barcelona i Lleida.
És per això que considerem que el
Compromís Metropolità 2030, que esperem que vegi la llum la propera primavera, és una oportunitat per a l’Anoia de fer sentir la seva veu i participar
plenament de l’estratègia de futur per
al territori metropolità. I és en aquest
sentit que n’esperem la implicació de les
seves institucions i entitats.

D

esprés
d ’e s g a r rifar-nos
cada vegada que vèiem un
documental sobre els
camps nazis, molts
estàvem convençuts que un horror com
aquell no es repetiria --no es podria repetir- mai més. Per corroborar-ho, les
institucions supraestatals com l’ONU,
varen elaborar documents que havien
de ser definitius –com la Declaració
Universal dels Drets Humans-- per a la
protecció de les persones i el reconeixement de la igualtat, independentment
del sexe, la raça, la religió o el color de
la pell.
Per desgràcia, moltes d’aquestes bones
intencions han quedat en fum. L’acció
dels organismes supranacionals no va
evitar genocidis com el dels hutus i tutsis el 1994 (uns 800.000 morts segons
fonts oficials) o bé matances com la de
Srebenica el 1995 amb més de 8.000
morts, duta a terme davant la mirada
dels soldtas de l’ONU que no varen
moure un dit per evitar-ho.
Ens enorgullim dels avenços tècnics de
la nostra societat i d’un nivell de vida
envejable. Però girem la cara davant
la tragèdia de tants milers de persones
que fugen de l’horror d’una guerra o
de la misèria i la fam. I no tan sols els
organismes que es vanten de les seves
arrels democràtiques –com és el cas de
la UE-- no fan res per evitar-ho, sinó
que directament compren la llibertat de
milers de persones i les deixen en mans
d’estats que no es distingeixen precisament pel seu respecte als drets humans.
Europa mostra una gran hipocresia i té
una enorme responsabilitat en el destí
de milers i milers de persones que moren ofegades al mar o es troben tancades en camps de concentració (ells en
diuen de refugiats) en condicions que

haurien de fer-los avergonyir. Sembla
talment que no es tracti de persones
sinó d’un ramat de carn humana; hi ha
pressa per liquidar el problema de la
manera que sigui.
No ens enganyem. Per més que alguns
proclamin les arrels cristianes d’Europa, la seva actitud i la seva actuació no
tenen res de cristianes. Al contrari, els
converteix en bàrbars sense principis
que coneixen només la llei de la força.
La visió de les corrues de gent atrapada
a la frontera entre Bielorrúsia i Polònia,
conduïda entre armes i dispersada a
cops de canons d’aigua gelada ens hauria d’avergonyir. Que a un nen de set
anys se li hagin tallat les cames perquè
no va obtenir el permis de passar a Alemanya on una clínica estava disposada
a operar-lo, fa caure la cara de vergonya. Son criminals per més que portin
corbata, vesteixin de marca i viatgin en
cotxes de luxe.
Evidentment, després de tants anys i
tantes guerres, no hem après la lliçó. La
nostra comoditat i benestar descansa
sobre multitud de cossos desnodrits,
explotats, esclavitzats. Carn humana
sacrificada al nostre benestar. Un benestar que no mereixem perquè és fruit
de la injustícia. Els ciutadans de peu
no podem aturar aquest devessal de
violència. Però podem denunciar-ho.
I ho hem de fer perquè sembla que la
violència s’empara cada vegada més en
més àmbits de la nostra vida. Tinc la
sensació que tornem enrere, als temps
dels feixismes, l’opressió i la mort. Hem
de lluitar per la dignitat de les persones,
perquè som quelcom més que un tros
de carn humana.

Europa mostra una gran hipocresia i té una enorme responsabilitat en el destí de milers i
milers de persones

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

IGUALADA COMERÇ
L’associació de comerciants igualadina ha rebut el Premi Nacional
de Comerç de la Generalitat per la campanya Igualada Comerç
365. Enhorabona!

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

Divendres, 3 de desembre de 2021

|

5

6

| OPINIÓ

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Divendres, 3 de desembre de 2021

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Carta oberta
a Pablo Casado

E

n el seu intent d’anar encara més a la dreta, diu
bajanades cada vegada
que li posen un micròfon al davant. Habitualment m’hi
faig un tip de riure, car les seves paraules no les
prenc seriosament. Tant li fa que parli de política com de temes socials o científics, vostè senyor
Casado té l’habilitat de fer el ridícul sempre obre
la boca. Les seves afirmacions sobre l’energia solar de nit o de dia, ja formen part dels annals de
l’estupidesa política espanyola i per això, no havia
tingut temptació d’opinar-ne.
Ara bé les seves declaracions en un acte del PP a
León no les puc deixar de banda. Va dir que era
injust que “un maestro catalan pueda dar clases
en León y en cambio un maestro leonés no las pueda dar en Cataluña”. No és cert, ans al contrari,
que un mestre lleonès no pugui donar classes a
Catalunya. De fet, hi ha molts mestres que no són
nascuts a Catalunya -i alguns menystenen la nostra llengua- i això no els ha impedit mai exercir la
seva professió al Principat.
El problema senyor Casado és que quan metges,
mestres, notaris, jutges.... de fora de Catalunya
exerceixen la seva professió aquí, molt sovint
som nosaltres els que hem de canviar d’idioma,
renunciant a un dret humà bàsic.
D’altra banda un mestre català pot donar clasess

Vostè fa declaracions anticatalanes en
un intent desesperat per guanyar vots
a les espanyes , però això provoca que
el seu partit no pugui aspirar a tenir
militants destacats a Catalunya
a León PERQUE ÉS BILÍNGÜE. És a dir, pot
donar classes en castellà sense que els alumnes
hagin de canviar d’idioma. També hi ha metges o
investigadors catalans que treballen a l’estranger,
especialment als Estats Units. Ho fan perquè són
molt bons i perquè PARLEN ANGLÈS.
Vostè fa declaracions anticatalanes en un intent
desesperat per guanyar vots a les espanyes, però
això provoca que el seu partit no pugui aspirar
a tenir militants destacats a Catalunya i s’hagi
de conformar amb una caterva de polítics d’un
nivell miserable, la majoria dels quals no els voldrien ni a l’extrema dreta, ni en un partit en liquidació com és Ciudadasnos.
Les seves afirmacions, senyor Casado són
menyspreables i atempten fins i tot a la Constitución Española que en el seu article tercer obliga
a l’Estat a protegir i potenciar “totes les llengües
cooficials”.
Pablo Casado, recordi’s sempre de Marx, Groucho Marx que va dir: “És millor restar callat i
semblar estúpid, que parlar i demostrar-ho” i sobretot, deixi de tocar-nos la llengua als catalans.
El dictador Franco ja ho va provar i no se’n va
sortir en quaranta anys de setge.

Joan Llacuna, poeta excels

L

a biografia la recollim del
treball universitari de fi
de carrera de Jaume Farrés i Cobeta. Joan Llacuna
Carbonell. Igualada 15-10-1905
– Burzet (França), 06-08-74 (68
anys). Nasqué a la casa familiar del
carrer de l’Aragall, en una família d’adobers. Es formà a les Escoles Pies. Als 15 anys entrà a treballar
a l’oficina local de la Caixa de Pensions, entitat on
treballà fins a la jubilació. De jove se li despertà l’interès per la literatura i la poesia, i mitjançant la lectura es formà de manera autodidacta. El 1924 publicà els primers articles en revistes locals. A partir
del 1928, els primers poemes a la premsa. Fou un
dels fundadors de la Revista d’Igualada, el 1929, i
del grup Anabis el 1944. Del 1927 al 1933 va treballar a les oficines de la Caixa a Sitges, Balaguer, Barcelona, Tortosa i Valls. A Valls va conèixer la Teresa
Puig Garrell, amb qui es casà l’any 1931. El 1933
retornaren a Igualada, on Llacuna completà el llibre
Ònix i níquel. El 1935 nasqué a Igualada Teresa, la
seva única filla.
Una sessió memorable fou a l’Aurora la número
80 del 15 d’octubre del 2005. En aquell mateix dia
s’acomplien 100 anys del naixement del poeta. La
sessió s’anuncià com “La paraula escoltada de Joan
Llacuna”. Hi assistí Teresa, la filla (a la foto), vinguda expressament des de França. El muntatge es
va preparar amb una selecció de textos feta per
Farrés i Cobeta en qualitat de comissari de l’Any
Joan Llacuna. S’ideà una posada en escena amb tres
intèrprets diferents i tres èpoques de Llacuna: de
jove, de mitjana edat i de quan podia tenir propera la mort. S’hi intercalaren fragments de poemes
d’entre els més representatius, però n’hagueren de
quedar al calaix molts de ben originals i valuosos.
Intervingueren Adoració Aliberch, Elisabet Bonet,
Sebastià Borràs, Maria Castelltort, Assumpció Ferran, Jaume Ferrer, Ivet Garcia, Xavier Lladó, Adriana Linares, Valentí Marimon, Antoni Miranda, M.
Teresa Ratera, Lleonard del Rio, Òscar Santamaria
i Joan Valls. S’hi intercalà un muntatge audiovisu-

al de Pep Mas. Escenografia: Tomàs Berzosa. Val la
pena deixar constància dels noms, perquè el muntatge va fer història.
Fragments d’alguns poemes que s’escoltaren. Elegia.
És tan vell mon idil·li / amb la pluja, Senyor!. Quin
besavi malalt / començà l’elegia?. Soledat. Soledat, has
vingut a la fi, / a les darreres hores, / o ja estaves sempre amb mi. Verella, relluc, pardal. Òliba buscaler, /
que a la bòvila / fan totxos, ja ho sé. / –I que la meva
àvia / venia terrissa / a la plaça de Santa Coloma, /
coloma, / també deus saber-ho. / Venia terrissa i cristall. / I que el meu besavi / cantava el rosari a la Guia,
/ falzia, / també deus saber-ho. Reflexos nostàlgics.
Jo conec l’estel diminut / que de tan petit no veia. / És
el meu estel d’infant / –el vaig descobrir un cap tard,
/ mentre tornava de pesca– / pescava peixets amb les
mans, / pescava peixets de riera / Jo aquell dia estava
trist / i l’estel somreia. / Com les cuques de llum són
petits els estels. / Els savis diuen que sou grans, molt
grans els estels, / mes jo no ho crec el que diuen els
savis. Paisatge d’Igualada. Desagensat, nudíssim,
/ auster i desigual / paisatge d’Igualada. / Desenjoiada i nua, terra meva! / Placeta del Rei. Neptú,
Neptú,/ Príncep de la Placeta! La corona de llorer.
No somies / veure un dia / el teu bust / a la Placeta?.
Una estela de pedra. / Vosaltres que sabeu / com
he estimat aquesta terra / voltada de muntanyes, /
cenyida per un riu d’aigües vermelles, / rieres i torrents... Ni per a fragments ens queda espai.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 13 ANYS
S’estrena el Parcmotor
Desembre de 2008.- Parcmotor és ja a la recta fi nal. El proper diumenge s’estrenarà l’esperat circuit de velocitat amb una
prova del Campionat del Mediterrani de Velocitat. Els últims
dies, els tècnics han treballat
gairebé les 24 hores per posar
a punt els darrers detalls del
circuit. La inauguració oficial,
però, haurà d’esperar fins al mes
de gener. En total, en aquesta
modèlica instal·lació, única a
Europa, s’hi han invertit fins al
moment 15 milions d’euros.
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V Fòrum

Empresarial
de l’Anoia

Resiliència i
oportunitats en la
nova normalitat

Dijous 16 de desembre de 2021 a les 18:00h
Mont-Àgora (Passeig de Catalunya, Santa Margarida de Montbui)
Acte obert a tothom prèvia confirmació d'assistència

Organitza:

Amb el suport:

Patrocina:

Inscripcions:
uea@uea.cat
www.uea.cat
93 805 22 92

Col·labora:
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Igualada
Igualada prepara una Festa de Reis amb la “màxima
normalitat possible”
REDACCIÓ / ACN

“

S’estima que en la vida
d’un infant gaudeix dels
Reis durant quatre anys.
D’aquests quatre anys li hem
pres el 25%. No li prendrem
el 50”. Així de contundent
s’ha mostrat l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, sobre la
represa de les celebració de
la Festa de Reis a la ciutat. La
voluntat del consistori és que
es pugui celebrar amb la “màxima normalitat possible” i,
per això, es treballa per poder
organitzar tots els actes que
configuren la festa: l’arribada
del Patge Faruk a la ciutat (28
de desembre), l’entrega de les
cartes (1 de gener) i la tradicional cavalcada de Ses Magestats els Reis d’Orient (5 de
desembre) amb el posterior

repartiment de regals a les
cases.
Tot i que el batlle no ha volgut avançar detalls concrets
dels actes de la Festa de Reis,
el programa d’actes de les festes de Nadal a Igualada sí que
concreta com seran. Primer
de tot, el 28 de desembre es
farà l’arribada del Patge Faruk al pavelló poliesportiu de
les Comes i també hi haurà
un festival infantil. Del 30 de
desembre al 5 de gener els infants podran escoltar a través
de la ràdio municipal d’Igualada els missatges radiofònics
del Patge Faruk. El dia 1 de
gener es farà el lliurament
de cartes als Reis d’Orient a l
teatre municipal de l’Ateneu.
Aquest és un dels actes que
sí que es va poder fer l’any
passat, tot i que es va descen-

tralitzar en diferents espais a
l’aire lliure.
Finalment, la cavalcada de
Ses Majestats els Reis d’Orient arrencarà a dos quarts
de sis de la tarda del dia 5 de
gener al Passeig Verdaguer.
Hi haurà una actuació de les
bandes de música i la rebuda
de les autoritats locals als Reis
d’Orient. Tot seguit, s’iniciarà
la cavalcada que recorrerà diferents carrers del centre de
la ciutat i finalitzarà a la Plaça Castells. Tradicionalment,
a la cavalcada d’Igualada hi
participen més d’un miler de
patges. Queda pendent de decidir si es durà a terme una de
les accions emblemàtiques de
la festa com és el repartiment
de regals per part dels patges
directament a les cases dels
infants. Tot i això, el progra-

ma d’actes sí que preveu la
recollida de paquets els dies
abans de la cavalcada.
Castells ha celebrat que les
cavalcades “tornin a tot el
país”, tot i que ha deixat clar
que “haurem d’estar amatents
a allò que dictin les autoritats
sanitàries”. El batlle també
ha avançat que convidaran el
president de la Generalitat,
Pere Aragonès, i la presidenta
del Parlament, Laura Borràs,
perquè assisteixin a la festa.
Més de 50 activitats a l’aire
lliure durant les festes de
Nadal
‘Torna el Nadal!’ és l’eslògan
que l’Ajuntament d’Igualada ha escollit per presentar
l’agenda d’activitats en format
presencial després que l’any
passat no se’n pogués celebrar
pràcticament cap a causa de
la pandèmia. En total, s’han
organitzat més d’una cinquantena d’actes culturals, lúdics i solidaris fins a mitjans
del mes de gener. Totes les
activitats de Nadal es poden
consultar a l’especial Nadal
que forma part d’aquest diari.
A banda de la Festa de Reis,

TAXI A IGUALADA

+34 608 894 147

TAXI A VILANOVA DEL CAMÍ (també adaptat)

+34 608 148 304
www.taxisigualada.com

Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

també es recupera la cantada de Nadales a la plaça de
l’Ajuntament, els Pastorets i la
Fira de Nadal amb la instal·lació de casetes de fusta al nucli
antic durant diversos caps de
setmana de desembre. D’altra banda, s’han organitzat
diverses activitats gratuïtes a
la plaça de Cal Font dirigides
a infants i joves. Pel que fa al
Saló de la Infància, l’Ajuntament ha decidit canviar-ne
el format per adaptar-se a la
situació sanitària i es reconverteix en diverses activitats
infantils de lleure a l’aire lliure, que tindran lloc entre el 27
de desembre i el 4 de gener,
i també uns Casals de Nadal,
del 27 de desembre al 7 de gener.
Una altra de les novetats
destacades serà la inauguració de la sala petita de l’Ateneu Cinema, que comptarà
amb una obertura de portes
i una inauguració popular el
19 de desembre. Es tracta de
la segona sala de cinema que
tindrà Igualada amb una
capacitat per a 47 persones,
que se sumarà a la sala ja
existent de 130 localitats.

IGUALADA |
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L’Antic Escorxador torna obrir com punt de vacunació
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Regió Sanitària Catalunya Central ha reobert novament punts
de vacunació centralitzats
per poder administrar les
dosis de reforç aprovades
per a majors de 60 anys, per
a professionals sanitaris i sociosanitaris i per a persones
vacunades amb la vacuna
monodosi Janssen. L’objectiu
és facilitar l’accés a la vacu-

na en espais de fàcil accés,
alguns dels quals ja havien acollit la vacunació en la
fase comunitària i altres que
ho havia fet només de forma
puntual.
L’Escorxador, nou punt centralitzat de vacunació
Per la necessitat de reforçar la campanya, i tenint en
compte el volum que representen aquests col·lectius,
la RSCC ha decidit tornar a

obrir 4 punts a la regió amb
format Punt de Vacunació
Poblacional (PVP). Aquests
punts, estan operatius des de
dimecres i podran arribar a
administrar unes 12.000 dosis setmanals amb diferents
horaris. A Igualada, el centre de vacunació serà l’Antic
Escorxador i l’horari serà de
dilluns, dimecres i divendres
de 8h30’ a 14h30’ i dimarts i
dijous de 14h a 20h. La capacitat resultant és d’unes 600

dosis per franja i per tant
unes 3000 per setmana.
Es podrà agafar cita prèvia
als quatre punts de vacunació
poblacional via web https://
vacunacovid.catsalut.gencat.
cat/ i el registre es farà mitjançant K2 i, per tant, amb
accés a qualsevol usuari de
Catalunya.
També a través dels centres
d’atenció primària es podrà
agendar la vacunació a altres
punts cèntrics de petites dimensions però que permetran treure l’administració
del vaccí dels consultoris i
CAPs.
A més, per a aquelles persones amb dificultats de desplaçar-se, també es farà vacunació oportunista als centres
d’atenció primària.
140.000 persones de la regió
cridades novament a vacunar
En aquesta nova fase de vacunació, la prioritat és protegir les persones més vulnerables i, per tant, administrar la
dosis de record o addicional
en els col·lectius en els que
s’ha anat aprovant i que són

els següents: persones grans
institucionalitzades i persones institucionalitzades en
centres sociosanitaris i sanitaris diferents a centres de
gent; persones pertanyents al
grup 7 i per tant en condicions de molt alt risc de patir
malaltia greu; persones de 60
anys o més; personal sanitari
i sociosanitari i persones que
en el seu moment van rebre
la vacuna de Janssen. En total, l’estimació és que en dos
mesos es faci una crida a vacunar-se a prop de 140.000
persones de la regió sanitària.
Augment considerable de
positius en una setmana
En la darrera setmana, a
l’Anoia s’han registrat 228
casos positius, un 75% que
la setmana anterior, quan se
n’havien registrat 130. Això
fa que el risc de rebrot hagi
augmentat fins els 464 punts
i la RT s’ha incrementat fins
l’1,63. A més, en l’última setmana hi ha hagut una defunció per covid a la comarca,
quan en les darreres dues
setmanes no se n’havia registrat cap.

GAMMA

SUBARU HYBRID

Des de 229€/Mes*

Entrada 12.105,95 €. 48 mesos
TAE 8,44%. Última quota 13.742,23 €

*

MÉS SEGURETAT. MÉS EFICIÈNCIA. MÉS SUBARU QUE MAI.

XV. IMPREZA. FORESTER. Sabem més bé que ningú com cal protegir la teva vida, però
també tot allò que et fa sentir viu. Tria el teu model Hybrid amb màxima seguretat de sèrie.

JOAN SAN JOSÉ
AUTOMÒBILS, S.L.

Av. Europa, 4 · Nau 2. Igualada
Telf.: 93 801 91 45

Finançament del vehicle Subaru Impreza 2.0 Hybrid Urban CVT. Preu al comptat: 31.250,00 €. Preu finançant: 31.250,00 €. Entrada: 12.105,95 €. Termini: 48 mesos, 1 quota de 218,15 €, 46 quotes de
229,00 € i 1 quota de 13.742,23 €. Tipus deutor fix: 6,95%. TAE: 8,44% (tant la TAE com la primera quota poden variar lleugerament segons el dia de la signatura del contracte i de la data de pagament
de les quotes). Comissió d’obertura finançada: 3,50 % 670,04 €. Interessos: 4.680,29 €. Import total del crèdit: 19.814,09 €. Cost total del crèdit: 5.350,33 €. Import total carregat: 24.494,38 €. Preu
total a terminis: 36.600,33 €. En cas que el dia de la contractació sigui el 9/5/2021 i el primer pagament el 2/6/2021. Oferta vàlida fins al 31/7/2021. Sistema d’amortització francès. Finançament sotmès
a l’estudi i l’aprovació de Santander Consumer Finance, SA.
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El ple municipal aprova les bases de les subvencions per l’IBI

REDACCIÓ / LA VEU

D

imarts es va dur a
terme el ple municipal ordinari del mes
de novembre de l’Ajuntament
d’Igualada. En la part resolutiva es van aprovar les bases
reguladores de les subvencions per a la restauració de
façanes. El punt el van votar
a favor tots els grups municipals a excepció de Poble Actiu que es va abstenir.
Un altre dels punts que es va
aprovar va ser l’inici de l’expedient per a l’exercici, per
part de l’Ajuntament d’Igualada, de l’activitat econòmica
de la promoció i explotació
de l’Alberg i Centre de Visitants de Cal Maco i constitució de la comissió d’estudi. Hi
van votar favorablement els
grups de Junts per Igualada,
Igualada Som-hi i Ciutadans
i l’abstenció d’Esquerra Republicana i Poble Actiu.
El ple també va aprovar el nomenament dels representants
de l’Ajuntament Igualada en
la comissió de seguiment del
conveni de col·laboració entre el departament d’Empresa
i Coneixement, l’Ajuntament
d’Igualada i la Universitat de
Lleida per a la construcció
d’un equipament destinat als
estudis universitaris de ciències de la salut a Igualada. Hi
van votar favorablement tots
els grups municipals excepte
Poble Actiu que es va abstenir.
El mateix sentit del vot va
permetre aprovar les bases
específiques dels ajuts socials
de l’Ajuntament d’Igualada
per al pagament de l’impost
sobre béns immobles (IBI),
per a l’any 2022.
La part no resolutiva del ple
es va iniciar amb la lectura,
per part de regidores de tots
els grups municipals, del Manifest Institucional per al dia
Internacional per a l’eliminació de la violència envers les

dones.
En segon lloc es va donar la
conformitat i es va aprovar
l’aportació per a la participació en el projecte “Suport
al comerç local de la conca
d’Òdena” per a l’any 2022.
Finalment es van presentar
diverses mocions no resolutives de diferents grups. En
primer lloc es va rebutjar una
moció no resolutiva del grup
de Poble actiu en defensa del
territori i de rebuig a l’“Anteproyecto modificado de la
línea aérea a 400kv SET bajo
cinca P4 400Kv – SET Pierola
400 Kv (REE)”
Es va aprovar per unanimitat
una moció no resolutiva del
grup municipal de Junts per
Igualada per sol·licitar la signatura del conveni entre la
Generalitat de Catalunya i el
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per
tal que es produeixi la cessió
del tram més urbà de l’Autovia B-23 a la Generalitat de
Catalunya.
També es va rebutjat una
moció no resolutiva del grup
municipal Ciutadans sobre la
nova regulació del tribut de la
plusvàlua municipal.
S’aprova la moció d’Esquerra per defensar el català a
l’escola
ERC Igualada va presentar
una moció per tal de subscriure institucionalment el
manifest presentat per ‘Som
Escola’ que referma el suport
al model lingüístic de l’escola
catalana i al model de cohesió
social que aquesta representa. El regidor republicà David Prat, qui fou l’encarregat
d’exposar la moció durant el
ple, va recalcar la necessitat
de “fer-se seva, del conjunt de
la societat catalana, la mobilització per defensar el model
educatiu català” i de “contribuir per blindar institucionalment el consens existent
i el reforç al Pacte Nacional

de la Llengua”, segons apunta
també la mateixa moció.
Els diferents acords d’aquesta,
consideren la sentència del
TSJC una “usurpació de les
capacitats dels centres educatius” i una distorsió “greu”
en el procés d’aprenentatge de
l’alumnat. Prat, també va recordar que “les administracions locals són un element clau
en el sistema educatiu català
en tant que formen part del
marc de la Llei d’Educació de
Catalunya i treballen en corresponsabilitat amb el Departament d’Ensenyament per
garantir un sistema educatiu
de qualitat”. El text aprovat
emfatitza en el fet que el català és la “llengua de cohesió
del conjunt de la ciutadania,
perquè és el vehicle d’expressió d’una societat, el tret característic d’una cultura i en
definitiva el patrimoni també
dels no catalanoparlants del
país”.
La moció finalment fou
aprovada amb els vots a favor d’Esquerra Republicana, Junts per Igualada, Poble
Actiu i Igualada Som-hi, i els
vots en contra de Ciutadans.
Indignació de Poble Actiu
perquè no es porta a votació
el Pla de Mobilitat Urbana
Poble Actiu ha volgut expressar la seva indignació perquè
el govern Castells no porta
a votació en el ple municipal les al·legacions del Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible
(PMUS). Amb la protesta,
en format de pregunta al Ple
de novembre, la formació ha
volgut reclamar que fa mesos que entitats ciclistes, entitats veïnals i partits polítics
de l’oposició van presentar
al·legacions, però el govern
Castells ha congelat el Pla de
Mobilitat, “fet que demostra
que no tenen cap intenció de
fer res per tenir una mobilitat més segura i sostenible”,
comenten. Des de Poble Actiu exposen que Igualada té
un problema amb la mobilitat i destaquen els problemes
de seguretat a l’entorn dels
centres educatius. En aquest
sentit, critiquen que el govern Castells no ha fet pràcticament res per millorar la
mobilitat en escoles com el
Dolors Martí i l’Emili Vallès
i exposen que la majoria de
les Associacions de Famílies
d’Alumnes destaquen que la
mobilitat és un dels principals problemes de les escoles.
Per garantir una mobilitat
més sostenible i segura, Po-

ble Actiu ha presentat la seva
proposta per ampliar la xarxa
de carrils bici i connectar-la
amb els municipis de l’entorn. La proposta de Poble
Actiu és ampliar la xarxa de
carrils bici creant nous carrils
bicicleta. En el sentit est-oest,
Poble Actiu proposa installar un carrils bici al carrer
del Rec, revisar el carril bici
del Passeig Verdaguer per tal
que estigui situat segregat a la
calçada, estendre el carril bici
del carrer Maria Trulls i Alguer, instal·lar un carril bici a
l’Avinguda Barcelona i estendre el l’Avinguda Països Catalans fins a Òdena. En el sentit
sud-nord, Poble Actiu proposa instal·lar un carril bici a
l’Avinguda Balmes, un carril
bici a la carretera de Manresa
i un carril bici a l’Avinguda
Pau Casals, aquest darrer ja
previst al Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible (PMUS)
plantejat pel govern Castells.
A més, Pau Ortínez, regidor
de Poble Actiu, ha argumen-

tat que la proposta de xarxa
de carrils bici és un proposta
més ambiciosa que la plantejada pel govern Castells en
el PMUS. Mentre la resta de
ciutats de Catalunya i Europa
aposten per estendre la xarxa
de carrils bici, afirma que els
darrers 10 anys el govern Castells no ha ampliat la xarxa de
carrils bici i, quan ho ha fet,
han fet un nyap com el carril bici del Polígon Industrial
de les Comes. Així mateix,
des de Poble Actiu plantegen
que tots els centres educatius,
equipaments esportius, carrers comercials, equipaments
culturals, centres de treball i
aparcaments soterrats municipals tinguin espais segurs
on aparcar les bicicletes. Malgrat que el govern Castells
s’ha compromès a instal·lar
aparcaments de bicicleta en
diferents equipaments, la
realitat és que hi continuen
havent molt pocs espais de la
ciutat on aparcar la bicicleta,
fet que en disminueix l’ús.

Som-hi obre un canal de
Whastapp per donar veu
als ciutadans

REDACCIÓ / LA VEU

E

l
grup
municipal
d’Igualada Som-hi ha
obert un nou canal de
comunicació amb la ciutadania. Segons expliquen, el regidor portaveu, Jordi Cuadras,
escoltarà personalment les
preocupacions de les ciutadanes i ciutadans d’Igualada
que enviïn un missatge al número 674 966 031 explicant
allò que els inquieta. Una vegada rebut el missatge, Cuadras els trucarà personalment
per escoltar les seves preocupacions i buscar possibles solucions.
L’objectiu de l’acció, expliquen, és conèixer què preocupa a les veïnes i veïns
d’Igualada. L’acció a través
del canal de Whatsapp de la
formació se suma a les visites als diferents barris que les

regidores i regidors d’Igualada Som-hi fan de manera
periòdica per escoltar les veïnes i veïns on la seguretat, la
neteja i la feina són els tres
temes més recurrents en les
preocupacions per part de la
ciutadania.
Jordi Cuadras destaca que
“per nosaltres, política municipal i proximitat són sinònims. Estem a l’oposició
però posem a disposició de
la ciutadania aquest canal de
Whatsapp per conèixer, personalment i mitjançant totes
les trucades que calguin a
partir dels missatges rebuts,
el màxim les inquietuds, aspiracions i coses a millorar
que volen les veïnes i veïns
dels diferents barris. Ens
posem a la seva disposició
amb un contacte directe per
tornar a fer avançar Igualada
escoltant a tothom”.

IGUALADA |
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Boye i Cuevillas participen en un acte
de Junts per Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dimecres 24
de novembre, el Teatre Municipal l’Ateneu,
d’Igualada va ser l’escenari
d’un col·loqui amb l’advocat i
diputat del Parlament de Catalunya Jaume Alonso-Cuevillas i l’advocat Gonzalo
Boye. En aquesta conversa,
conduïda pel periodista Pere
Martí i Colom, actual director de comunicació de Junts
per Catalunya i exdirector
de comunicació del Govern
del President Comunicació,

Alonso-Cuevillas
i Boye van donar respostes
al lema de l’acte: “Victòries
jurídiques a Europa i després què?”.
Després d’una primera intervenció inicial des de Waterloo del President Puigdemont, es va obrir el col·loqui
recordant que aquell mateix
dia el Tribunal Suprem havia
rebutjat el recurs de cassació
del Govern confirmant la
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
que obliga a fer el 25% de les
classes en castellà, un cop al

model d’immersió lingüística a les escoles catalanes.
Evidentment, també es va
parlar d’un possible retorn
de Puigdemont a Catalunya, que Boye va afirmar
que seria “més aviat del que
molts es pensen”. En aquest
sentit, Cuevillas va avisar
que en els propers mesos
“pot haver-hi una sèrie sacsejar, i molt, el terreny i és
per això que hem d’estar
preparats”.
L’acte es va allargar al voltant de dues hores, amb la
platea del Teatre força plena.

Foto: Manel Marimon

El Consorci Sanitari respon a Poble
Actiu que sí que es publiquen els sous
dels alts càrrecs
REDACCIÓ / LA VEU

E

n relació a la denúncia
que ha presentat Poble
Actiu davant la Síndica
de Greuges, en què assegura que el Consorci Sanitari
de l’Anoia (CSA) no facilita
les dades de les retribucions,
indemnitzacions i dietes dels
seus alts càrrecs, el consorci ha enviat un comunicat
als mitjans de comunicació
en què “vol deixar clar que
aquesta informació sí que és
pública i accessible a través
de la seva web, segons marca la Llei 19/2014 de transparència, accés a informació
pública i bon govern i que
indica que s’han de facilitar
les dades retributives, indemnitzacions i dietes dels alts
càrrecs”.
Segons expliquen des de l’ens,

el CSA compleix amb aquest
requeriment des de la seva
entrada en vigor i revisa periòdicament la pàgina web per
tal d’assegurar-ne la presència. Amb la posada en marxa
del nou portal web del CSA,
el passat mes de juliol, diuen,
es va actualitzar el portal de
transparència, segons la nova

Guia de Transparència per a
les entitats del sector públic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Així,
segons les dades que es poden
consultar al Portal de Transparència de la Generalitat, el
gerent del Consorci Sanitari
de l’Anoia, Fernando Garcia,
cobra 107.000 euros l’any.
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Igualada segueix donant incentius als
ciutadans que reciclin
REDACCIÓ / LA VEU

E

ls igualadins compromesos amb el reciclatge poden obtenir recompenses cada vegada que
reciclen les seves llaunes i ampolles de plàstic de begudes.
Això és possible per l’aposta
de l’Ajuntament pel projecte
Reciclos, una proposta que es
va engegar el 2019 a Igualada i que aquests dies està de
promoció a la ciutat. Aquests
dies s’han situat a diferents
zones d’Igualada uns punts
d’informació on una persona explica el funcionament
de la campanya. Per a fer ús
de Reciclos, els ciutadans i
ciutadanes d’Igualada només
han de registrar-se a l’aplicació: app.reciclos.com i, a casa,

escanejar el codi de barres de
la llauna o ampolla de plàstic que volen reciclar abans
de llençar-la. Una vegada al
carrer, quan arribin al contenidor groc amb la seva bossa
d’envasos, han de dipositar-la
allí i escanejar el codi QR
que hi ha en el contenidor.
En fer-ho, obtindran punts,
denominats Reciclos, que podran canviar per les diferents
recompenses. Aquests punts
tindran un límit setmanal
amb la finalitat que els ciutadans no sols reciclin més i
millor els seus envasos, sinó
que consumeixin de manera
responsable. Entre les recompenses poden trobar-se des
de productes fins a donacions
per la Marató de TV3 o pels
damnificats del volcà de La

Palma, entre altres. D’aquesta manera, Igualada segueix
apostant per aquest sistema
de reciclatge que premia als
ciutadans que reciclen amb
incentius que ajudin a millorar el seu entorn més pròxim,
mentre continuen fomentant
la circularitat dels envasos,
és a dir, a donar-los una nova
vida. El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, ha recordat la bona acollida que ha
tingut el sistema i el fet que
“estem en emergència climàtica i fa falta que actuem amb
valentia, fermesa i coherència
per a evitar les conseqüències
del canvi climàtic que ja sofrim; ho han de fer les administracions, però ho hem de
fer tots a les nostres llars”.

El Rec.0 tornarà de l’11 al 14 de maig
després d’una aturada de dos anys

REDACCIÓ / LA VEU

D

esprés d’una aturada
de dos anys per la
pandèmia, el festival
Rec.0 tornarà de l’11 al 14 de
maig del 2022, al barri del
Rec d’Igualada.
Malgrat que s’hi establiran les
mesures Covid que siguin necessàries, la voluntat és tornar
a viure un festival de moda,

convertint les adoberies del
barri del Rec en botigues efímeres on diverses marques i
dissenyadors oferiran les seves vendes especials d’estocs
en un entorn molt singular.
Una barreja de moda, cultura, patrimoni i gastronomia
que transforma aquest barri d’Igualada només durant
quatre dies adaptat al nou
panorama Covid.

L’organització ja està dissenyant el circuit i seleccionant
les marques que hi participaran. Hi haurà novetats que
s’aniran desvetllant properament. A la darrera edició de
Rec.0, celebrada el novembre de l’any 2019 van participar-hi més de 100 marques i van assistir-hi més de
120.000 persones durant els
4 dies del festival.

Igualada Comerç rep
el Premi Nacional de
Comerç a la Generalitat

REDACCIÓ / LA VEU

A

quest dilluns l’associació de comerciants
Igualada Comerç va
recollir de mans del president Pere Aragonès i del
conseller Roger Torrent, el
Premi Nacional de Comerç
2020.
El Premi aconseguit és a la
Iniciativa Col·lectiva dins
de la subcategoria Territorial, per la campanya Igualada
Comerç 365.
Aquest va ser un projecte
que aglutinava diferents propostes amb les quals es va fer
partícips a tots els ciutadans,
de totes les edats i implicar
el màxim als comerciants.
L’objectiu principal va ser el
d’ajudar al comerç igualadí,
davant de la necessitat de

la rellevant situació viscuda durant la pandèmia a la
Conca d’Òdena i Igualada en
concret. El concepte de 365
va ser el de fer una promoció
permanent i intensa durant
els dos mesos que va durar.
Els Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de
Catalunya tenen com a objectiu distingir les persones
físiques o jurídiques amb establiment operatiu a Catalunya, les entitats de l’àmbit del
comerç que les representen
a nivell territorial o sectorial i els ens públics que hagin
destacat per la seva iniciativa comercial i que, per la seva
trajectòria, la seva innovació i
adaptabilitat, contribueixen de
manera més rellevant al prestigi
del comerç, particularment del
comerç urbà de proximitat.
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300 persones participen a les visites guiades a
l’Igualada Fashion Lab
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Regió Sanitària Catalunya El cap de setmana del 26, 27 i 28 de
novembre s’han dut a terme
les jornades de portes obertes amb visites teatralitzades
a l’Igualada Fashion Lab, la
nova instal·lació d’impuls
del sector tèxtil-moda que
s’ha estrenat aquesta tardor a
l’antiga fàbrica Vives Vidal de

la capital de l’Anoia.
Les visites han tingut una durada d’uns 40 minuts i han
anat a càrrec de l’Escola Municipal de Teatre La Tarima,
que ha portat els assistents a
descobrir l’evolució del món
del tèxtil a la ciutat, els seus
orígens, l’actual present i
també el futur més pròxim.
En total hi han assistit 300
persones, que han omplert
els dos passis de divendres

i els quatre que s’han ofert
tant dissabte com diumenge.
Durant les visites també s’ha
pogut gaudir dels testimonis
enregistrats a extreballadors
de la Vives Vidal, explicant
els seus records i experiències a l’edifici.
L’Igualada Fashion Lab, un
motor per al sector
L’Igualada Fashion Lab es va
inaugurar el passat 18 de novembre, després de mesos de

treballs per a la rehabilitació
de l’edifici, per a l’adequació
als nous usos i per al desenvolupament i implementació
dels seus continguts, en el
marc del Pla d’Especialització Competitiva Territorial
(PECT) de les Indústries del
Disseny d’Igualada i l’Anoia,
que la Generalitat de Catalunya va atorgar a l’Ajuntament d’Igualada l’any 2018,
emmarcat en l’estratègia Europea RIS3/ RIS3CAT.
Aquest és un nou espai de
col·laboració, concebut com
a hub o punt de trobada i
d’intercanvi, que té l’objectiu de reforçar la competitivitat de les empreses de
la indústria del disseny al
mercat internacional, contribuint també al desenvolupament d’una producció
social i mediambientalment
sostenible. Compta, entre
d’altres instal·lacions, amb
showroom, taller, aules de
formació i un auditori polivalent, espais tots ells a disposició de les empreses del
sector tèxtil-moda.

13

19 estudiants de
medicina de l’Anoia
reben noves beques
de la MIPS
Divendres 26 de novembre
a les 21 hores va tenir lloc a
l’Auditori del Museu de la
Pell d’Igualada i Comarcal de
l’Anoia l’onzena edició de les
beques Mips per a estudiants
de medicina de la comarca de
l’Anoia, un projecte que des
del 2010 forma part de l’obra
social d’aquesta entitat igualadina.
300 Beques per a futurs metges
Des del 2010 en què MIPS
Fundació va engegar el programa de BEQUES MIPS fins
a enguany, s’han atorgat més
de 300 beques per a futurs
metges.
En aquesta edició i donat l’alt
nombre de sol·licituds, l’entitat ha comptat amb la col·laboració de Mútua Igualadina
Fundació Privada i de Mútua
Igualadina de Previsió Social
MPS a Prima Fixa.
Aquest any han estat dinous
els estudiants becats, amb una
àmplia majoria femenina.

14

| IGUALADA

Divendres, 3 de desembre de 2021

L’atenció als pacients amb autisme
centra un nou Workshop del CSA
REDACCIÓ / LA VEU

L

’atenció als pacients
amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
va ser l’eix central del XIV
Workshop d’actualització en
Salut Mental i Drogodependències, organitzat pel Servei
de Salut Mental i Addiccions del Consorci Sanitari de
l’Anoia (CSA), que va tenir
lloc el divendres 26 de novembre al Museu de la Pell
d’Igualada.
La jornada va comptar amb
la presència d’una desena de
professionals experts en TEA
dels àmbits de la psiquiatria,
la psicologia, la pedagogia
i el treball social, que van
abordar l’atenció a les persones amb autisme des de la infància fins a l’edat adulta, tant
des de l’enfoc mèdic, com
l’educatiu i el sociofamiliar
en l’àmbit comunitari.
Per Josep Checa, director
del Servei de Salut Mental i
Addiccions del CSA, la celebració d’aquest Workshop
“ha estat una oportunitat per
comprendre millor i aprendre a acompanyar les persones diagnosticades amb
TEA, de la mà de professionals especialistes de prestigi
contrastat (sanitari, educatiu
i social), conjuntament amb
persones coneixedores de la
realitat de l’autisme, per experiència pròpia o com a familiars”.
Per la seva banda el director
assistencial extrahospitalari
del CSA, Joan Miquel Carbonell, ha valorat molt positivament la trobada i ha destacat la gran heterogeneïtat
de professionals assistents,
que demostra que l’abordatge
d’aquestes patologies es fa de

manera interdisciplinària.
L’acte va començar a les 9h
del matí amb la inauguració.
Tot seguit, Amaia Hervás,
psiquiatra infanto-juvenil i
d’adults i cap del Servei de
Salut Mental Infanto-Juvenil de l’Hospital Universitari
Mútua de Terrassa, va fer un
repàs a la situació actual de
les persones amb TEA en una
ponència presentada per Sara
Sánchez, psicòloga clínica
del Centre de Salut Mental
Infanto-Juvenil (CSMIJ) del
Servei de Salut Mental i Addiccions del CSA.
Un cop feta l’anàlisi de la situació actual, es van encetar
les ponències del bloc “Bressol i primera infància”, moderades per Anna Tarrida, psicòloga clínica del CSMIJ. En
primer lloc, Margarita Bolea,
psicòloga clínica i coordinadora del Centre de desenvolupament infantil i atenció
precoç (CDIAP) d’APINAS
va parlar sobre “L’atenció en
el CDIAP dels infants amb
TEA”; i seguidament Josep
Maria Pané, psicòleg clínic
i psicoanalista, va fer la ponència “Dificultats del vincle:
el llenguatge, la relació i l’accés al saber”.
En el següent bloc, “Adolescència cap a l’edat adulta”,
moderat pel psicòleg clínic
Joan Beumala, coordinador
de l’Àrea Infantil i Juvenil
del Servei de Salut Mental i
Addiccions del CSA, va començar amb la intervenció
de Sara Sánchez “L’atenció
ambulatòria en el CSMIJ dels
adolescents amb trastorn de
l’espectre autista”. Tot seguit,
Núria Esquivel, pedagoga
i directora de l’Equip d’Assessorament i Orientació
Psicopedagògica de l’Ano-

Es lloga, a una NOIA ESTUDIANT,
una habitació- dormitori, en un habitatge dúplex compartit
al centre d'Igualada, amb la disposició d'espais propis
(saló-menjador, cuina i bany) ben assolellats.
Preu 250 € més serveis.
Interessades, contacteu amb aquest correu electrònic.

gea7premsaigualada@gmail.com
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ia, va parlar sobre els alumnes amb TEA des de l’àmbit
educatiu de la comarca de
l’Anoia. Per tancar el bloc,
Mireia González i Marcela
Mezzatesta, psicòloga i psiquiatre –respectivament– de
l’UnimTEA-Unidad Multidisciplinària del Trastorn de
l’Espectre de l’Autisme, van
parlar sobre els reptes de la
intervenció en adolescents
amb TEA.
Finalment, Carmen Elvira,
Treballadora Social del Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil i de l’Hospital de
Dia Infanto-Juvenil del CSA
va presentar i moderar una
taula dedicada als suports sociofamiliars en l’àmbit comunitari a la comarca de l’Anoia.
Esther González va presentar l’Associació TEA Anoia,
fundada el 2020 per famílies
involucrades i va sol·licitar
més recursos per avançar
diagnòstics i millorar tractaments i acompanyaments.
Des de l’Associació Asperger
Catalunya van presentar la
seva oferta, inclús per a no
socis, amb seu també a Igualada, al Casal Cívic Montserrat. A continuació l’Associació DisPiera va fer referència
a les seves activitats en discapacitat intel·lectual, que
pot incloure alguns casos de
TEA. Finalment l’hípica Can
Graells va donar a conèixer
les seves activitats terapèutiques amb cavalls dirigides
a col·lectius amb necessitats
especials.
Van cloure l’acte Joan Miquel
Carbonell, director assistencial extrahospitalari del CSA,
i Josep Checa, director Salut
Mental i Addiccions del CSA.
L’abordatge dels problemes
de salut mental derivats de
la pandèmia és una de les
prioritats del Departament
de Salut que en les darreres
setmanes ha posat en marxa a la Regió Sanitària de
la Catalunya Central nous
programes per a treballar
tant la prevenció comunitària com l’actuació directa en
joves i adolescents.

Espai Malla organitza
la primera Makeathon a
l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU

A

ls inicis de la pandèmia un col·lectiu
de gent diversa va
treballar, intensivament, per
aconseguir fabricar equips
de protecció sanitària amb
impressores 3D. A partir de
l’experiència es va crear l’associació Espai Malla per formar gent en tecnologia de
fabricació digital, robòtica i
enfrontar nous reptes. Aquest
espai, amb seu a l’Ateneu
Igualadí, s’està equipant amb
maquinari de fabricació digital –impressores 3D, talladora làser…– que hauria de
possibilitar la creació d’objectes i prototips gairebé des de
zero.
Aquest Makeathon, dirigit
a la comunitat maker de
l’Anoia, és una competició
d’innovació oberta a la ciutadania. El seu objectiu és
que creadors/es dedicats a
activitats de fabricació tecnològica, robòtica, impressió 3D puguin aportar solucions a diferents reptes.

C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -

691590613

Espai Malla vol aglutinar les
persones individuals, amb
potencial innovador, d’impacte i lideratge, que poden
servir de model a altres ciutadans i poden promoure un
canvi significatiu al seu voltant. Compta amb el suport
de l’Ajuntament d’Igualada, el
Consell Comarcal i de la Diputació de Barcelona.
La Fundació i2CAT amb el
suport del Departament de
la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori està
desenvolupant el Col·laboratori Anoia. Internet genera
un món de labs (living labs,fablabs, edulabs, open labs,...)
que inclou gent de tot tipus i
condició, entitats locals públiques i privades, connectades en xarxa i distribuïdes
arreu del territori. Els col·laboratoris són labs de labs, noves formes de coordinar tot
aquesta innovació digital en
cada territori, amb el propòsit
de fomentar les competències digitals de la seva població
per resoldre conjuntament
reptes sistèmics.
Qualsevol persona innovadora o grup que tingui il·lusió per plantejar-se i resoldre
reptes, pot inscriure’s gratuïtament al Makeathon. El
període d’inscripció és del 30
de novembre al 9 de desembre. Inscripcions a https://ja.
cat/makeathonAnoia
El repte en concret es revelarà
acabada la inscripció.
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Celebració del tradicional “esmorzar
de germanor”, d’Exalumnes”
de la Divina Pastora
COMISSIÓ D’EXALUMNES
DE LA DIVINA PASTORA /
LA VEU

A

quest passat 28 de novembre va tenir lloc
al col·legi de la Divina
Pastora d’Igualada una nova
trobada de les exalumnes, que
es van reunir per a celebrar la
festa d’exalumnes -de totes les
generacions- convocant-se en
el seu tradicional i entranyable “esmorzar de germanor”.
De primer, l’acte va començar
amb l’ofici religiós a la capella
del col·legi; una missa oficiada per mossèn Eduard Flores (rector de la parròquia de
Santa Maria) i que va comptar amb l’inestimable acompanyament musical del grup
Laude. Seguidament, la sala
d’actes del centre va acollir
les assistents –entaulades- en
el típic esmorzar d’exalumnes; endemés de la posterior
invitació al puntual sorteig de

regals amb premis per a tothom, a més d’un obsequi de
record per a cada assistent.
No sense considerar l’enyor
de les que ens han deixat o
bé no hi van poder assistir;
aquesta comissió agraeix
i es congratula d’un acte
més d’amistat i convivèn-

cia que, afortunadament,
aquest 2021, ha estat possible de tornar a celebrar amb
la il·lusió de rememorar i
emocionar-se amb aquells
inesborrables episodis dels
anys de vida escolar, alhora
compartits amb les actuals
religioses del Centre.

Created by Mas Dhimas
from the Noun Project
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La UEA celebra una jornada per exposar com acreditar-se
professionalment
REDACCIÓ / LA VEU

P

rop d’una trentena
d’empreses de diversos sectors i persones
treballadores de la comarca
han assistit a una jornada
virtual organitzada per la
Unió Empresarial de l’Anoia
amb l’objectiu de posar sobre la taula en què es basen
i quins beneficis tenen els
processos d’Acreditació de
Competències Professionals

per a empreses i treballadors.
Els processos d’Acreditació
de Competències Professionals són uns procediments
que permeten acreditar oficialment les competències
professionals de les persones, adquirides per l’experiència professional i la formació no formal al llarg de
tota la seva vida. En aquest
sentit, aquest procés permet
que les persones que tinguin

experiència laboral, però els
hi manca acreditació oficial,
ara puguin obtenir-la gràcies a aquest procediment.
Els beneficis que aporta
l’acreditació d’aquestes competències són diversos: per
a una banda, per a les persones treballadores, els hi
permet tenir un reconeixement al saber fer, una nova
oportunitat per adquirir titulació que no es va assolir
per abandonament escolar

La campanya “Figues i Ous” se centra
aquest any en la informació dels
mètodes anticonceptius i de protecció
REDACCIÓ / LA VEU

C

om cada any, el departament de Sanitat i Salut Pública i el
departament de Joventut de
l’Ajuntament d’Igualada posen en marxa la campanya de
promoció de la salut sexual i
afectiva “Figues i Ous”, sota
el lema “La sexualitat és un
camí diferent per totxs. Explora, descobreix, estima’t,
gaudeix!”.
Entre les actuacions que incorpora la campanya, hi ha
el repartiment a joves de les
capses de “La píndola del dia

abans”, unes capses que simulen les d’un medicament
i que inclouen un preservatiu extern i un prospecte amb
informació sobre Infeccions
de Transmissió Sexual, sobre
mètodes anticonceptius i sobre la píndola postcoital. Alhora, el prospecte inclou dos
codis QR que enllacen a un
joc de mites sobre la sexualitat i a unes vinyetes de còmic
que tracten la comunicació
assertiva en les relacions sexuals.
D’altra banda, dimecres, 1 de
desembre, Dia Mundial de
la Lluita contra la SIDA, la

caravana pedagògica La Sextruck va fer parada a la Plaça
de Cal Font oferint un espai
on qüestionar, experimentar,
intercanviar opinions i descobrir tot allò relacionat amb
les sexualitats, les afectivitats
i els feminismes.
També es va il·luminar la façana de l’edifici de l’Ajuntament de color vermell i es va
penjar el llaç en commemoració del Dia Mundial.
Finalment, del 2 al 16 de desembre, l’escola Maristes acollirà l’exposició “Treu-li suc
a la sexualitat”, cedida per la
Diputació de Barcelona.

anterior, la persona pot capitalitzar la seva experiència professional i obtenir
un títol d’FP o CP i també,
pot mantenir-se al seu lloc
de treball, principalment en
professions regulades; d’altra banda, pel que fa a les
empreses, aquests processos
permeten millorar el capital
humà de les empreses mitjançant la qualificació i així,
la competitivitat i la productivitat, evitar l’intrusisme
professional impedint que
persones exerceixin sense
qualificació, entre altres.
A grans trets, aquest procés
permet dignificar les ocupacions i millorar el grau de
professionalitat, incrementant a la vegada, el número
de població activa qualificada, un fet que permet millorar la percepció del capital
humà. A més, la qualificació
disminueix el risc d’exclusió
social, aportant oportunitats

d’ocupació per a la societat.
Aquesta jornada ha anat a
càrrec de Manuel Rosillo,
president de la Comissió de
Foment del Treball Nacional
i Iris Molina, responsable
del Departament de Coneixement i Formació Professional de Foment del Treball
Nacional.
La jornada ha finalitzat amb
un torn obert de dubtes i
preguntes per part de les
empreses. Les persones assistents han valorat molt satisfactòriament la celebració
d’aquesta jornada que els ha
permès descobrir i entendre
el funcionament d’aquest
procés, així com dels beneficis directes que pot representar per a les empreses i
persones treballadores.
Aquesta acció està subvencionada pel MEFP, la Unió
Europea – Next Generation
EU i Foment del Treball Nacional.

REDACCIÓ / LA VEU

L’entitat vol convidar a tots
els socis, familiars, veïns i
autoritats d’Igualada a visitar
l’Associació on es pot veure
l’ampliació de la maqueta de
3 carrils i les circulacions en
sistema digital.
L’Associació creu que “pot ser
un motiu prou atractiu pels
que no han vist els dos Mòduls a escala H0 amb l’Estació
antiga d’Igualada”, que gràcies a les noves tecnologies s’ha
pogut reproduir de la manera més fidel a l’estació real,
inaugurada l’any 1893 amb
l’arribada del carrilet a Igualada. Tanmateix, es pot veure
en funcionament la maqueta
d’escala N una vegada automatitzada tant amb sistema
analògic com en digital.

Activitats a l’Associació
Amics del Tren,aquest
cap de setmana

A

hir, dijous 2 de desembre, es celebrava
el dia “Internacional
del Maquetisme Ferroviari” i totes les Associacions
adherides al MOROP (Federació Internacional) i a la
FCAF (Federació Catalana
Amics del Ferrocarril), fan
actes i activitats dins les seves Associacions.
L’Associació Amics del Tren
d’Igualada participa en les
jornades de portes obertes
el dissabte 4 de desembre de
16 a 20h, i el diumenge 5 de
desembre de 11h a 14h a la
seu social del Passeig Verdaguer, s/n. (Estació de Bus)
Igualada.
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#latevaveu

www.veuanoia.cat

Deixeu d’incordiar als antivacunes. Si en un any
de vacunes han dedicit no vacunar-se és que
tenen clar que no es volen vacunar. Cadascú assumeix la seva responsabilitat i conseqüències.
Que tampoc incordiïn els antivacunes.
Pep Solé Vilanova ( @pepsoleV)
Acabo de veure un ciclista amb música forta al
mòbil. SARSUELA.

1

Igualada Comerç rep el
Premi Nacional de Comerç a la Generalitat

Som-hi obre un canal de
tornarà de l’11 al
2 El14 Rec.0
de maig després d’una 3 Whastapp per conèixer les
aturada de dos anys

preocupacions del ciutadans

Xavier Bermúdez (@xavibermudez

Humans de l’Anoia @humansanoia
#195 Marta Sagarra i Castro
Sóc nascuda a Vilanova i la Geltrú. Sovint em
pregunten com pot ser que una vilanovina visqui a
Igualada, i són diverses les raons que em van portar
a aquí el 2007. Tot i que el mar, les festes i tradicions
d’allà, sempre ens hi transporten com si tinguéssim
doble nacionalitat.
Estic casada amb el Pere-Jaume, i a aquí va començar
el nostre gran projecte de vida: el Guillem, l’Alba i la
Núria.
Soc metgessa especialista en Medicina Familiar i
Comunitària, i directora del CAP de Capellades de
l’Institut Català de la Salut. Durant 4 anys vaig ser la
directora de l’Atenció Continuada i Urgent de l’Anoia
en l’àmbit de l’Atenció Primària, des d’on vaig impulsar
les primeres Jornades d’Urgències de la comarca de
l’Anoia. L’any passat, amb companys de la unitat de
recerca de la Gerència Territorial de la Catalunya
Central i TicSalut, vam publicar tres articles científics
sobre la utilització de la nova eina de Tecnologia
Digital en Salut (eConsulta) en revistes americanes
d’alt impacte (Journal of Medical Internet Research
i Molecular Diversity Preservation International).
Aquestes noves tecnologies han esdevingut una eina
clau per ajudar a millorar l’accessibilitat en salut en
època de pandèmia. Soc membre del patronat de la
Residència Fundació Consorts Guasch de Capellades.
Actualment col.laboro com a docent en el curs de Salut
Digital de la Fundación de Atención Primaria d’àmbit
estatal i Amèrica Llatina, i soc instructora dels cursos
de Reanimació Cardiopulmonar pel Consell Català de
Ressuscitació.
Una part important de mi és la música. Vaig estudiar

FOTO: Cesc Sales

Carola Ribaudí (@ribaudic)
1 de desembre, Sant Eloi. Abans –abans de
la COVID-19, vull dir–, a Masquefa s’hi feia
una festa per rememorar els nostres orígens
industrials.

Roger Vázquez Claravalls (@RClaravalls)

Sicrit (@Sicrit_)

música al Conservatori de Barcelona i el de Vilanova
i la G. Els estudis d’instruments els vaig fer de flauta
de bec, i vaig formar part de grups de música
barroca. En la part del cant dels cors Isquione de
Vilanova i la Geltrú, i del cor Exaudio d’Igualada.
A Montserrat he participat en tres edicions de les
Trobades d’Animadors de Cant per a la litúrgia.
Quan puc m’agrada molt llegir i escriure. Amb
el Pere-Jaume compartim l’elaboració de treballs
culturals, ell amb els dibuixos i jo la part literària.
Soc una enamorada de la muntanya de Montserrat,
de l’astronomia, i del coneixement de l’ésser humà. I
em distrec amb l’art de la pastisseria.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
El govern impulsa la nova reforma de l’Atenció Primària de Salut, dotant-la del pressupost i recursos necessaris
per contractar més professionals, i garantir alhora que els que es formen a aquí no marxin fora, i es pugui
treballar en un sistema de Salut Públic de qualitat”.

#latevaveu

@tonmf (llac Capellades)

Penso, em pregunto: què faríem les dones si fossin els homes, centenars d’homes a l’any, els assassinats, víctimes per violència de gènere? Què
faríem?

He trucat 3 vegades al CAP i no me l’agafaven. M’he apropat fins allà i no hi havia
ningú. Les recepcionistes estaven parlant
entre elles. He trucat davant d’elles i he pogut comprovar que el tenen silenciat. - Què
voldries? +Que m’agafeu el telèfon. Ja n’hi
ha prou

Desembre. Quatre dies i Sant Joan.

Iaia Toneta (@iaia_toneta)
Xavals, l’argument de ”la meva ex estava boja” se
us està acabat

Marina Francisco Culla (marinafcoculla)

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

@r.muntane (asil façana)

@meteollac (fira)
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economia i empresa
NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

Economista, mare de tres nens i actualment directora general
d’Indústria del Govern de la Generalitat | DG of Industry,
Government of Catalonia @empresa
Nova inversió productiva: @AkzoNobel instal·la el seu HUB de planificació europea a Catalunya: l’#EMEA Planning Hub, que generarà 65
nous llocs de treball, i des d’on gestionarà 30 plantes de producció i 125
magatzems a Europa, Orient Mitjà i Àfrica.

Espai patrocinat per

ORIOL AMAT @oriolamat

Marina Aylagas
Advocada de família i mediadora
www.aylagasabogada.com

Com és el règim de visites en període
de vacances de Nadal?

S

Com és el règim de visites en període de vacances de Nadal?
Aquest règim de visites se sol
dividir en dos períodes. Un des
que acaben els menors el col·legi
fins al dia 30 o 31 de desembre
i el segon període des del dia 30
o 31 de desembre fins al dia anterior a l’inici de les classes després de reis.
No cal alarmar-se. Aquest és el
règim estàndard. Però com sempre dic als meus clients: si el
procés és de mutu acord, podeu
fer l’acord com un vestit a mida
de les vostres necessitats.
Quins problemes poden haver-hi en les vacances de Nadal?
Un que he vist recentment és la
dificultat per a entendre que una
vegada trencat el matrimoni no
tot pot mantenir-se com quan si
existia relació matrimonial. És
a dir, que es vulguin repartir els
dies 24,25, 26 i 31 de desembre i
els dies 1, 5 i 6 de gener o compartir aquestes dates per meitat.
Això no és problema si, de mutu
acord les parts pacten un repartiment d’aquests dies concret.
Però si la relació és tibant, i s’ha
d’anar a judici, els jutges solen
agafar la directa i fer la divisió en els dos períodes i llestos,
sense fer un esment especial
d’aquests dies.
Què pot suposar el repartiment
de dies quan no hi ha molt bona
relació? Un constant conflicte.

Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

El món canvia de manera accelerada i moltes organitzacions es queden enrere. La transformació és imprescindible i urgent. Els processos de transformació en 90 dies poden ser d’ajuda, si es compta amb les persones.

“És millor evitar temptacions”

’acosta Nadal, les vacances escolars i per a les
familiars separades o divorciades s’apropa el canvi de règim de visites ordinari i
s’aplica el règim especial per al
període nadalenc.

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra

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

Fa un temps vaig fer un article
sobre la violència vicària i entre
les formes d’exercici més lleus,
des del meu punt de vista, estaria el canvi de les hores o dies de
lliurament i recollida dels menors de manera unilateral per
un dels progenitors amb la intenció de fer mal a l’altre progenitor. Aquesta pràctica es dóna
amb molta freqüència. S’utilitza
el “poder” que es té quan els menors estan amb un progenitor
per a decidir modificar l’hora de
lliurament o de recollida, fins i
tot el lloc. Obligant a l’altre que
ha de començar el seu període
a abaixar el cap i acceptar una
situació que no vol.
Per tant, trobo encertada la postura dels tribunals que davant
dues persones amb una relació
difícil, no els dona l’oportunitat que tinguin aquest poder en
aquests dies concrets festius. Per
aquest mateix motiu, cada vegada més, s’acorda en els convenis
que el dia d’intercanvi sigui el
dia 30 de desembre i no el 31.
Perquè el dia 30, si el progenitor que ha de lliurar als menors
arriba tard, no genera més que
la molèstia del retard. Però si és
el dia 31, dia de celebració, que
et facin arribar tard a un compromís o que decideixin no lliurar-te al menor, pot ser motiu
d’una gran frustració i empipament.
Crec que podríem concloure que
és millor evitar temptacions.
Hi ha un altre tema que també
és recomanable tenir al cap per a
aquestes dates i és l’actualització
de les pensions segons l’IPC. En
la majoria de les sentències s’actualitza a l’inici de l’any sobre la
base de les pujades de l’IPC.

“En 2008 se contrataba a un ingeniero informático por 24.000 euros
al año y ahora he llegado a ver propuestas por 10.500”. (Y aún es
peor: 24m€ del 2008 equivalen a 28,2m€ hoy). ¿Qué sucede?: la oferta de ingenieros informáticos es superior a la demanda.

“Per tot plegat estem davant d’un any
amb grans desafiaments”.
Pere Prat Gonzàlez
Empresari
@Pere_Prat

Previsó pel 2022

E

conomia és una ciència,
però és exacta. Preveure el
futur sol ser molt més ineficient que explicar el passat.
Així, per explicar el que pot passar,
s’analitzen dades i es fan comparatives amb situacions anteriors. Però
passa com en la previsió del temps.
Com que hi ha tantes variables, molt
sovint no s’encerta. Serveixi aquesta introducció com a acceptació de
qualsevol discrepància, sigui feta des
de les dades o simplement des de la
intuïció. Ningú té la bola de vidre.
La meva apreciació del que serà el
2022 discrepa de la majoria de les
oficials. Crec que serà un any difícil.
No veig per enlloc la recuperació de
la qual es parla. En un moment en
què hi ha l’estímul fiscal i monetari
més gran de la història recent, veiem
que el PIB només ha crescut 2,5%
en nou mesos, tot i que el BCE està
comprant el deute net que emet l’estat i hi ha l’autorització de Brussel·les
a tenir un dèficit de més del 8% (suposadament per créixer). I com que
la productivitat més aviat baixa, hem
de considerar que el creixement que
tenim és molt pobre i conjuntural.
Malgrat el que es predica, no s’han
produït canvis estructurals.
Hi ha massa gent pendent dels diners que han de posar els altres, pensant que venen sense contrapartides.
Molts prefereixen ser funcionaris
creient que això els garantirà el salari
de per vida. I les estructures de l’estat
són cada vegada més grans i feixugues. Només cal veure què passa en
els ajuntaments, que és l’administració més propera. Cada vegada hi
ha més empleats i els polítics cobren
més diners. Del pressupost que administren, els diners per inversió no
passen del 10%. La resta es destina
a despesa, salaris i recurrents. I si es
miren els pressupostos generals l’accent es posa en la despesa, assumint

la dificultat/incapacitat que hi ha per
crear riquesa. Europa ja ens ha avisat
que Espanya ha de ser molt curosa
degut al seu gran endeutament.
Però el problema més greu està en
què moltes famílies potser no arribin
a final de mes, si continuen pujant
els costos energètics, desabastiments
puntuals, temperament del canvi
climàtic, inflació, covid i les seves
variants. El cost de l’energia està desbridat i en un futur proper s’haurà
d’entomar el canvi de combustibles
fòssils per altres, que encara no s’han
determinat amb claredat. Pel que fa
a la mobilitat s’haurien d’escometre
grans inversions en infraestructures
per substituir els vehicles que avui
circulen, sense que sigui evident que
el vehicle elèctric sigui la solució. I
per l’ordenació del territori poques
propostes i grans protestes.
Tampoc s’ajuda als emprenedors a
embarcar-se en l’aventura empresarial. Cada vegada hi ha més impediments administratius, traves burocràtiques, retards en els permisos
i llicències. Així no s’afavoreix l’economia, ni per les empreses ja consolidades, ni per les que volen començar, siguin start up o autònoms.
I cada vegada sembla més probable
que hi hagi més dificultats per assolir diner a un preu raonable, així
com actualitzacions d’impostos i taxes diverses.
Per tot plegat estem davant d’un any
amb grans desafiaments. Com gairebé sempre el futur és dels valents.
Dels que s’atreveixin a salpar cercant
nous objectius. Però cal que es preparin pel que es poden trobar. Es veuen
molts núvols negres i es comencen a
sentir trons i veure algun llampec. I
abans de deixar el port cal assegurar
que els nolis siguin els adequats per
la travessia projectada. I sobre tot no
fer cas dels cants de sirena.
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Productes de proximitat, importants per al benestar

C

omprar i consumir
productes de proximitat és cada vegada més
normal i més habitual. Ja no
és cosa de pocs consumidors
que viuen prop de les zones
més agràries. Els comerços de
proximitat han sorgit ja en la
majoria de ciutats, i ja estan a
l’abast de gairebé tots. De fet,
en alguns casos es pot parlar fins a de model econòmic
d’èxit.
Però, primer de tot, ja sabem
què són exactament els productes de proximitat? Per què
hauríem d’escollir aquest tipus de productes? Quins són
els seus beneficis?
Què són els productes de
proximitat?
En general, s’entenen com
a productes de proximitat
aquells que són de temporada
i han estat conreats o produïts prop d’on són finalment
venuts. En el cas de les fruites i les verdures, resulta molt
evident: són de la regió i són
les de temporada (no conreades en hivernacles al llarg de
tot l’any).
Per la proximitat, de vegades
són coneguts també com “de
quilòmetre 0”. Aquests serien els que han estat produïts
en un entorn més proper, i
en que la distància entre la
producció i el consum és mínima. No obstant això, és evident que aquesta distància no
és realment de zero quilòmetres, sinó que més aviat es fita
en un radi de menys de 100
quilòmetres.
No tenen per què ser, per
tant, ecològics. Moltes vegades són dos conceptes que es
confonen entre si, i, encara
que és cert que sovint es relacionen entre si, no té per que
ser així. Un producte ecològic
és aquell que evita els conservants, abonaments i pesticides químics, i aposta per les
opcions més naturals.
Raons per les quals consumir productes de proximitat
El motiu més obvi per escollir aquest tipus de productes,
en el sentit d’obtenir beneficis
immediats, és la qualitat i la
salut.
Per començar, es redueix (i
molt) el temps transcorregut entre la recol·lecció i la
consumició, per la qual cosa
les propietats de l’aliment es
mantenen gairebé intactes.
Per exemple, les fruites de

mediambientals molt importants. Aquest tipus de productes són molt més sostenibles, ja que es consumeixen
menys recursos naturals i
combustible en el transport.
A la llarga, amb el slow food
es redueix la petjada ecològica. És a dir, es redueixen
considerablement les tones
d’emissions de CO2 a l’atmosfera, responsables, en
gran manera, del canvi climàtic.
I finalment, trobem motius econòmics. En principi,
menys costos en transport
i en intermediaris haurien
d’assegurar un millor preu
de cara el consumidor. I, si

proximitat seran fresques i
estaran al moment de maduració òptim, mantenint així
totes les qualitats organolèptiques.
I, encara que no sigui 100%
segur que tots i cadascun
dels productes de proximitat
siguin més sans que la resta,
el que és clar és que tenim un
major coneixement i control
sobre la seva procedència.

Per tant, existeix una vigilància doble: per part dels organismes regulatoris i per part
del consumidor. Tot això es
tradueix, en general, en una
major aportació nutricional,
en més salubritat i en sabors
més intensos.
També hi ha raons mediomentals i econòmiques
En segon lloc, hi ha motius

encara no es compleix en
tots els casos, és perquè la
demanda té encara que pujar encara més perquè incrementi l’oferta i s’acabin
d’equilibrar els preus.
Però, a més, apostar i promocionar els productes de
temporada i de proximitat
significa també recolzar econòmicament a l’economia
més propera i local i, conseqüentment, al territori en el
qual cohabiten consumidors
i productors.
Per tots aquests motius, podem dir que els productes
de proximitat contribueixen
tant al benestar personal
com al benestar social.
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Els cultius de producció ecològica es dupliquen
en sis anys a Catalunya

“

En un any marcat per la
pandèmia, la producció
ecològica a Catalunya
continua creixent i diversificant-se, i deixa clar que
la transició cap a sistemes
alimentaris més sostenibles
és una realitat i representa
també una enorme oportunitat”. Això ho explicava el
passat més d’abril la consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, Teresa
Jordà, a la roda de premsa en
què s’han presentat les dades
de producció agrària ecològica a Catalunya 2020.
Per la seva banda, el president del Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica
(CCPAE), David Torrelles,
que va presentar el detall de
les dades, destacava que “la
producció ecològica ha resistit l’embat de la crisi sanitària,
i tanca l’exercici de 2020 amb
més operadors ecològics, més
superfície certificada, més
explotacions ramaderes i més
indústria agroalimentària”.
Torrelles ha subratllat que
“l’alimentació bio es confirma
com la gran alternativa sostenible i de futur del món agroalimentari”.
Les dades i els resultats del
CCPAE també confirmen
aquesta tendència positiva, amb un creixement d’un
15,83% de les facturacions
de productes agraris ecològics l’any 2019 (darrer exercici econòmic comptabilitzat)
respecte de l’any anterior, que
arriben pràcticament als 808
M€.
Durant l’any 2020, els operadors inscrits també s’han
incrementat un 8,39% respecte de l’any anterior, fins

La facturació del sector
ecològic a Catalunya
supera els 800 milions
d’euros anuals
als 4.496. Per tipus d’activitat, destaquen l’augment de
productors vegetals, que han
crescut un 12,92%; i dels importadors, un 8,2%. Per la
seva banda, els elaboradors
van créixer un 5,05%; els comercialitzadors, un 3,16%, i
els productors ramaders un
2,54%.
En relació amb la superfície de cultius ecològics, en
6 anys s’ha duplicat i aquest
2020 ha crescut un 12% fins
a arribar gairebé a 257.000
hectàrees. Aproximadament
la meitat d’aquesta superfície
és a la província de Lleida,
que ha tingut un increment
del 18.8% durant l’any 2020.
L’augment més important
ha estat en la vinya amb un
27,51%, seguit de fruiters
(+18,01%) i pastures, prats i
farratges (+11,94%). També
han crescut força el guaret,
l’adob verd i l’erm (+9,48%)
i el cultiu de fruita seca
(+7,79%).
En ramaderia, l’evolució del
sector ecològic fa evident
un clar creixement els darrers anys, i l’any 2020 ha
tancat amb 1.017 explotacions (+4,74%). Destaquen
els creixements a l’apicultura (+20%), el cabrum de llet
(+14,29%) i el vaquí de llet
(+12,5%). També continuen
creixent l’avicultura de carn
(+10,53%), l’equí (+9,73%) i
el vaquí de carn (+5,12%). El
sector ramader majoritari és

el vaquí de carn amb més de
la meitat de les explotacions.
Pel que fa a les activitats agroalimentàries
ecològiques,
continuen en línia ascendent
(+6,49%). Catalunya és la regió amb més operadors transformadors, comercialitzadors
i importadors i ha mantingut
aquesta posició des dels començaments del desenvolupament del sector ecològic a
Espanya. Totes augmenten en
general, però destaquen els
creixements de l’envasament
i etiquetatge de productes alimentaris (+22,5%), l’elaboració i envasament de te i cafè
(+13,64%), la comercialització i/o distribució (+10,81%)
i l’elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos (+10,37%).
Pla d’acció de la producció
agroalimentària
El Departament d’Agricultura està treballant per obrir un

procés de participació amb
tots els agents sectorials que
permeti elaborar un nou Pla
alineat amb els objectius del
Pacte verd europeu, l’Agenda
2030 i l’estratègia “Del camp
a taula”.
Aquesta és una aposta per
fer créixer encara més les
produccions, el coneixement
i el consum dels productes agroalimentaris ecològics, especialment a través
d’aquest nou Pla d’acció de la
producció agroalimentària
ecològica 2021-2027. Aquest
Pla coincidirà amb l’aplicació del nou marc normatiu
europeu per a la producció
i l’etiquetatge dels aliments
ecològics i servirà per donar
continuïtat al creixement de
les produccions i el consum
dels aliments ecològics a
casa nostra.
Aquest nou Pla mantindrà
mesures destinades a promoure el desenvolupament

de les produccions, la innovació, la comercialització,
el consum i la comunicació.
També n’implementarà de
noves i preveu implicar altres departaments i administracions per aconseguir una
major efectivitat i transversalitat de les actuacions.
El Departament va impulsar
també el Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics 2020 amb
l’objectiu de quantificar i
qualificar el coneixement i
els hàbits de consum d’aliments ecològics dels consumidors catalans i mesurar-ne
l’evolució. Els resultats s’obtenen a partir de 1.600 entrevistes telefòniques i són
un reflex de la sensibilització
social i el canvi d’hàbits creixent de la ciutadania. El 60%
de la població catalana consumeix productes ecològics i
els qui ho fan setmanalment
ja arriben al 34%

Us desitgem unes
Bones Festes!
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Els horts urbans, experiències alternatives i viables
per aconseguir productes de proximitat

A la coberta del Somiatruites també hi ha un hort urbà

REDACCIÓ / LA VEU

E

l sistema de producció
d’aliments té avui un
abast mundial. Consumim el que és produït a milers
de quilòmetres de distància i
produïm el que serà comprat
ben lluny de casa nostra. Un
sistema amb còmodes avantatges (com tenir tomàquets
tot l’any), però també amb
enormes riscos, com, d’una
banda, el fet que els beneficis de grans transnacionals
siguin prioritaris per davant
d’assegurar el dret a l’alimentació de la població mundial.
I d’altra, els enormes perills

mediambientals.
Existeixen corrents crítiques
amb el sistema de producció
d’aliments que regeix a dia
d’avui, que sustenten que el
que en el model productiu
actual el pes principal dels
aliments agrícoles i ramaders
que consumim no és en mans
de camperols i petits agricultors, sinó que queda controlat
per grans empreses transnacionals. Els gegants internacionals concentren el mercat
mundial de gra, llavors, producció i serveis; poder que
els atorga la capacitat d’intervenir en totes les etapes del
procés. De retruc, gaudeixen

d’avantatges en front dels petits agricultors i de la capacitat de controlar els preus
dels aliments. Poder davant el
qual els governs locals tenen
poca capacitat de maniobra
donada la pressió de les companyies.
Catalunya, tot i que no queda

aïllada de la tendència mundial, té matisos en el model
de producció, ja que les petites explotacions, les cooperatives, la creixent agricultura
ecològica i l’impuls del consum a km 0, hi tenen un pes
important.
La tendència mundial, però,
ha dut a una crisi alimentària. Existeix el perill de seguir
mantenint aquest sistema de
producció d’aliments que,
malgrat produir-ne quantitats desmesurades, no assegura el subministrament a la
població mundial. Corrents
ideològiques alternatives defensen que cal buscar una resposta local de manera global
que ens permeti transformar
aquesta situació.
La resposta pot ésser, a nivell
internacional, la Sobirania
Alimentària: el dret de cada
poble a decidir què produir,
com produir-ho i què consumir. Model que passa per
potenciar l’agricultura familiar sostenible, el consum d’ali-

ments de temporada, evitar el
transport d’aliments i afavorir
les cooperatives de productors i de consum.
Els horts urbans
Un model sustentat en la Sobirania Alimentària passa per
potenciar la producció local
i recuperar el paper dels petits agricultors. En aquesta
línia, una de les possibilitats
que més força ha adquirit en
els darrers anys és la creació
d’horts, especialment en les
zones urbanes i periurbanes
de les ciutats. Horts de diferents tipus, sorgits de diferents causes i creats amb diferents finalitats.
De la multiplicitat d’horts
que avui creixen des de diferents iniciatives, existeixen,
d’una banda, horts particulars, creats per persones que
decideixen conrear individualment per al propi consum.
Sovint, aquests tipus d’horts
estan lligats a una inquietud
personal, una afició, a la vo-

ELABOREM VINS TRANQUILS I VINS
ESCUMOSOS DE FORMA
TOTALMENT ARTESANAL I AMB LA
MÍNIMA INTERVENCIÓ
VINS COMERCIALITZATS
•Línia vins tranquils RUT
XAREL·LO 2021
MERLOT JOVE 2021
MERLOT 2019 Roure
MERLOT 2019 Castanyer

C/ PISCINA, 4 08789 La Torre de Claramunt
Tel: 660.700.631 - contacte@calvilaseca.cat
Dimarts a divendres obert tarda | Dissabtes i diumenge obert matins

•Línia vins escumosos L’ELBA
(mètode tradicional fermentació en ampolla)
ESCUMÓS TRADICIONAL DE 32 MESOS DE CRIANÇA
ESCUMÓS ROSAT DE TREPAT DE 38 MESOS DE CRIANÇA
ESCUMÓS DE XAREL·LO DE 37 MESOS DE CRIANÇA
En els vins escumosos no afegim conservants en el desgorjat

Llonganisses de Tous
Ens trobareu al
CELLER ANNA ROSELL
C/Vilanova, 6 | 08289 | COPONS
Telèfon: 610071559 | francesc.calaf@telefonica.net

de Sant Martí de Tous

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

Divendres, 3 de desembre de 2021

luntat de menjar aliments no
manipulats o ara més que mai
i arran de la crisi, a una necessitat, per subsistència.
D’altra, ja sigui per una finalitat social, ecològica o de subsistència, la unió fa la força, i
d’aquí els horts comunitaris,
creats de manera col·lectiva.
Els horts comunitaris tant
poden provenir d’iniciatives
reivindicatives i d’ocupació
d’espais com per la via municipal.
En aquest darrer cas, serà la
pròpia administració local
que els impulsarà (exemples
els trobem a Badalona, Barcelona, les Hortes de Santa
Eugènia de Girona, els Horts
municipals d’Olot, Lloret,
entre molts d’altres). Pràcticament tots els horts municipals impulsats des dels
ajuntaments es creen (a més
de amb una finalitat formativa en termes d’agricultura i

en alguns casos, d’agricultura
ecològica) amb una finalitat
social. Sovint, els requisits
per participar-hi són tenir
més de 65 anys, ser a l’atur,
tenir una renda inferior a
una quantitat, etc. Per un altre costat, la regeneració dels
espais i descampats urbans, la
promoció d’activitats a l’aire
lliure, els hàbits de vida saludable, el consum de productes agrícoles de temporada i
la relació intergeneracional
del veïnat, poden ser altres
raons que impulsen als ajuntaments a impulsar aquests
tipus d’horts. En tots els casos
d’horts (particulars, comunitaris reivindicatius o comunitaris municipals), si un dels
trets de l’hort, és a dir, de la
terra conreada, és que se situa en un ambient urbà, serà
qualificat d’hort urbà.
Diferents causes motiven la
creació d’horts. Una de ben

estesa és l’activisme, és a dir,
el convenciment que cal un
canvi en el model de producció i de consum dels productes alimentaris i l’intent de
dur aquest model alternatiu a la pràctica. L’activisme
acostuma a anar lligat a la
sensibilització i a la difusió
del model i, en alguns casos,
amb la gestió de l’espai públic
o reapropiació veïnal de la
terra.
D’altra banda, arran de la
crisi econòmica no es poden menystenir els casos en
els quals s’inicia un hort per
necessitat, per conrear per a
l’autoconsum. Finalment,
alguns horts neixen amb
una finalitat social, és a dir,
per oferir ocupació a persones que no en tenen, formació i una activitat que ajudi
a la socialització, a l’aprenentatge de l’idioma i a fer
créixer l’autoestima.
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La Generalitat preveu invertir 76,9 milions d’euros
a la vegueria del Penedès l’any 2022
COMARCA / LA VEU

E

l Govern invertirà un
total de 76,9 milions
d’euros a la vegueria
del Penedès l’any 2022, segons consta al Projecte de
pressupostos de la Generalitat per a l’any que ve. Aquesta
xifra representa un increment
global del 40,8% respecte als
darrers comptes aprovats el
2020 i comportarà unes obligacions pluriennals compromeses de 59,7 milions per a
obres que es faran l’any 2023.
Així ho va anunciar el conseller d’Economia i Hisenda,
Jaume Giró, durant la presentació dels comptes davant
una àmplia representació dels
agents econòmics i socials de
la vegueria del Penedès, en un
acte que va tenir lloc a Igualada.
El conseller també ha volgut
destacar que el percentatge d’execució de la inversió
directa que preveia el pressupost del 2020 ha estat del
102,7% i que l’execució global s’ha situat per sobre de
la mitjana del conjunt de la
Generalitat, amb un 91%. El
conseller ha explicat que el
9% restant són, bàsicament,
obres impulsades des de
l’Agència Catalana de l’Aigua
que s’estan acabant d’executar durant el 2021. “Per tant,
compliment del 100% dels
acords previstos i compromís
d’inversió a les comarques del
Penedès per als propers anys”,
ha subratllat Giró. Aquestes
xifres d’execució contrasten
amb les dels Pressupostos
Generals de l’Estat, segons els
quals, la inversió d’ADIF a la
xarxa de ferrocarril acabarà
sent només del 24% del previst. “Una xifra incomprensible si tenim en compte les
grans inversions pendents als
serveis ferroviaris i la necessitat d’acabar el corredor mediterrani”, ha lamentat.
“Uns pressupostos sensibles
a les demandes dels ciutadans”
Durant el discurs, el conseller
també ha ressaltat que la seva
visita s’emmarca en la voluntat del Govern d’apropar-se

El conseller Giró va
presentar el Projecte de
pressupostos de la Generalitat davant els agents
econòmics i socials de la
vegueria del Penedès
al territori “per escoltar de
primera mà les seves inquietuds” i “poder satisfer les
necessitats dels ciutadans del
nostre país”. Així, ha fet notar que el 50% de la inversió
es destinarà a transport i al
cicle de l’aigua, i aquest percentatge arriba al 86% si es
tenen en compte els imports
dedicats a les actuacions en
salut, educació i habitatge.
“Aquesta distribució posa de
manifest que, a l’hora d’elaborar els pressupostos, el Govern ha estat molt sensible a
les demandes dels ciutadans”,
ha remarcat Giró. “En el cas
del Penedès, transport, salut,
cicle de l’aigua, educació i habitatge són prioritats que no
podem deixar de banda”, ha
reblat.
En aquest sentit, les inversions més destacades que preveuen els comptes per a l’any
que ve per a la vegueria del
Penedès, per import, són la
xarxa ferroviària de l’Anoia,
amb 11,1 milions d’euros; la
construcció de la nova escola
Jacint Verdaguer a La Granada, amb 3,9 milions d’euros i
la construcció de 66 habitatges a Igualada per valor de 3,8
milions d’euros; i 13,7 milions
per a obres relacionades amb
el cicle de l’aigua. “A aquestes
inversions també caldrà sumar-hi les procedents de fons
europeus Next Generation
que puguin ser adjudicats a
projectes concrets presentats
per entitats i per empreses del
Penedès”, ha afegit el conseller.
Les inversions per comarques
L’Alt Penedès rebrà una inversió de 20,33 milions d’euros, que es destinaran a la
construcció de la nova escola
Jacint Verdaguer (3,9 M€);
obres de millora en diversos
centres sanitaris (3,7 M€);

FOTO: Mar Martí /ACN

ampliacions a l’EDAR de Vilafranca del Penedès (3,3 M€)
i nova EDAR a Sant Llorenç
d’Hortons (3,3 M€); conservació de carreteres (2,3 M€);
o la construcció de 36 habitatges a Vilafranca del Penedès (1,2 M€); entre d’altres.
La inversió compromesa per
a l’any 2023 puja un total de
9,37 milions d’euros a l’Alt Penedès.
La dotació de l’Anoia serà de
32,78 milions d’euros, que es
repartiran entre les línies de
ferrocarrils de l’Anoia (12,8
M); la construcció de 66 habitatges a Igualada (3,8 M); el
nou accés a Igualada Sud des
de la carretera C-37 (2,7 M);
obres de millora a l’Hospital
d’Igualada (2,6 M); manteniment de carreteres (1,5 M);
entre d’altres. La inversió
compromesa per a l’any 2023
puja un total de 25,97 milions
d’euros a l’Anoia.
En el cas del Baix Penedès, la
inversió prevista és de 10,42
milions d’euros, que es traduiran en una subvenció a
l’IDIADA per a la construcció d’una pista d’assaig pel
vehicle autònom (3,5 M); 2
milions en educació, entre els
quals destaca la construcció
de la nova escola Teresa Godes i Domènech, al Montmell,
o l’ampliació de l’escola La
Perellada, a Santa Oliva; 1,5
milions per ampliar l’EDAR
de Calafell, 1,2 milions per a
la conservació de carreteres;
actuacions a la Logis Penedès

i ampliació del CAP de l’Arboç; entre d’altres. La inversió
compromesa per a l’any 2023
puja un total de 15,20 milions
d’euros al Baix Penedès
Finalment, el Garraf rebrà
una injecció de 13,35 milions d’euros, que servirà per
fer inversions en Salut (5,4
M), concretament al Consorci Sanitari Alt Penedès i
Garraf, l’Hospital Residència
Sant Camil o al CAP de Sant
Pere de Ribes; en educació
(2,2 M), amb la construcció
del nou Institut Escola a Sant
Pere de Ribes o la millora de
l’escola Agnès, de Sitges; o la
construcció de 86 habitatges a Sant Pere de Ribes (2,7
M); entre d’altres. La inversió
compromesa per a l’any 2023
puja un total de 9,17 milions
d’euros al Garraf.
David Alquézar: “la garantia per avançar cap al progrés econòmic i social del
Penedès”
Per la seva banda, el delegat
del Govern ha ressaltat la
necessitat de disposar d’uns
pressupostos “expansius” per
a l’any 2022 “perquè són la
garantia per avançar cap al
progrés econòmic i social de
la demarcació i del país” ja
que “refermen el compromís
de servei públic de la Generalitat de Catalunya” amb més
mossos, més bombers, més
agents rurals i més pressupost per a Salut i Educació i
que “avancen cap a un model

de gestió que veu el país sencer, amb totes les seves singularitats territorials”. En línia
amb Castells, Alquézar també
ha subratllat que el projecte
de pressupostos avança en
el desplegament dels serveis
territorials de les diferents
conselleries “un dels reptes i
objectius que ens havíem proposat com a Govern”. “Aquest
és un projecte imprescindible
per disposar de les eines fonamentals de treball amb visió de territori i de construcció de la vegueria per avançar
cap a un model de Govern
descentralitzat que entengui
aquesta realitat territorial”, ha
reblat.
A l’acte també ha intervingut
el president de la Mancomunitat de la Cònca d’Òdena
i alcalde d’Igualada, Marc
Castells, que ha remarcat que
els comptes públics “fan un
esforç extraordinari, que demostra que la Generalitat està
al costat de totes les comarques de la nostra vegueria”.
En aquest sentit, ha posat
com a exemples la construcció del segon campus universitari UDL a la capital de la
Conca d’Òdena, els inicis de
les obres de la ronda sud de la
ciutat o l’ampliació de la C-15
que uneix Vilafranca i Igualada, noves inversions a l’Hospital Universitari d’Igualada
o l’inici del desplegament
dels serveis territorials de la
Generalitat a la més recent de
les vuit vegueries.
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Òdena reivindica els
valors del 25N
ÒDENA / LA VEU

L

’Ajuntament d’Òdena va dur a terme, del
15 al 30 de novembre,
diverses propostes per commemorar el Dia Internacional contra la Violència de
Gènere, el 25N. Durant les
jornades, es van organitzar
activitats de diferents disciplines i per a totes les edats,
que tenien com a objectiu
conscienciar la població sobre la igualtat i la violència
de gènere.
Des del consistori es vol
agrair els odenencs i les odenenques que van participar
en els actes programats. Així
mateix, es vol fer una crida a
la ciutadania per reivindicar,
cada dia i no només el 25 de
novembre, l’eliminació de la
violència envers les dones i a
favor d’una societat cada vegada més igualitària.
La programació organitzada per commemorar aquesta data va incloure diferents
propostes de caire cultural
i social, com la presentació
del projecte “Poble Segur”,
un espectacle de dansa contemporània i teatre físic, una

sessió de cinema, tallers per
dissenyar i pintar pancartes
o una sessió de contes. També es va fer la lectura del manifest amb motiu del 25N i
una encesa d’espelmes.
A més d’aquestes activitats,
des de les regidories d’igualtat dels ajuntaments de la
Conca d’Òdena i des de la
Mancomunitat de la Conca
d’Òdena (MICOD) es van
tirar endavant diferents iniciatives per visibilitzar la
commemoració del 25N. En
aquest sentit, es va presentar
la campanya de prevenció
de les violències masclistes,
es van instal·lar tòtems i es
van penjar la pancartes contra la violència masclista i es
va il·luminar de color lila la
façana de l’Ajuntament i de
l’església Mare de Déu de la
Pau al Pla de la Masia.
La programació amb motiu
del Dia Internacional contra
la Violència de Gènere es va
dur a terme des de les àrees
d’Igualtat, Serveis a les Persones i Joventut de l’Ajuntament, la Biblioteca l’Atzavara
i l’Àrea d’Igualtat de Gènere
de la Mancomunitat de la
Conca d’Òdena.
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La Comissió Jove Gargantua Odenenca
organitzat un conjunt d’activitats de Nadal

ÒDENA / LA VEU

L

a Comissió Jove d’Òdena,
la Gargantua Odenenca,
organitza amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Òdena dos concursos nadalencs en
els que busca la participació
dels veïnat del municipi. Concretament es proposa el Concurs de Decoració de Façanes
i Terrats i un nou concurs que
premiarà el millor pessebre.
Els participants es podran inscriure fins al dia 19 de desembre a través de l’Instagram @
gargantua_odenenca o per

WhatsApp al +34 656 53 20
60, enviant fotos i vídeos de les
seves decoracions. Del 20 al 30
de desembre les imatges es penjaran en les xarxes socials de la
comissió i la suma dels “likes”
més els punts del jurat determinaran els guanyadors. El premi
pel concurs de façanes serà de
100€ la més ben puntuda i 50€
la segona, i pel concurs de pessebres serà una panera valorada
en 50 €.
A més, el diumenge 26 de desembre, a les 6h al carrers del
nucli d’Òdena i el diumenge,
2 de gener, també a les 6h als

carrers del Pla d’Òdena, els joves han previst una cantada de
Cants Nadalencs.
La Comissió Jove d’Òdena Gargantua Odenenca encoratja a
tota la població del municipi
d’Òdena a participar en els concursos programats per aquest
Nadal 2021.
L’Ajuntament agraeix un cop
més la implicació del joves en
l’organització d’activitats que
promouen la participació, la
cultura, les tradicions i la identitat del municipi. Podeu trobar
més informació a les xarxes de
la Comissió o a la web .

Aquest Nadal

JO COMPRO
A CASA
El comerç de la Conca,
viu i dinàmic

LA RESTAURACIÓ DE LA CONCA
D’ÒDENA MÉS A PROP TEU
entra a la web i ...
Descobreix els Bars i Restaurants de la Conca d’Òdena
Contacta i reserva taula amb un sol clic
Beneficia’t de les millors ofertes

amb el suport de:
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El Consell Comarcal lidera El Servei d’Acollida de l’Anoia adapta
la seva comunicació
una taula per la igualtat i
la no discriminació
COMARCA / LA VEU

E

l Consell Comarcal
impulsa, des d’aquesta tardor, la Taula
per a la Igualtat de Tracte
i les No Discriminacions
a l’Anoia. Aquest grup de
treball compta amb gairebé
una trentena de
professionals del territori,
representants de l’Administració pública local, comarcal i autonòmica, així
com serveis i organismes
públics i entitats del territori.
La seva primera reunió es
va dur a terme el divendres, 19 de novembre.
La constitució d’aquest
grup de treball respon a
la voluntat del Consell
Comarcal de l’Anoia d’incloure la salvaguarda dels
drets humans i la perspectiva d’igualtat de tracte i no
discriminació com a una
política pública comarcal.

La recent aprovació de la
Llei 19/2020 de 30 de Desembre d’Igualtat de Tracte
i No Discriminació ha motivat aquesta iniciativa.
Carme Zaragoza, vicepresidenta de l’Àrea d’Atenció a
les Persones de l’ens comarcal, va agrair la participació de tots els integrants
de la taula i els va encoratjar a treballar per detectar
necessitats en aquest àmbit
per afavorir la convivència,
la cohesió social i l’equitat
entre la ciutadania de la comarca.
Durant els mesos de gener
i febrer s’oferirà una formació als membres de la
comissió, que permetrà arrencar d’un marc conceptual i competencial comú
i construir les bases per a
realitzar la diagnosi de les
discriminacions.
Aquestes actuacions es faran amb el suport tècnic de
la Diputació de Barcelona.

COMARCA / LA VEU
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l Consell Comarcal
de l’Anoia ha renovat,
aquest mes de novembre, els díptics del servei d’acollida i ha dissenyat
un nou pòster per fer-ne difusió. La campanya també
inclou tres vídeos de format
curt pensats per circular
per les xarxes socials.
El nou material del servei
està traduït a diversos idiomes i manté sempre un
format bilingüe, garantint
la presència del català i de
la llengua d’origen de les
persones nouvingudes. Inicialment els díptics i el pòster s’han traduït a l’àrab, el
castellà, l’anglès, el xinès i el
francès.
Els vídeos, protagonitzats
per tres persones usuàries
del servei d’acollida comarcal, s’han gravat en àrab,
castellà i urdú. Més endavant, es preveu introduir

altres idiomes.
El Servei d’Acollida de
l’Anoia s’adreça a totes
les persones immigrades
estrangeres majors de 16
anys que s’empadronen
de nou a qualsevol municipi de la comarca, a totes
les persones immigrades

que hi resideixen des de
fa temps i a aquelles que
volen iniciar un projecte
migratori.
Ofereix informació, acompanyament i formació
amb l’objectiu de promoure l’autonomia de les persones nouvingudes.

Acapte de sang aquest divendres al vestíbul de
Mont-Àgora
MONTBUI / LA VEU

A

quest divendres 3 de
desembre, entre les
cinc de la tarda i les
nou del vespre, s’organitzarà
al vestíbul de Mont-Àgora un
acapte de sang.
Seguint els protocols sanitaris, per poder donar sang
caldrà demanar cita prèvia a
www.donarsang.gencat.cat
L’Ajuntament de Santa Mar-

garida de Montbui a través
de la regidoria d’Acció Social,
Igualtat, Educació, Solidaritat
i Salut Pública dóna suport a
diferents campanyes i acaptes
de sang que es realitzen durant l’any al municipi. També
hi col·labora l’ ADSA (Associació Donants de Sang de l’
Anoia). Organitza l’ activitat
el Banc de Sang i Teixits.
Qui pot ser donant ?
Pot ser donant qualsevol per-

sona entre 18 i 70 anys, que
pesi més de 50 quilos i que es
trobi bé de salut. Les dones
poden donar sang un màxim
de tres vegades l’ any i els
homes un màxim de quatre.
Entre donació i donació ha
de passar un mínim de dos
mesos. Tant per a la seguretat
del donant com per a la del
receptor, abans de la donació
es fa una entrevista mèdica i
es mira la pressió del donant i

el nivell d’ hemoglobina.
Si s’ha patit la Covid-19 o s’ha
estat en contacte amb algú
que l’hagi patit, cal esperar
un mes per poder donar. Es
recorda que es pot ser donant
encara que en el moment de
donar sang no s’estigui en
dejú, encara que la persona
tingui el colesterol elevat i encara que es prengui algun dels
medicaments més freqüents.

NOVETAT 2022 BTT
e bike
en 24 quotes

(sense interessos)

A PARTIR de :
90€ rígida
150€ doble suspensió
190€ F/S Carboni
24 quotes
sense interessos

Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness
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Montbui reclama a la Generalitat la reobertura completa
dels serveis d’atenció primària al CAP
MONTBUI / LA VEU

E

l ple ordinari de novembre de l’Ajuntament montbuienc celebrat dijous passat va aprovar,
per unanimitat de tots els
grups polítics representants
en el consistori, una moció
per reclamar a la Generalitat
de Catalunya la reobertura
completa dels serveis d’atenció sanitària al CAP montbuienc.
La moció, llegida per la Primera Tinent d’Alcalde i regidora de Salut Pública Coral
Vázquez, exigeix al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya “el restabliment del servei de pediatria
de manera immediata i la
reobertura completa del CAP
amb els mateixos serveis, dies
i horaris que abans de l’inici
de la crisi sanitària provocada
per la covid-19, amb equips
covid i garantint totes les mesures de seguretat”.
El text aprovat també insta al
Departament de Salut “a ampliar el personal del servei
d’atenció telefònica per evitar el col·lapse de les línies.
I tanmateix dona suport i fa
una crida a la participació,
garantint totes les mesures
de seguretat, a les mobilitzacions ciutadanes que es puguin arribar a convocar per
exigir la represa de l’atenció
sanitària total al CAP montbuienc i a favor de la sanitat
pública”.
La moció també agraeix a
tot el personal sanitari “l’es-

forç que han fet durant tots
aquests mesos d’emergència
sanitària per cuidar de totes
les persones, i també reclama que es reconegui a aquest
personal unes condicions laborals justes, tal com fa anys
que reclamen, i unes inversions adients en el sistema públic català que garanteixin un
accés digne al servei universal de la salut”.
Durant l’exposició i el debat
del punt es va recordar que
Montbui no té competències pròpies sobre el sistema
públic de salut, però que cal
vetllar “perquè aquest sigui
operatiu i de qualitat, garan-

tint-ne l’accés gratuït i universal al mateix temps”
La moció s’aprova després de
les múltiples queixes efectuades per part dels veïns i veïnes del municipi durant els
darrers mesos. Aquestes incidències i queixes han afectat
sobre tot a persones grans,
que s’han vist obligades a
desplaçar-se fora del municipi per ser ateses durant
els caps de setmana. També
tenen a veure amb mancances en la qualitat del servei,
la impossibilitat d’atendre
presencialment
consultes
que requereixen el contacte
personal amb el metge de

capçalera. Altres queixes són
relatives a la manca de seguiment dels pacients crònics,
l’endarreriment de diagnòstics, també les dificultats de
transport i logística de les famílies per portar els seus fills
i filles al servei de Pediatria –
actualment ubicat a Vilanova
del Camí- i també la impossibilitat de la ciutadania de
ser atesa per via telefònica, ja
que les línies estan col·lapsades.
L’Alcalde Jesús Miguel Juárez
va explicar durant el debat
d’aquest punt que els alcaldes
de la MICOD es van reunir i
van mostrar la seva preocupació per aquest i altres temes al Conseller Josep Maria
Argimon en una reunió celebrada el passat 21 de juny.
D’igual manera, el batlle
montbuienc va explicar que
hi ha prevista una reunió per
abordar específicament la
problemàtica dels serveis de
salut pública dependents de
la Generalitat a Montbui, la
qual es durà a terme el proper
dilluns 13 de desembre.
Un grup de pares i mares
creen la plataforma “Montbui, per una sanitat pública
digna”
Davant això, un grup de famílies montbuienques ha creat
la plataforma “Montbui, per
una sanitat pública digna”.
Una representació d’aquesta
plataforma va ser present en
el ple, i van denunciar fets
com ara que “personal del
CAP no atengués a infants en

situació d’urgència”, també
“efectuar 30 trucades al telèfon del CAP, no rebre resposta, i comprovar que les trucades no arribaven –no sonava
cap telèfon-”. També van lamentar que “no tinguem
servei d’urgències en cap de
setmana tot i que complir sobradament les ràtios”. Des de
la Plataforma es va agrair el
suport per part dels diferents
grups de l’Ajuntament, també l’aprovació per unanimitat d’aquesta moció i van explicar que començarien una
campanya de mobilitzacions.
Recollida de signatures
Des de la plataforma “Montbui, per una sanitat pública
digna” es començaran a recollir signatures durant els
propers dies tot demanant el
restabliment dels serveis al
CAP Montbui i especialment
resoldre qüestions com ara
“l’absència de pediatres en el
CAP, no disposar de servei
d’urgències en caps de setmana i també que els infants
no siguin atesos d’urgències,
obligant així a les famílies a
acudir a pediatria fora del
municipi”.
Els propers dies 11 i 18 de
desembre la plataforma recollirà signatures al tradicional mercat dels dissabtes
“Montmercat”, de 9 a 13 hores, mentre que els dies 16 i
17 de desembre estaran als
diferents centres educatius
del municipi per recollir signatures en horari d’entrada i
de sortida d’alumnat.

COPASA, empresa constructora de maquinària per a la fabricació
de paper, també s’intal·larà al polígon de Montbui
MONTBUI / LA VEU

D

eu anys després d’inaugurar-se el polígon
montbuienc Plans de
la Tossa acollirà activitat industrial. Les empreses Texpaper Service SL, Agile Capital
i COPASA Construcciones
Papeleras SL han adquirit
terrenys ubicats al polígon, el
que confirma l’acceleració de
la dinamització espai com a
eix de creació de riquesa.
Divendres passat es coneixia
que INCASÒL havia venut
dues parcel·les del polígon,

les quals sumen una superfície de 14.506,91 m², a l’empresa COPASA Construcciones Papeleras SL, experta en
disseny, construcció i venda
de maquinària nova per a la
fabricació de paper. Segons
fonts del mateix INCASÒL,
està previst que COPASA
inverteixi 4 milions d’euros i
creï 50 llocs de treball.
Pel que fa a Texpaper Service SL, dedicada a aconseguir
solucions modernes i innovadores de paper per a empreses de la indústria tèxtil del
tall i confecció, la superfície

serà de 5.500 m² distribuïts en dues naus de disseny
equipades amb les últimes
tecnologies. Es preveu que
crearà una quinzena de llocs
de treball i estarà en funcionament l’estiu de 2022.
Per la seva banda, l’empresa
Agile Capital ha adquirit
33.000 metres quadrats al
polígon montbuienc, per tal
de desenvolupar activitat
productiva.
L’any 2022 pot ser l’inici de l’activitat productiva
d’aquestes empreses si es
compleix el calendari pre-

vist, i no es descarten nous
anuncis d’implantació d’indústries en el polígon montbuienc.
Cal recordar que el polígon
Plans de La Tossa únicament disposa a dia d’avui
d’un equipament en funcionament, la deixalleria municipal, inaugurada durant
l’any 2011. Durant l’any 2020
es van realitzar les obres de
portada d’aigües necessàries per garantir els correctes
subministraments a les parcel·les. Des de l’Ajuntament
de Santa Margarida de Mont-

bui, a través de la Regidoria
de Promoció Econòmica, es
continua treballant de forma
intensa per aconseguir la implantació d’empreses en un
polígon que sobresurt per la
seva excel·lent ubicació (sense semàfors i amb una comunicació directa amb l’A-2 i la
C-15). El Polígon Plans de La
Tossa està format per 28’64
hectàrees, el 56 per cent estan destinades a la indústria
aïllada (gran i petita) i entremitgeres, i el 44 per cent
està format per zones verdes,
equipaments i vials
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Es convoca el 3r premi
Nativitat Yarza a la
recerca en gènere

Ja està en funcionament el radar de la
C244 al seu pas per Vilanova del Camí

CONCA / LA VEU

D

L

a Mancomunitat de
la Conca d’Òdena ha
obert la convocatòria
de la tercera edició del Premi
Nativitat Yarza, que premia el
millor treball de recerca sobre
aspectes relacionats amb els
feminismes i l’equitat de gènere. Els treballs han de girar a
l’entorn dels interessos de les
dones des d’una perspectiva
feminista, la igualtat de gènere
i/o la prevenció de sexismes i
violències masclistes.
El 3r Premi Nativitat Yarza es
destina a l’alumnat que presentarà el seu treball de recerca la propera tardor o hivern de 2021. Està dotat amb
1.000 euros, a repartir entre
els dos treballs millor valorats
i el centre educatiu que fa la
tutoria del treball guanyador.
Hi pot participar tot l’alumnat
escolaritzat als municipis de la
Conca d’Òdena.
La convocatòria del premi es
porta a terme des de l’Àrea
d’Igualtat de gènere i LGTBI
de la Mancomunitat i compta amb la Comissió Nativitat
Yarza per a la seva coordinació,
comissió conformada per una
persona representant de cadascun dels instituts i centres de
secundària de la Conca d’Òdena. En aquest comissió es revisen de forma anual les bases i
s’organitza la Jornada Nativitat
Yarza, coincidint amb la commemoració del 8 de març, on
es fa entrega dels premis i una
ponència amb perspectiva feminista per a tot l’alumnat de
1r de Batxillerat de la Conca.
Les bases per a participar en el
premi estan penjades al web de

la Mancomunitat de la Conca
d’Òdena micod.cat. I l’equip
d’Igualtat de la MICOD ja està
visitant tots els grups de primer
de batxillerat de tots els centres
educatius de la Conca d’Òdena per explicar la convocatòria. Per a més informació us
podeu posar en contacte amb
l’àrea d’igualtat de gènere de la
MICOD a igualtat@micod.cat
A la segona edició del Premi
Nativitat Yarza en la recerca en
gènere celebrada l’any passat,
tot i ser un any atípic a causa de
la pandèmia, s’hi van presentar
un total de set treballs.
La primera alcaldessa de Catalunya i de l’Estat
Nativitat Yarza va néixer a Valladolid l’any 1872, va estudiar
a l’Escuela Normal de Maestras d’Osca i, a partir de 1906,
va exercir en diversos pobles
de Catalunya i Aragó, entre
els quals cinc de l’Anoia: Santa
Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Igualada, Bellprat i la Pobla de Claramunt.
Va ser una republicana conseqüent, va participar en l’activitat política d’aquell període
apassionant i, a les eleccions
municipals del 14 de gener de
1934, va convertir-se en alcaldessa de Bellprat: la primera
dona alcaldessa elegida per
sufragi popular a Catalunya i
a l’Estat. Quan va produir-se
l’alzamiento franquista, el
1936, ja tenia 63 anys d’edat,
però va allistar-se immediatament per anar al front d’Aragó
a fer costat a les forces lleials
a la República. Després va romandre a Barcelona i, acabada la guerra, va marxar cap a
l’exili.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

ivendres passat es
posava en funcionament el radar de la
C244 que recorda als conductors que aquesta via està
limitada a 30 km per hora. I
és que aquest tram de via ja
no té condició de carretera
sinó de via de trama urbana,
ja que pertany al municipi.
El tram amb velocitat controlada va des de la rotonda
de la Masia fins a la rotonda
de la residència Amavir.
L’Ajuntament ha anunciat
que aquests primers dies seran de prova, però a partir
del 9 de desembre es començarà a sancionar. Amb tot,
des de la Policia Local assegura que l’objectiu d’aquesta
mesura no és recaptatòria
sinó garantir la seguretat
ciutadana.

I és que per aquesta via passen cada mes més de 44.000
vehicles i més d’un 30% no
respecten els límits de velocitat marcats. Aquesta zona ha

vist augmentat el pas de vianants en els darrers temps, ja
que està pròxima a un centre
escolar i també a un centre
comercial.

Els joves de Vilanova del Camí
“Donaran la volta a l’alcohol”
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

’Institut Pla de les
Moreres de Vilanova
del Camí acull, a partir d’aquest dijous 2 de desembre i fins al 22 d’aquest
mes, l’exposició itinerant de
la Diputació de Barcelona
adreçada a adolescents del
segon cicle d’ESO, “Dona la
volta a l’alcohol”. La mostra

té l’objectiu d’informar sobre les conseqüències que
genera el consum d’alcohol
sobre la salut, així com reforçar el no consum, retardar l’inici en el consum i
reduir els riscos associats al
consum.
L’exposició tracta amb una
mirada jove els problemes
del consum d’alcohol i les
seves conseqüències tan

en salut com en la societat.
També explica els comportaments socials entre els joves en aquesta matèria com
la pressió que poden rebre
molts d’ells que decideixen
no consumir-ne.
Tots els visitants rebran una
Guia educativa de l’exposició com un recurs per als
professionals que dinamitzen la visita.

L’Ajuntament prorroga el concurs de
decoració i il·luminació de Nadal fins
després del Pont de la Puríssima
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vilanova del Camí ha
decidit prorrogar les
dates del concurs fins després del Pont de la Puríssima amb l’objectiu que sigui
el més participat possible.
I és que el concurs que ja ha
rebut una setzena de participants, ofereix dos premis importants: 400 € per a la millor decoració i il·luminació
d’un balcó o finestra i 400 €,
més, per al millor aparador.
El termini per presentar-se al
concurs, per tant, serà el di-

jous 9 de desembre. A partir
de dissabte 11 de desembre,
caldrà tenir enllestida la decoració per tal que el Jurat la
pugui valorar.
A l’hora de puntuar es tindrà en compte l’estètica; la
dificultat en la decoració;
els materials utilitzats: que
siguin sostenibles o eficients
energèticament; l’originalitat i la bellesa de la composició. En el cas de finestres
i balcons, tindrà en compte
únicament el que sigui visible des del carrer. I en el cas
que la decoració inclogui
il·luminació aquesta haurà

d’estar encesa de l’11 al 14 de
desembre.
Cal recordar que tots els elements decoratius o d’il·luminació hauran d’estar ben
subjectes per evitar ensurts o
accidents. No es poden treure al carrer elements voluminosos o pesats que puguin
resultar perillosos.
El veredicte s’emetrà el dia 15
de desembre i els premis es
lliuraran el 17 de desembre.
Podeu consultar les condicions de participació al web
municipal, vilanovadelcami.
cat on també trobareu el formulari d’inscripció.

COMARCA |

Divendres, 3 de desembre de 2021

29

El CELL presenta el llibre La Llacuna reprèn la celebració de Fira
“Les barraques de pedra de Sant Andreu i la 42a edició de la
Matança del porc
seca de la Llacuna”
LA LLACUNA / LA VEU

E

l Centre d’Estudis
Llacunencs (CELL)
acaba de publicar,
coincidint amb la Fira de
la Llacuna a celebrar aquest
5 desembre, el llibre LES
BARRAQUES DE PEDRA
SECA DE LA LLACUNA
del qual és autor Joan Alegret Sanromà.
Es tracta d’un inventari
d’aquestes construccions rurals tan abundants en aquest
terme municipal (el segon
més gran de l’Anoia) on se
n’han localitzat més de 400.

Llacuna tornarà a fer
olor a botifarra i omplir-se de parades comercials i artesanes

Al mateix temps ofereix una
visió general de la tècnica de
la pedra seca a partir de les
construccions localitzades a
la Llacuna. I, implícitament,
constitueix un càlid reconeixement i homenatge als nostres avantpassats que amb
tan d’esforç i cura ens van
llegar aquesta ingent obra,
a voltes ignorada o no prou
ben considerada. Segur que
conèixer-la és estimar-la.
El llibre, amb pròleg del llacunenc i arquitecte Camil
Queraltó Ventura, s’ha editat amb la col·laboració de
l’Ajuntament de la Llacuna.

dels atractius pel que es coneix
el municipi, els seus embotits,
alhora que posa també en valor el seu patrimoni cultural,
arquitectònic i gastronòmic.
Al llarg del matí del diumenge, a la casa consistorial es
rebrà la visita institucional de
la M. H. Sra. Laura Borràs i
Castanyer, presidenta del Parlament de Catalunya, qui visitarà la Fira.

Carme celebra amb èxit
el quart Mercat de Nadal
LA LLACUNA / LA VEU

U
CARME / LA VEU

E

l passat diumenge 28 de
novembre els veïns de
Carme es van avançar
a l’època d’advent amb el quart
mercat de Nadal, organitzat
per l’AMPA Escola Serra de
Coll-Bas i l’Ajuntament de
Carme. Va tornar la màgia del
Nadal als carrers del municipi, recuperant la tradició que
l’any passat la pandèmia va
obligar a suspendre.
Ni el fred ni el fort vent van
aturar al centenar de persones
que van passejar per la vinte-

na de paradetes que hi havia
al Pati de Missa i els carrers
dels voltants de l’església. La
Pallassa Nurula, Els Amics
de la Parròquia i la tradicional botifarrada, van amenitzar la vesprada.

n any més la Llacuna
celebrarà, diumenge
dia 5 de desembre,
la Fira de Sant Andreu, una
fira que data del 1737 a la que
s’hi va afegir la “Matança del
Porc” des de fa 42 anys. La fira
de Sant Andreu és una fira local d’embotits, comercial d’artesania i de productes d’altura
molt arrelada al poble i a la
comarca.
A la jornada, en record a la
matança del porc, no hi pot
faltar el tradicional esmorzar
popular que organitzen els
cansaladers de La Llacuna i
compta amb la col·laboració
de l’Ajuntament. Serà a partir
de les 9 del matí que tothom

Av. Dr. Pasteur, 32
08700 Igualada
Tel. 93 803 77 07

Destrucci— d'arxiu
confidencial

FRUITA I VERDURA
Tel. 93 8067711
627 628 508
Av. Barcelona, 5 IGUALADA

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

podrà gaudir de l’entrepà de
botifarra a la brasa amb o sense allioli i regat amb porrons
de vi del poble.
Al llarg del matí s’estendran
pels carrers i places de La Llacuna el treball dels artesans,
la manufactura i producció
local d’embotits, formatges i
altres productes de producció
artesanal. Així, el centre del
municipi esdevé un aparador

El dret a fira de la Llacuna
La Fira de Sant Andreu de la
Llacuna és celebrada des del
1337, moment en què Alfons
III va atorgar a la Llacuna
dret a fira per privilegi reial,
després d’un important increment de població i un període
de creixement de riquesa del
municipi durant la primera
meitat del segle XIV. La fira
s’ha celebrat de forma (gairebé) ininterrompuda des d’aleshores i ha esdevingut una
jornada festiva de tardor on
gaudir del comerç, el producte
local i l’esmorzar popular de la
matança del porc, activitat que
gaudeix ja de 42 edicions.
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Es contractaran 4
L’Aula Municipal de Música dissenya
operaris/àries de neteja un espectacle per commemorar Santa
en el marc del programa Cecília
Treball i Formació
PIERA / LA VEU

E

PIERA / LA VEU

L

’Ajuntament de Piera ha
rebut una subvenció del
Servei públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el
marc del programa Treball i
Formació 2021 que permetrà
contractar 4 operaris/àries de
neteja dels espais i equipaments d’ús públic. Aquest programa té per objectiu facilitar
l’accés al mercat de treball a
aquelles persones en situació
d’atur amb més dificultats,
millorant la seva ocupabilitat
i facilitant-los competències
professionals mitjançant un
contracte laboral i el desenvolupament de tasques professionals i, si s’escau, oferint formació professionalitzadora,
acompanyament i l’adquisició
de competències bàsiques. Les
contractacions estan subvencionades pel SOC i cofinançades pel Fons Social Europeu.
La durada dels contractes serà
de dotze mesos, durant els
quals s’haurà de realitzar una
formació transversal de 60 hores.
El programa té dues línies diferenciades:
Línia MG45. Destinada a persones de 45 anys o més que
estiguin en situació d’atur
inscrites com a demandants
d’ocupació no ocupades
(DONO).
Línia DONA. Destinada a
dones en situació d’atur que
compleixin algun d’aquests requisits:
• Les dones en situació d’atur
inscrites com a demandants

d’ocupació no ocupades
(DONO), víctimes de violència masclista. Tindran caràcter preferent, les dones que
siguin mares monoparentals.
Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació
del carnet de família monoparental.
• Les dones en risc de caure en
situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi
ni d’ajuts. Serien aquelles dones inscrites al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya com
a demandants d’ocupació no
ocupades (DONO), com a
mínim 6 mesos durant els 24
mesos anteriors a la data de
la presentació de la corresponent oferta d’ocupació. Es
prioritzaran les mares monoparentals i les dones que no
tinguin la cotització suficient
perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a
l’edat ordinària de jubilació.
La selecció de personal es fa a
través del Servei d’Ocupació
de Catalunya i des de l’oficina
de Vilanova del Camí, des d’on
es derivaran les candidatures.
Podeu consultar les bases
i la convocatòria en el web
municipal.

Empresa d’Igualada
ubicada al polígon Industrial a les Comes
necessita:

Administratiu/va comptable

Persona que faci tasques de comptabilitat, gestió
(cartera clients, pagament de proveïdors, pagament
de nòmines, facturació i arxiu).
Horari:
Mitja jornada, matins, amb opció d’ampliació
Incorporació:
Immediata
Sou:
segons conveni col·lectiu amb possibilitat de millores.
Interessades/interessats enviar CV a:
contractacio.anoia@gmail.com

l mes de novembre està
sent molt intens a l’Aula Municipal de Música
amb tot un seguit d’activitats
vinculades a la nostra vila.
Amb motiu de la celebració
de Santa Cecília, des de l’Aula s’ha dissenyat l’espectacle
#bonprofit.musica&food#.
Un total de 1.177 alumnes
d’educació infantil i primària
dels centres educatius de la
vila passaran pel Teatre Foment al llarg del curs per gaudir del bon humor i la música
que ofereix aquesta representació creada especialment per
a tots ells. La Covid ha obligat
a anul·lar algunes de les representacions previstes però
durant el segon trimestre tot
l’alumnat de Piera haurà vist
aquest espectacle.
D’altra banda, s’ha reprès el
projecte Tocatta amb l’alumnat de 5è de les escoles de

Piera. Fins al moment s’han
pogut realitzar els concerts
finals a l’Institut Escola Piera
i a l’escola Creixà, adaptant-se
a les mesures de prevenció
vigents en cada moment, i
properament es faran els concerts a l’escola Apiària i a l’escola Herois del Bruc.
Pel que fa a les col·laboracions a la vila, el passat 18 de
novembre el professor de violí Joaquin Pelaez va inter-

pretar el Cant dels Ocells en
l’acte d’inauguració de l’Arbre dels Records al cementiri municipal, just abans de
l’enlairament de globus en record dels nadons no nats. El
conjunt de gòspel de l’Aula de
Música ha participat també
en la gravació del vídeo ‘Obre
els ulls i actua’ que la regidoria d’Igualtat de Gènere ha
realitzat amb motiu del dia
contra la violència de gènere.

L’ajuntament ofereix gratuïtament un
Curs d’Iniciació de Tècnic Esportiu
PIERA / LA VEU

P

iera obre les portes a la
certificació del CIaTE
amb una formació bàsica per al desenvolupament
d’activitats esportives en l’àmbit extraescolar acreditada per
l’Escola Catalana de l’Esport.
El curs permet endinsar-se en
la dinàmica i funcionament
del món de l’esport, donant
l’oportunitat al jovent de treballar com a monitors d’activitats
esportives que organitzin consells esportius, ajuntaments,
patronats municipals o Ampes.

La càrrega lectiva es farà a través de dos blocs: el general,
amb una durada de 15 hores, i
l’específic, de 35 hores. El bloc
general s’impartirà els dies 18,
23 i 24 de desembre i, l’específic, els dies 27, 28, 29 i 30 de
desembre i 3, 4 i 5 de gener,
de 9 a 14 h i a l’Institut Escola
Piera. Un cop finalitzi aquesta part de la formació s’obtindrà el 50 % del curs. La resta
s’impartirà a l’estiu i consistirà
en un altre bloc específic de
35 hores amb un curs de prevenció i seguretat de 15 hores
i un període de pràctiques. Els

requisits per poder fer aquesta
formació són estar empadronat a Piera i tenir 16 anys o
més.
La regidora de Joventut Carme
González valora molt positivament la possibilitat d’exercir
aquest curs a la vila i asegura
que “és una gran oportunitat
tenir la possibilitat d’obtenir
el CIaTE i a més, de forma
gratuïta”. La regidora anima
els joves interessats en el món
de l’esport a “que s’inscriguin i
trobin la seva primera sortida
professional en el món que els
apassiona”.

Activitats al Punt Jove durant el mes
de desembre
HOSTALETS DE P. / LA VEU

E

l Punt Jove dels Hostalets de Pierola presenta un desembre ple de
propostes per acabar un any
que ha generat moltes incerteses respecte a les activitats
i a la participació del jovent
del poble. Les dinamitzadores juvenils fan ressò d’acabar l’any amb un grup potent

de joves, els quals tenen moltes ganes de dissenyar i fer
activitats per gaudir i compartir al municipi.
A continuació us destaquem
les dates amb tallers especials d’aquest mes:
1 de desembre: Fem una Tote
Bag!
2 de desembre: Comissió
Jove
3 de desembre: Fem una Tote

Bag!
10 de desembre: Taller de
cuina per a festes
13 de desembre: Taller de risoteràpia
15 de desembre: Tarda d’esports en equip
17 de desembre: Festa Just
Dance
Per altra banda, del 20 de desembre i fins al 7 de gener, el
Punt Jove romandrà tancat.
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Fira nadalenca
d’artesans a Sant
Martí Sesgueioles
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La Xarxa TET-Anoia Sud fa balanç del treball fet
al llarg dels darrers anys i formalitza nous convenis
ANOIA SUD / LA VEU

D
S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

Durant el cap de setmana de
l’11 i el 12 de desembre, Sant
Martí Sesgueioles acull la primera edició de la seva fira nadalenca d’artesans, al Centre
“La Fàbrica”. La fira, impulsada
per l’Ajuntament del municipi,
el Viver Artesania, amb el suport de Diputació de Barcelona, serà de 10.30h a 13.30h i de
17h a 20h.
Marques artesanes i de petita
producció local seran les protagonistes de l’esdeveniment,
que també comptarà amb música en directe i tallers per a
adults i infants. Es tracta d’una
nova aposta especial al municipi, que vol esdevenir una petita
festa per gaudir de l’artesania i
donar la benvinguda a Nadal.

imecres 1 de desembre el municipi dels
Hostalets de Pierola
va acollir una nova sessió de
la Xarxa TET-Anoia Sud. Durant la trobada els alcaldes dels
vuit municipis que integren
la xarxa -entre ells, Masquefa- van signar presencialment
els convenis reguladors de la
continuïtat de la Xarxa TET
Anoia-Sud i del PFI-PTT i van
fer balanç de l’activitat duta a
terme al llarg dels darrers anys
a través d’aquests projectes.
En concret, es va signar l’addenda del Conveni Marc de
la Xarxa, amb una durada fins
desembre de l’any 2024; i el
Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de l’Anoia
Sud relatiu a la col·laboració de
programes de Formació i Inserció en la modalitat de Pla de
Transició al Treball (PFI-PTT).
Qui forma i com s’articula la
Xarxa TET-Anoia Sud?
La Xarxa TET-Anoia Sud la

configuren vuit municipis
de la Comarca de l’Anoia: La
Pobla de Claramunt, Els Hostalets de Pierola, Capellades,
Vallbona d’Anoia, Cabrera
d’Anoia, Piera, Masquefa i La
Torre de Claramunt.
La Xarxa TET- Anoia Sud
s’articula a través d’un conveni marc intermunicipal creat
l’any 2008 entre els vuit municipis de l’Anoia Sud amb la
voluntat de donar resposta al
procés de canvis demogràfics,
socials i econòmics de terri-

tori amb les noves necessitats educatives, formatives i
laborals, especialment de la
població juvenil del territori.
Aquest conveni te una durada renovable i es prorroga a
través de la signatura de l’addenda que els vuit alcaldes
dels ajuntaments esmentats
signen conjuntament cada
quatre anys.
Quins son els objectius de la
Xarxa TET-Anoia Sud?
Valorar i fer una diagnosi de

l’oferta formativa i laboral del
territori.
Establir accions de retorn al
sistema educatiu, formatiu i
laboral.
Millorar l’oferta formativa.
Acompanyar i orientar en la
tria educativa.
Consolidar el treball en xarxa
i l’optimització de recursos.
Establir un Pla de comunicació de la xarxa TET i la creació de recursos.
Valorar la gestió Tècnica en la
cerca de finançament.
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Capellades va commemorar el 25N

Capellades viu una nova
Setmana de la Música

CAPELLADES / LA VEU

A

quest dijous la pluja
ha fet una treva per
permetre
celebrar
els actes organitzats pel 25N
amb l’objectiu de denunciar un any més les violències
masclistes.
Primer es va fer una marxa
de torxes que va recórrer el
carrer Major fins la plaça
de Verdaguer, on la regidora d’Equitat, Adela Morera, va llegir el manifest i va
explicar com la violència
continua sent un problema
estructural. Dades com que
cada dia es denuncien una
mitjana de 3 agressions sexuals i que només es calcula
que s’arriben a materialitzar
un deu per cent del total de
les que hi ha, van ser recordades i van esgarrifar el més
d’un centenar de persones
que van participar-hi. “
En el decurs de l’acte es va
presentar el nou grup d’escuderes Anoia, que a Capellades entrena la defensa personal, acompanyades amb el
ritme del grup de percussió
capelladí, Estridents.
Després de llegir els noms de
les 75 dones assassinades en
aquest 2021 es va passar a la
darrera acció de sensibilització prevista per la Taula de
Dones: pintar les siluetes de

CAPELLADES / LA VEU

D

totes aquestes dones al carrer
Major de Capellades, posant
les seves inicials i l’edat que
tenien quan les van matar.
Dins encara dels actes del
25N es va inaugurar divendres per la tarda l’exposició,
“La mare que ens va parir”
que es pot visitar encara al
Mirador del Museu Molí
Paperer de Capellades de
dilluns a dijous de 9 a 2 i divendres, dissabte i diumenge
de 10:30 a 14:30. La mostra,
organitzada per l’ONG Ser
Madre, Ser Mujer, vol posar de manifest la violència
obstètrica i la mutilació
genital femenina que pateixen la majoria de les dones
i nenes al Senegal.

Finalment el dissabte hi hagué un taller d’autodefensa
feminista on van participar
14 dones d’edats diferents.
En aquest sentit la regidora d’Equitat, Adela Morera,
destaca com “l’autodefensa
existeix perquè es produeix
l’agressió, aquestes accions
ens donen seguretat però no
pot anar deslligat de tot un
treball de deconstrucció, on
es qüestionin els mandats de
gènere que perpetuen el sistema sexe-gènere sent aquest
el que legitima les agressions
que patim i de les que ens
hem de defensar, i aquesta és
la tasca que es desenvolupa
des de la taula de dones i de
l’ajuntament de Capellades”.

L’Ajuntament de Capellades
col·labora amb el Mou-te
CAPELLADES / LA VEU

A

questa és una proposta
que funciona des de fa
uns quants anys, impulsada des del CAP Capellades
amb el suport de l’Ajuntament
de Capellades i la Diputació de
Barcelona.
En aquest marc es va organitzar
un taller per ensenyar a fer marxa nòrdica. Es va facilitar el material per caminar i amb l’ajut
d’un monitor es va fer una sessió explicativa que es va posar
en pràctica fent una ruta circu-

lar que va durar un parell d’horetes llargues. Aquest divendres
hi van participar més d’una
vintena de persones. La marxa
nòrdica és una especialitat que
aporta molts beneficis ja que, al
moure coordinadament cames
i braços s’augmenta el benefici
cardíac i es treballa la part alta
del tronc. Els participants van
poder-ho comprovar, augmentant l’exercici i millorant
l’estabilitat i l’impuls especialment a les pujades i baixades,
i així ho van manifestar.
Ara l’objectiu és sumar més

el 20 al 28 de novembre Capellades ha viscut la cinquena edició
de la Setmana de la Música.
L’objectiu d’aquesta proposta
és crear sinergies entre l’Ajuntament i les diferents entitats
que promouen la música a
Capellades per fer-la cada
cop més accessible a tothom.
L’estrena va ser el dissabte 20
de novembre amb el musical
“Jana”, de la Cia. Filagarsa,
que va programar la Societat
La Lliga, on es denunciava la
violència masclista. També
en clau de gènere va ser l’actuació de la Companyia las
XL “Abandónate mucho”. En
aquest cas el públic van ser
els alumnes de 4t d’ESO dels
dos instituts de Capellades i
els dos cursos de batxillerat.
La col·laboració amb les escoles també va oferir un nou taller de descoberta de l’orgue,
com sempre per als alumnes
de sisè de les dues escoles de
la vila. En Jonatan Carbó va
explicar als prop de 75 nens
i nenes com funciona aquest
instrument, que sempre sorprèn per la seva sonoritat i
complexitat.
Una de les actuacions que va
tenir més bona acollida va ser

la de Daniel Ligorio, que va
fer una boníssima actuació al
piano des de la Sala Paper de
Música. Ligorio va interpretar la “Rhapsody in blue” de
Gershwin, “West side story”
de Bernstein i les “Cuatro estaciones porteñas” de Piazzolla.
També va tenir molt públic
l’estrena del nou treball del Petit de Cal Eril, “N.S.C.A.L.H”,
que va portar molts seguidors
a La Lliga.
Finalment, per tancar setmana, l’Escola de dansa Dance&Fun va estrenar el seu
musical “Dream”, que portava
moltes setmanes preparant i
que va agradar molt al nombrós públic que el va anar a
veure.
El regidor de cultura, Àngel
Soteras, valora molt en positiu la setmana, “cal destacar
que aquesta ja és la cinquena
edició d’una setmana que ha
sabut combinar la programació
pròpia des de l’Ajuntament amb
les diferents entitats que a Capellades treballen la música. En
aquests cinc anys hem viscut importants canvis en els hàbits culturals, sobretot a partir del COVID, però la nostra Setmana de
la Música ha sabut adaptar-s’hi i
oferir en cada moment una oferta variada i consolidar-se”

Encesa dels llums de Nadal
CAPELLADES / LA VEU

A
persones a aquestes caminades que es fan el darrer divendres de cada mes, sense
inscripció prèvia.

questa setmana vinent
es començarà a encendre els llums de Nadal,
ja instal·lats als carrers de la vila.
Passejant pels diferents vials es
podran veure canvis en la ubicació d’alguns elements i com
altres carrers estrenaran bombetes. Aquest és, per exemple,
el cas de la plaça d’Espanya on
l’any passat només es va col·locar llums a l’entrada i enguany
també n’hi haurà a l’interior.
Aquests dies es començarà a
col·locar la resta de decoració
nadalenca. D’una banda se se-

FES-TE SOCI

Vine i gaudeix del bàsquet

30 equips més l'escola de bàsquet, més de 300 esportistes
El 1r equip femení a Copa Catalunya i el primer equip masculí a Lliga EBA
Contacta amb nosaltres: clubbasquetigualada@gmail.com

guirà amb l’ambientació amb
els tions, que com els anys passats es podran trobar a la plaça
de Sant Miquel, Espanya, carrer Sarrià de Ter i a la plaça de
Verdaguer on hi haurà el Tió
gran -que novament els nens
i nenes de Capellades podran
fer cagar gràcies a Capellades
Comerç- en el seu Bosc dels
Tions.
La decoració arribarà també a
altres indrets capelladins. Per
exemple, a la plaça d’Àngel
Guimerà hi haurà llums i a la
plaça de Catalunya s’hi posarà un gran avet de Nadal, de
més de 10 metres.
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L’ACA impulsa
la millora del
sanejament de les
aigües residuals de
Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

L

’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) ha adjudicat el contracte que
contribuirà a millorar el sanejament de les aigües residuals
del municipi de Masquefa, a la
comarca de l’Anoia, concretament d’una part del nucli de la
Beguda Alta (vessant sud).
El contracte s’ha adjudicat per
un import superior als 91.100
euros i es disposarà d’un termini de 8 mesos per a redactar
el projecte, que haurà de definir la millor solució per a garantir el sanejament adequat
d’aquest nucli. En la redacció
del projecte s’implantarà la
metodologia de Modelatge
d’informació de la construcció
(Building Information Modelling, BIM).
Hi ha un petit sector de la Beguda Alta que actualment no
disposa de sanejament. En el
projecte s’haurà de definir si
per a solucionar-ho es connecta al sistema de sanejament de Masquefa o bé s’opta
per la construcció d’una nova
depuradora.
L’execució dels treballs, que
està inclosa en la planificació
hidrològica del període 20222027 (actualment en informació pública), té un pressupost
de 266.000 euros.

L’ONG Imaginari i l’Ajuntament colomí signen el
contracte d’un lloguer social d’un pis
STA COLOMA DE Q. / LA VEU

L

’Ajuntament de Santa
Coloma de Queralt va
signar el passat dijous
25 de novembre, el contracte de lloguer d’un pis. Aquest
pis, pendent de reformes,
té un preu de lloguer social
gràcies als llogaters, i també
tindrà carència, i juntament
amb la ONG Centre Cultural
Imaginari, permetrà ampliar
el projecte que ja ha començat
amb el pis que l’Ajuntament ja
va llogar a l’Aiguadolç. Entre
els dos pisos es podrà donar
cobertura a 10 joves. A més,
els joves convivents, s’encarregaran d’algunes millores
que encara estan per fer en el
pis i li donaran millor condicions.
De moment, els residents en
aquests pisos seran 10 joves
provinents del centre Sirius,
que acull a joves migrants no
acompanyats, però es preveu
que en un futur també s’obri a
persones nascudes a Europa.

La Llar-Escola de Vida, es
tracta d’un projecte encapçalat per Kiku Mistu i Amai
Vecino, i té la funció d’acompanyar en el creixement vital
i formatiu dels joves que hi
resideixen. A la Llar – Escola
de Vida ajuden a aquest joves a integrar-se no només a
la comunitat, sinó també laboralment i culturalment. Al
pis-escola hi conviuran joves
que combinen els seus estudis externs i les seves feines
externes amb els estudis que
s’imparteixen des de la nostra escola i la feina que hi ha
també a la llar.
El projecte Llar-Escola de
Vida és totalment privat, sense afany de lucre i no rep cap
ajuda econòmica per part de
l’ajuntament de Santa Coloma ni de cap altra institució.
L’Ajuntament, però, ha recolzat el projecte i ha donat les
màximes facilitats per a engegar-lo. Part d’aquest suport
consisteix en què el consistori
ha posat un pis de la seva pro-

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

L

’any passat, tot i les
restriccions, ja va ser
un èxit i aquest any es
repeteix. Santa Coloma de
Queralt celebrarà aquest dissabte, 4 de desembre, el Mercat de Nadal, amb més de 45
parades i activitats durant tot
el dia. Així doncs, amb l’arribada del desembre, i a falta de
tres setmanes pel dia de Na-

dal, es donarà la benvinguda
a l’època nadalenca. Entre
les parades que s’ubicaran a
la zona n’hi haurà d’alimentació, productes locals, bijuteria o eines artesanals.
Durant tot el matí es pintaran les cares amb motius nadalencs dels nens i nenes que
ho desitgin, amb una activitat
que anirà a càrrec de l’Ona
Claver. A la una del migdia, l’Orfeó de Santa Colo-

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

tal de poder tirar endavant
el projecte i poder programar el màxim d’activitats i
formació possible per als joves. Es pot consultar la seva
activitat en aquest enllaç.

ma oferirà un concert amb
cançons nadalenques al bell
mig de la Plaça Major.
Ja a la tarda, els Gegants
de Santa Coloma sortiran
en cercavila des del casal
fins a la Plaça Major. I allí,
acompanyats de petits i
grans, seran els encarregats
d’inaugurar la il·luminació
nadalenca, entre la que destaca el majestuós arbre de
Nadal que es col·locarà a la

Plaça, igual que ja es va fer
l’any passat.
El Mercat de Nadal es tancarà amb un altre concert,
en aquest cas a càrrec del
grup Leitmotiv. I un cop
acabat el Mercat de Nadal, a les 8 del vespre, serà
el moment de més cultura
popular. En aquest cas serà
el torn dels diables Keresus
que oferiran un correfoc a
la mateixa Plaça Major.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

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

pietat a disposició del projecte amb un lloguer social, i
ara l’Ajuntament és l’arrendatari de l’altre pis...Per altra banda, l’ONG Imaginari
també recull donacions per

Aquest dissabte, nova edició del Mercat de Nadal a
Santa Coloma

Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada
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El Ple de Calaf aprova el Pressupost General per l’exercici 2022
CALAF / LA VEU

E

l Ple de Calaf va aprovar
amb 6 vots a favor de
l’equip de govern i tres
abstencions de Junts per Catalunya i el GIC-VV el Pressupost General per l’exercici
2022.
La Regidora d’Hisenda i Promoció Econòmica, Montse
Mases, va explicar que el pressupost contempla les despeses
de tots els serveis i actuacions
que han de ser coberts pel consistori municipal, les despeses
de personal i els plans d’ocupació que han estat aprovats.
Així mateix, va especificar que
incorpora, tant en ingressos
com en despeses, la inversió
corresponent a la municipalització de l’aigua.
També, va subratllar que per
l’any vinent s’ha tornat a programar festes populars i activitats culturals, com hi havia
abans de la pandèmia. En
aquest sentit, va destacar: “Les
entitats tornaran a tenir les
subvencions que necessiten
per poder dur a terme les seves activitats”.

Pel que fa a els ratis, el pressupost 2022 preveu uns ingressos
totals de 4.973.974,95€ i unes
despeses de 4.961.476,39€,
amb un diferencial positiu
de 12.498,56 €. L’estalvi net
també és positiu i el càlcul
del superàvit també ho és en
1.416,46 €.
Respecte al compliment de
l’objectiu del deute públic, tenint en compte el deute viu,
les amortitzacions de l’exercici i la previsió de sol·licitud
de nous préstecs al final del
2022 es preveu que el rati sigui d’un 37,58%.

Un pas endavant per la municipalització de l’aigua
Un altre punt rellevant del Ple
del mes de novembre, va ser
l’aprovació del contracte mixt
de subministrament i serveis
per l’abastament domiciliari
d’aigua potable i del clavegueram al municipi. El punt va
prosperar amb set vots a favor
de l’equip de govern, dos vots
en contra del GIC-VV i una
abstenció per part de Junts per
Catalunya.
El Regidor del GIC-VV, Salvador Prat, va anticipar: “Nosaltres votarem en contra, evi-

10/11/12 DESEMBRE / TEATRE D'HUMOR

UN TAL SHAKESPEARE
MARCEL TOMÀS & CASCAI TEATRE

dentment”. En aquest sentit,
va remarcar: “No entenem
la necessitat que hi ha de fer
aquest canvi, quan el servei
que avui existeix és perfecte”.
Per la seva part, el portaveu de
Junts per Catalunya, Joan Caballol, va subratllar que s’abstindrien.
“El fet de gestionar directament des de l’Ajuntament facilita l’obtenció d’informació,
agilitza la presa de decisions
i permet un control més estricte sobre les inversions”, va
explicar el Regidor de Medi
Ambient i Serveis Municipals,
Sergi Fitó.
L’Alcalde de Calaf, Jordi Badia,
va destacar: “No tenim coneixement de la xarxa, perquè es
va cedir el servei de manera
integral i tota la informació
la té Aigües de Manresa”. I va
afegir: “No pot ser que un poble no controli i tingui la informació de la seva xarxa, això
és el que volem recuperar”.
Altres punts
Durant la sessió plenària també es va aprovar el projecte
executiu per la renovació i
millora de l’enllumenat públic
exterior de Calaf amb 8 vots
a favor de l’equip de govern i
el GIC-VV i un en contra per
part de Junts per Catalunya.
També es van aprovar dues

modificacions puntuals del
POUM. D’una banda, es va
aprovar per unanimitat de
forma provisional modificar
el condicionant d’ampliació
de construccions vinculades
a explotacions de recursos
naturals. D’altra banda, es va
aprovar inicialment la modificació de l’article 192 PMU
3 Cal Anguera amb 9 vots a
favor de l’equip de govern i el
GIC-VV i un en contra per
part de Junts per Catalunya.
Així mateix, es va aprovar per
unanimitat una moció presentada pel grup municipal de
Junts per Calaf-Acord Municipal, en relació amb la nova
normativa que regula l’Impost de la Plusvàlua.
Al torn de l’activitat de control, el GIC-VV es va interessar pels criteris emprats
per adjudicar els ajuts per
pagar el lloguer i una sol·licitud d’assistència jurídica a
la Diputació de Barcelona.
Pel que fa a Junts per Catalunya, va plantejar diferents
qüestions relacionades amb
la deixalleria municipal, el
contracte amb l’empresa que
realitza les proves d’accés,
el contracte del servei de
verificació d’activitats i el
contracte per l’habilitació
parcial de les casetes dels
mestres, entre d’altres.

Creu de Sant Jordi per al
Casino de Calaf
CALAF / LA VEU

E
DIVENDRES / DISSABTE 20 H / DIUMENGE 19 H / PREU 16 € / 13 € /
ENTRADES WW.TEATREAURORA.CAT

/ TORNA UN DELS MILLORS CLOWNS DEL PAÍS
PER FER-NOS RIURE AMB SHAKESPEARE.

PROGRAMACIÓ OCTUBRE/DESEMBRE 2021

l Govern ha aprovat
concedir la Creu de
Sant Jordi a 20 personalitats i 10 entitats que s’han
destacat pels serveis prestats
a Catalunya en la defensa de
la seva identitat o en el pla
cívic i cultural. El Casino de
Calaf ha estat una de les escollides, després que presentessin la seva candidatura
aquest 2021, any que l’entitat
ha complert 125 anys de trajectòria.
En aquest sentit, l’Ajuntament
de Calaf va aprovar per unanimitat durant el Ple del 22
de febrer de 2021 donar suport a la candidatura de l’entitat com a referent cultural i
social de la Comarca de l’Alta
Segarra que dinamitza el territori a través de propostes
culturals i socials, fomentant
la participació i agrupant al
voltant de 300 socis.

L’acte d’entrega – que enguany
arriba a la 40a edició – es celebrarà el pròxim 13 de desembre a Barberà del Vallès.
L’elecció de les personalitats
distingides amb aquest guardó ha volgut respectar, com ja
ha estat palès en les darreres
edicions del premi, la paritat
de gènere i la representació
territorial. A més, la selecció de persones guardonades
també reflecteix la diversitat
de camps en què treballen els
distingits amb les creus.
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Nova victòria de les igualadines davant d’un CB Cornellà que va
lluitar fins al final
BÀSQUET / LA VEU

CB CORNELLÀ 52
CB IGUALADA 55

U

n inici molt bo de
partit, on gràcies a
l’encert i el bon joc
a nivell defensiu, les igualadines aconseguien posar
el primer parcial de 0-8 al
marcador. Un quart on el
joc a darrere de les blaves
els permetia evitar les cistelles de l’equip local, que no
aconseguien entrar al partit
en un principi. Uns minuts
molt poc encertats per les
jugadores de Cornellà, feia
un parcial de 7-20 favorable
a les jugadores del conjunt
igualadí.
En el segon període, les jugadores de Sergi Alamillo
es relaxaven en la feina defensiva del partit, cosa que
permetia a les jugadores lo-

cals començar a retallar distàncies, aconseguint anotar
fàcil a cistella i reduint els
errors del primer quart. Tot i
així, el ritme de les jugadores
de l’Igualada era superior,
mantenint així el gran encert dels primers minuts de
partit i podent gaudir d’una
diferència en el marcador.
El parcial era de 14-20, fent
un resultat a la mitja part
de 21-40. En la represa del
partit, el ritme seguia liderat per l’equip igualadí, tot
i que les noies de Cornellà
seguien anotant i retallant
distàncies. Va ser en el minut cinc, on un parcial de
7-0 favorable a les noies de
Miguel Angel Platel, les collocaven a disset punts de
les igualadines, deixant-les
sense anotar durant quatre
llargs minuts. El parcial va
ser de 12-10, fent un total
de 33-50. En l’últim període
del partit, les jugadores lo-

cals sortien molt posades i
amb ganes d’endur-se la victòria, collant a nivell defensiu i aconseguint fer perdre
la calma a les jugadores de
l’Events CB Igualada SFA. En
el minut tres del quart, un
parcial de 11-0, feia trontollar la feina de les blaves, que
veien la retallada del rival
col·locat tan sols a set punts
a falta de molt poc temps pel
final. En un final marcat pel
poc encert de les jugadores
igualadines, van aconseguir
trobar la calma i aguantar els
últims instants del partit fins
endur-se la victòria. L’últim
parcial va ser de 19-5.
El resultat final del partit va
ser CB Cornellà 52 - Events
CB Igualada SFA 55.
Amb aquest partit les igualadines finalitzen la primera
volta de competició, amb set
victòries i una derrota, collocant-se així en la segona
posició de la classificació.

Tercera derrota consecutiva per al
masculí del CB Igualada
BÀSQUET / LA VEU
MONBUS CB IGUALADA 62
CB ESPARREGUERA 71

E

l Monbus CB Igualada
disputava, el passat dissabte 27 de novembre, la
9a jornada del grup C-2 de lliga
EBA. Els igualadins venien de
perdre en l’anterior jornada al
CB Martorell, i en aquesta ocasió tocava enfrontar-se al CB
Esparreguera. El partit comen-

çava amb un conjunt igualadí
perdent moltes pilotes i amb
un Esparreguera fent molt mal
amb els rebots ofensius, tot i així
s’ acabava el primer quart amb
un marcador força igualat amb
un 13-15. En el segon període,
amb una defensa molt tancada
i poc intensa de l’Igualada deixaven anotar molt còmodes a l’
equip visitant, sobretot des de la
línia de tres punts. Per sort, tres
triples de Jordi Torres feia mantenir l’Igualada viu i marxar als

vestidors amb un 36-39. El tercer període estaria bastant igualat, amb un Sergi Pino esplèndid per part de l’ Esparreguera
feien acabar el tercer període
amb un marcador de 51-54. El
darrer període, amb molts minuts amb un marcador de 55 a
56, l’equip visitant sentenciaria
el partit amb 3 triples seguits
a falta de 2 minuts, acabant el
partit amb un marcador de 6271. Assumint així la tercera derrota consecutiva.

foto: Juan Guasch
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Derrota a Vilanova en un partit
marcat pel vent
FUTBOL / LA VEU

CF VILANOVA 1
CF IGUALADA 0

E

ls igualadins visitaven
el camp del líder de la
categoria, el CF Vilanova i la Geltrú. La dinàmica dels anoiencs no era molt
positiva i tenien una gran
oportunitat per revertir-la i
començar a generar aspectes positius pel que resta de
temporada. El panorama no
era el més propici, ja que les
fortes ratxes de vent van ser la
grans protagonistes a l’Alumnes Obrers de Vilanova. I per
si fos poc, a la primera part
va tocar combatre al rival i
al vent en contra. Així va ser
com al minut 1, els locals ho
van intentar amb un xut des
de fora l’àrea, però Romans
es va mostrar molt segur. Des
d’aquell moment, el joc va ser
una autèntica pugna al mig

del camp amb atacs ràpids
per part dels dos conjunts.
Era molt complicat generar
joc. Els nois de Carlos López
ho intentaven sobretot per la
banda de Cuadras que lluitava totes les pilotes. Però no
va ser fins al minut 25 que
l’Igualada va disposar d’una
gran oportunitat. Sofian va
rematar a boca de canó, però
la pilota va marxar per sobre
del travesser. S’havia de seguir
lluitant cada jugada, el duel
es decidiria per petits detalls.
S’arribava al descans amb un
empat a zero i es preveia que
qui arribés amb més oxigen al
final del partit, s’emportaria
els tres punts. A la represa,
els locals van donar un pas
endavant i això es va convertir en més possessió. Cap dels
dos equips tenia oportunitats,
però al minut 64, en una jugada aïlllada, els locals van
trenar una bona acció i es van
avançar en el marcador. El

gol va descol·locar als blaus,
però en els últims quinze minuts els de Carlos López van
avançar línies per atacar. Al
minut 79 van poder empatar
en una jugada de rebots, però
el porter local la va rebutjar.
No es podia abaixar els braços.Els últims deu minuts
van ser una bogeria i els dos
equips van disposar d’oportunitats, però els porters es van
imposar i el resultat no es va
moure més. La nota positiva
del duel va ser el debut del juvenil Manel Valls. L’igualadí
de 18 anys forma part del CF
Igualada des dels 6 anys i ha
arribat al Primer Equip, passant per totes les categories
inferiors. El pròxim partit de
lliga serà el 12 de desembre, a
Les Comes, davant l’Alcarràs.
Aquell dia es jugarà a les 18h,
degut a la celebració d’una
jornada blava que portarà diferents activitats al voltant de
l’Estadi.

Victòria treballada de les
blaves

foto: Joan Guasch

FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 3
AT. VILAFRANCA 1

L

es igualadines volien
acabar la primera volta de la primera fase
amb tres punts que les consolidarien a la zona de Playoff
d’ascens. Davant s’hi trobava
un Atlètic Vilafranca que volia escapar-se de la zona de
descens. Aquest fet va provocar que a l’inici del duel,
l’equip visitant es mostrés
molt intens amb una defensa
intermitja. Al minut 18, en
un xut impecable, les visitaven s’avançaven al marcador.
El panorama es complicava
i s’havia de reaccionar. No
obstant, el plantejament visitant era difícil de superar i no
va ser fins al minut 38, quan
Floren va recollir una pilota
dins l’àrea per fer l’empat. Des
d’aquell moment, els darrers
minuts de la primera meitat

van ser un constant atac i gol,
sense punteria. S’arribava al
descans amb sensació de millora, però calia confirmar-ho
per assolir la victòria. A la
represa, el conjunt blau va
intentar atacar, però les aproximacions no es concretaven en grans oportunitats de
gol. Les blaves disposaven la
possessió, però no eren capaces de fer perill a la porteria,
gràcies a la gran atenció de
la seva portera. S’arribava al
final i les igualadines ho intentaven de totes les maneres
per fer el segon gol. Al minut 78, Cortina fallava un
u x u i s’entrava als últims
minuts de joc amb la necessitat de marcar. Els darrers
deu minuts van ser molt
bons i Berna va aconseguir
fer el segon en una jugada
ben trenada i, al minut 90,
Pauli feia el tercer i definitiu
gol. Les anoienques tanquen
la primera volta amb 27
punts i tan sols dos empats

Tercera derrota dels veterans davant els co-líders
FUTBOL / LA VEU

T

ercera derrota dels veterans del CF Igualada
davant els co-líders en
un partit carregat d’èpica. A
tan sols dues jornades de la
parada nadalenca, els blaus
van fer prou bé els deures
per poder afrontar les circumstàncies adverses. Parlem de la cara B de l’esport,
les amoïnadores lesions i va
fer del desplaçament al Baix
Llobregat un partit atípic, ja
que el balanç de jugadors a
la infermeria superava els ju-

gadors disponibles. Davant
la impossibilitat d’ajornar el
matx per la manca d’efectius,
els de l’Anoia van anar a per
totes. Primera meitat on els
blaus van tancar espais a veure-les venir, intentant apaivagar l’empenta dels vicentins.
Res no van poder fer davant
els dos gols locals marxant al
descans amb desavantatge,
però amb la remor de fons de
l’esperit noble i lluitador dels
grans jugadors, en veure, que
malgrat les condicions d’inferioritat els blaus continuaven
dins del partit. En la segona

meitat, Ramón Calsina dona
un passi a Xavi Cantarell per
escurçar diferències i posar
l’ai al cor als hortencs. Quant
tothom veia l’Igualada en el
marcador, l’arquer local va estalviar més d’un gol als seus.
A un minut del final del matx,
sense més forces, cames i honor que donar, els blaus van
encaixar el tercer amb el somriure d’haver posat contra les
cordes als locals i la tranquillitat de haver estat a l’alçada
de les circumstàncies, malgrat les adversitats. Els èpics
que van escriure un trosset

d’història a Sant Vicenç van
ser, Diego, Calsina, Joan,
Manel, Balagueró, Dan, Elvira, Canals, Ivan, Quim, Solís, Alexis, Costa, Xavi.
La propera jornada no es ju-

garà per descans en el calendari de tots els equips però si
ho faran el pròxim onze de
desembre a Les Comes i ens
visitarà l’Esparreguera.

ESPORTS |

Divendres, 3 de desembre de 2021

37

L’Igualada Femení HCP segueix acumulant victòries
HOQUEI PATINS / LA VEU

Q

uart partit d’OK Liga
i quart triomf per a
un Igualada Femení
HCP que continua oferint un
nivell magnífic. Dissabte passat les igualadines superaven a
Les Comes el CH Mataró (41) després de remuntar a la segona part el gol aconseguit per
les visitants.
El matx entre igualadines i
mataronines va començar
amb domini territorial igualadí, dos llançaments als pals
inclosos, però van ser les visitants les encarregades d’obrir
el marcador per mediació de
Nina Almirall. Aquest gol va
descol·locar les locals, que, per
primer cop aquesta temporada, van trobar-se un marcador
advers. Tot i intentar-ho i disposar de bones ocasions, el joc
es va anivellar i el Mataró va
arribar al descans amb avantatge en el marcador (0-1).
A la represa, els dos equips
van deixar de banda les precaucions defensives i es van
abocar a la recerca de més
gols. Les porteres Cristina

Riba per part local i Ariadna
Escalas pel Mataró van estar
molt encertades a les primeres accions del segon temps
fins que al minut 32, en una
acció d’atac de les igualadines,
la persistència d’Aida Mas es
va veure recompensada amb
el gol de l’empat. Aquest gol
va temperar l’estat anímic de
les igualadines, que només un
minut després, en una acció
de depredadora d’àrea de la
capitana Pati Miret donarien
la volta al marcador.
Quedaven 17 minuts per finalitzar el matx, i les noies
que entrena Carles Marín van
passar a dominar el ritme del
partit, amb possessions controlades i bones arribades a la
porteria mataronina. Les visitants van anar notant el cansament, mentre que les igualadines augmentaven el ritme i
el domini del joc. A cinc minuts de la conclusió, i jugant
en superioritat per haver vist
una jugadora visitant una targeta blava, Carla Claramunt
faria el 3-1 amb un llançament
potent que es va colar per l’escaire esquerre.

Els darrers cinc minuts van
evidenciar el control de les
igualadines en el joc, malgrat
que el Mataró va continuar
posant a prova a una inexpugnable Cristina Riba. A la darrera jugada del matx, amb un
altre llançament potent, Carla
Claramunt feia el seu doblet
particular i establia el definitiu 4-1.
El triomf davant el CH Mataró va arribar en un matx on la
juvenil Gina Balcells va repetir
titularitat per segona jornada
consecutiva davant l’absència
per lesió d’Helena de Sivatte. Una altra jugadora juvenil
com Arian Martín va poder
jugar els darrers minuts del
matx. També cal remarcar la
reaparició d’una de les millors
golejadores del quadre anoienc, Carolina Herrera, així
com el quart partit consecutiu
on goleja la capitana Pati Miret (és una de les màximes golejadores d’OK Liga, amb cinc
gols en quatre partits).
Després d’una jornada on va
tornar a quedar palesada la
igualtat i el nivell de la millor
lliga del món, l’Igualada Fe-

Foto: Joan Guasch

mení HCP es troba a la tercera
posició de la taula, compartint
els mateixos 12 punts que sumen el CP Vila-sana i el CP
Manlleu. Les igualadines sumen 13 gols a favor fins ara i

han encaixat cinc en contra,
essent la jove portera igualadina Cristina Riba la menys
golejada de la categoria fins el
moment.

Barcelona 24 h
De Pau B arbarà Mir.
Amb Ja ume C asals, Anna Piq ué , À lex S anz,

Mireia Ò rrit, C arles Pulido, Laia F ontana. Direcció musical: Dídac F lores.

Teatre Municipal l’Ateneu

Diumenge 19 de desembre de 2021
a les 19:00 h
Preu: 20, 18 i 15€

S i ets subscriptor de
la V eu gaudeix d’ un
2 0% dte. en la compra
de la teva entrada
ensenya nt el carnet
de subscriptor

Venda d’entrades:
www.teatremunicipalateneu.cat
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L’Igualada HC organitza una activitat Torna el Duatló
solidària amb La Marató
de Muntanya d’Òdena
DUATLÓ / LA VEU

HOQUEI PATINS / LA VEU

L

’Igualada Hoquei Club,
en col·laboració amb La
Marató de TV3 i amb
una finalitat solidària, organitza una activitat pel proper
dimecres dia 8 de desembre
al Pavelló de Les Comes per
tothom que li agradi l’hoquei
i vulgui compartir pista amb
els jugadors de la Parlem Ok
Lliga que cada setmana defensen els colors arlequinats.
L’activitat consisteix en partiS
de 5 jugadors que s’enfronten
entre ells, amb la peculiaritat
de que el capità de cada equip
serà un jugador de la primera plantilla de l’Igualada HC.
Tothom que vulgui complir el

E
somni de jugar (amb i contra)
jugadors de l’Igualada Rigat,
podrà fer-ho i a més solidaritzar-se per una bona causa.
Aquest any La Marató de
TV3 tracta el tema de la salut
mental, una qüestió tabú en
la nostra societat i que afecta a més gent de la que pensem. Per això és important

col·laborar, per investigar i
poder millorar la qualitat de
vida de les persones que les
pateixen. Tothom que s’apropi
per gaudir de l’activitat, podrà fer el seu donatiu abans
de començar els partits a
les guardioles que es col·locaran al Pavelló de les Comes
durant la jornada.

Dos podis per als atletes del CAI
a la Jean Bouin
ATLETISME / LA VEU

D

iumenge passat, el circuit de la muntanya
olímpica de Montjuïc
a Barcelona, va acollir novamen les curses corresponents
a la 98ª Jean Bouin -G.P. Allianz, que amb organització del
diari esportiu Mundo Deportivo i Zona Vip Events va reunir una munió d’atletes de les
diferents categories, amb uns
10.000 corredors en les Cur-

ses Open i Veterans de 10 i 5
Km., i que van protagonitzar
una interessant matinal atlètica, amb resum televisiu per
Esport-3 la nit del diumenge.
Hi van participar diversos
atletes membres del C.A.
Igualada
Petromiralles.
Pel que fa als atletes del CAI
participants en les categ. de
Promoció/Federats, cal ressaltar els podis de Júlia Solé,
2ª en categ. Sub-20 fem. amb
29’26”, seguida de Carla Ale-

many, 3ª Sub-20 amb 32’52”,
retirant-se Berta López, en la
cursa de 6.600 m. conjunta
amb les Sub-23. Oriol Alonso
era 5è en categ. Sub-16 masc.
amb 11’38” sobre 3.600 m. de
cursa. Biel Granadero era 64è
en categ. Sub-12 masc. amb
5’33” sobre 1.200 m. de cursa.
Pel que fa a la cursa Open dels
10 km., Luis Perea era 535è
amb 42’12”, i Marcos Bibian era 3.651è amb 56’22”. Es
van imposar Alejandro Rodríguez (l’Hospitalet Atl.),
amb 30’41” i Berta Cabanas
(Independent) amb 35’24”.
Els guanyadors de la prova Sènior Internacional Jean Bouin,
foren Mohamed Katir (Playas
de Castellón), amb 29’44” sobre 9.900 m., i Beatriz Alvarez
(Valencia Atl.) amb 23’15”
sobre 6.600 m. de cursa.

l pròxim 5 de desembre Òdena recupera la
Duatló de Muntanya
que arriba a la XII edició,
una competició organitzada
pel Club Esportiu Mossos
d’Esquadra (CEME) amb
la col·laboració de l’Ajuntament d’Òdena. La prova
s’emmarca en el IX Campionat de Catalunya de Policies i Bombers i és puntuable per al Circuit Català de
Duatló de Muntanya i Lliga
de Clubs. La pandèmia va
ajornar la prova l’any passat
2020, i finalment l’aixecament de les restriccions ha
permès que la prova torni
al calendari. El Parc de la
Font d’Òdena serà el punt
de sortida i arribada de la
prova que comptarà amb un
circuit de 5,4 km run, 21 km
BTT i 2,7 km run. La prova
és oberta a tothom, esportistes amb llicencia federativa i als no federats contractant-la per un dia. Hi
hauran diferents categories;
absolut (masculí i femení),
Absolut per equips (masculí i femení), policies &
bombers (masculí i femení)
i policies & bombers master 40 (masculí i femení).
Les inscripcions ja estan
obertes i es poden fer a

trialo.org. Com cada any,
la prova tindrà un vessant
solidari
aportant
una
part de les inscripcions a
l’Associació Catalana de
Fibrosis Quística. Les places
estan limitades a 150. El
passat dijous al saló de plens
de l’Ajuntament d’Òdena es
va presentar l’esdeveniment
amb la presència de Josep
Denuc, vicepresident del
Club
Esportiu
Mossos
d’Esquadra (CEME), Carles
Perez, director de la cursa,
Maria Sayavera, alcaldessa
d’Òdena i el regidor
d’Esports, Pepe Copoví.
El vicepresident del Club
Esportiu Mossos d’Esquadra,
va agrair la col·laboració de
l’Ajuntament i celebra que
de nou es pugui realitzar la
prova al municipi odenenc.
Per la seva banda l’alcaldessa, Maria Sayavera va destacar la importància d’acollir
esdeveniments com aquests
que porten al municipi gent
d’arreu del territori i ajuden a posar Òdena al mapa.
La XII Duatló de Muntanya
també compta amb el suport de: Federació Catalana
de Trailó, Unió Federacions
Esportives de Catalunya,
Esportacat, Bon Area, Aneto, Hama, Decathlon, Team
Lozano, UEC Anoia, Restaurant Exquisit i A+sports.

El CPP IGUALADA segueix acumulant victòries a 3a nacional
TENIS TAULA / LA VEU

E

l passat diumenge el
CPPI de 3a estatal es
desplaçava a la
Segarra per jugar amb l’inèdit equip del CTT Portell,
del municipi de Sant Ramon,
equip amb el qual no s’havia
jugat mai i no se’n coneixia
gran cosa.
El CPPI presentava la novetat de Dani Luco, que en la
lliga encara no s’havia estrenat aquesta temporada, completant l’equip amb Néstor

Troncoso i Bernat Luco. El
partit començava malament
pels interessos del CPPI, ja
que el millor jugador local,
Roger Rubió, en un emocionant partit guanyava per 3-2
a Néstor, que no s’acabava
d’aclimatar a les característiques del local. Dani aconseguia en un ajustat 3-1 el primer punt pel CPPI, i Bernat
aconseguia en un altre
partit emocionant que arribava al decisiu encontre
l’1-2. En la segona part del
partit les coses van anar més

rodades, puntuant tots els
jugadors del CPPI fins a col.
locar l’1-5 al marcador. Amb
aquesta victòria el CPPI segueix líder en solitari, esperant ara la visita del CTT
Borges d’aquí dos dissabtes,
tercer classificat a una victòria, i en el primer partit del
2022 la visita del Nàstic de
Tarragona, segon classificat,
també a una victòria. Molt
important quedar primers
en aquest grup per aconseguir un bon creuament en la
prèvia que dóna dret a jugar

la fase d’ascens per la 2a nacional.
L’ altra gran alegria provenia
de l’equip de 3a provincial
B, nou d’aquesta temporada,
una combinació del grup de
socis de mitjana edat que té
el club i la pedre de l’escola
esportiva. En aquesta ocasió
rebíem la visita de l’últim
classificat, l’històric Ariel
de Barcelona, i el CPPI va
alinear 3 joves jugadors, la
mitjana dels quals era de 12
anys.
La tripleta Adrià López,

Guillem Luco i Roc Esquius
van completar un partit molt
emocionant, i després d’arribar 3-3 al marcador, en uns
dobles molt ben jugats van
poder aconseguir la victòria,
deixantl’equip amb 2 victòries i 3 derrotes, a poca distància de les places que classifiquen per la fase d’ascens
i amb molt bones sensacions.
Propera visita d’aquí 2 setmanes a la pista del 5è classificat,
el CTT Vilafranca, que amb un
partit menys jugat té les mateixes victòries que el CPPI.
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Valuós triomf del sènior Esplèndid ral·li 2000 Viratges de
masculí del CH Igualada Marcel Abad i José Murado
HANBOL / LA VEU
CH IGUALADA A 36
LLEIDA PARDINYES 34

S

egona victòria consecutiva del Deserfever
Handbol Igualada, partit important de guanyar ja
que suposava recuperar posicions a la lliga i ho van fer.
Primera part molt anivellada
en el marcador davant un bon
equip com el Lleida Pardinyes,
els resultats parcials amb empats o un gol per sobre o un
per sota ha estat la tònica del
primer temps, arribant als 30
minuts amb un 17 a 16 que reflectia l’igualtat del joc.
La segona meitat ha estat similar però aquest cop l’Igua-

lada ha arribat a estar en moments per sobre del Pardinyes
de fins a 4 gols, la defensa i
porteria igualadina han estat
molt eficients i els atacs de
l’equip anoienc molt efectius
en els contraatacs, aprofitant
molt bé els errors dels lleidatans. Els dos equips han ofert
un bon espectacle d’handbol
amb un joc net i amb bones
jugades. Però l’Igualada amb
el seu joc ràpid i electritzant
ha superat al Pardinyes en els
últims minuts de partit, final
36 a 34.
Amb aquesta victòria l’Igualada es posa en 5é lloc de la
classificació, prop de poguer
jugar l’ascens de categoria,
però encara queden molts
partits.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Q

uan una prova esportiva assoleix portar a
terme la seva prova
durant 60 anys, mereix un
gran respecte. Així el Biela
Club Manresa al llarg del divendres i dissabte ha organitzat el 60é Ral·li 2000 Viratges
puntuable pel campionat català de ral.·is d’asfalt i altres
categories de promoció.
Tres eren els trams cronometrats el divendres i que es
repetien dues vegades: Artès, Talamanca i Rocafort. El
dissabte van ser sis els trams
cronometrats que es feien
dos cops: Vilaredes, la Flauta, la Font, Taurons, Galera i
Puig-Reig.

Amb els seus només 22 anys
l’igualadí Marcel Abad va fer
un esplèndid ral.li amb una
magnífica setena posició final
primer de la classe 2, tot això
amb el Renault Clio V portant
de copilot el gallec José Murado. Així mateix, hi va participar el pilot solsoní Àleix Vila

copilotat per l’anoienc Jaume
Poch amb Peugeot 106 que
realitzaren un molt bon ral.
li, brillants quarts a la classificació general i primers de la
classe 6. Aquest ral.li 2000 Viratges fou per guanyat per Albert Orriols copilotat per Pere
Requena amb Skoda Fabia R5.

Kniya, novena posició al Laura Crespo convocada per la
Cros Internacional
selecció espanyola
d’Alcobendas
HOQUEI PATINS / LA VEU

ATLETISME / LA VEU

L

’ atleta Sub-20 del CAI
Petromiralles Yassin
Kniya, va assolir la 9a
posició en la seva categoria.
diumenge, al 39è Cros Internacional de la Constitución
-Memorial Antonio Rodríguez- que es va dur a terme
a Alcobendas (Madrid), amb
la participació de les prime-

res figures de l’especialitat a
nivell estatal. Yassin Kniya
era 9è en categoria Sub-20
amb 20’57” per cobrir els
5.900 m. de cursa, dominada
per Eric Loré (C.A. Canaletes) amb 19’46”. Els guanyadors en categoria absoluta
foren Abdessamad Oukhelfen (Nike Running) en masculí. i Doishi Tesfu (Eritrea),
en femenines.

L

a jugadora juvenil de
l’Igualada Femení Hoquei Club Patins Laura
Crespo ha estat convocada
per prendre part en un control
que realitza la selecció espanyola d’hoquei patins aprofitant les festes nadalenques.
Durant els dies 27, 28, 29 i 30
de desembre el seleccionador
estatal Ricard Muñoz ha convocat a diferents jugadores del
màxim nivell per tal de seguir
les seves evolucions en aquestes jornades de control. Laura
Crespo serà la representant
igualadina en aquestes sessions de control. La jove golejadora dels Hostalets de Pierola està fent una excel·lent
temporada, essent jugadora
destacada en el FEM17 amb

qui lidera la classificació del
seu grup, també del Nacional
Catalana, i on és la màxima
golejadora del conjunt igualadí. Cal remarcar que Crespo
ha debutat amb l’equip d’OK
Liga, realitzant destacades actuacions a les ordres del tècnic Carles Marín. Crespo està
convocada al CAR Sant Cugat
per tal de dur a terme una sessió tècnica amb les porteres

Júlia Vilarrasa (Bigues i Riells), Anna Salvat (HC Palau)
i Júlia Baldrich (CP Vilanova)
i les jugadores de pista Ona
Moreno (Alpicat), Gal·la Solé,
Nina Almirall i Olga Juanola
(Mataró), Laia Juan i Aimee
Blackman (HC Palau), Dana
Anton (Sant Cugat), Blancaw
Angrill i Paola Pascual (CP
Vilanova) i Alèxia Bosch i Irene Torres (CP Voltregà).

- Crea la teva pròpia energia
- Baixa el rebut de la llum
- Pensa en el futur dels teus
Ara és el moment d’implantar
les Plaques Fotovoltaiques
Contacta’ns:
ZonaSol (Igualada - Vic)
C/ Santa Teresa 14, Igualada
Tel: 93 804 50 99
e-mail: admin@friotex.com / zonasol@zonasol.cat

Dissenyem i instal·lem “Solar” des de 2008
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C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

Espai patrocinat per

www.rendaurbana.cat

El Zoom Festival tanca la seva 19a edició, més innovavadora i multiplataforma, amb els objectius complerts
AUDIOVISUAL / LA VEU

E

l Zoom Festival Internacional de Continguts
Audiovisuals de Catalunya va celebrar, dissabte
passat al vespre, la gala de cloenda i lliurament de premis al
Teatre Ateneu d’Igualada, en
un acte presentat per la periodista Cristina Collado que
va comptar amb moltes cares
conegudes del sector cultural
català i espanyol i diverses autoritats. Enguany, el festival
igualadí va atorgar un total
de 14 premis, que van recollir
majoritàriament produccions del país, però també amb
presència internacional. El
certamen tancava diumenge
la seva 19a edició, la més innovadora i multiplataforma,
en què s’ha incorporat per
primer cop una categoria de
Videojocs a la Secció Oficial,
noves plataformes -com un
canal de Twitch -, nous continguts i noves tecnologies
amb l’objectiu de convertir el
Zoom en un festival audiovisual estratègic per al sector i
el territori.
A la Secció Oficial, la pel·lícula italiana Carosello Carosone
(2021), dirigida per Lucio
Pellegrini i produïda per Rai
Fiction, s’ha endut el Premi a
la Millor Ficció. El Premi al
Millor Format d’Informatius
i Esports és per al programa
de debat per a la generació Z
Gen Playz, de Playz de RTVE
i The Story Lab. El guardó al
Millor Format Cultural i Divulgatiu és per a El condensador de Fluzo, de RTVE i
Lacoproductora, que repassa
les grans catàstrofes que han

sacsejat la humanitat. Pel que
fa al Premi al Millor Programa d’Entreteniment, el jurat ha decidit que sigui per a
BSO con Emilio Aragón, de
Caribe Estudio i Movistar +,
on Aragón homenatja el seu
convidat principal a través de
les cançons que componen la
banda sonora de la seva vida.
El guardó al Millor Videojoc,
que el Zoom Festival atorga
aquest any per primer cop, és
per a Hell of an Office, de 43
Studios, un endiablat joc de
plataformes en primera persona.
Dos premis d’honor
A més dels premis de la Secció Oficial, al llarg de la gala
de cloenda s’han lliurat també dos dels Premis d’Honor
Zoom 2021, que han recollit
el periodista Xavier Sardà i la
productora Kosmos Studios,
fundada per Gerard Piqué.
Sardà ha estat guardonat per
la seva trajectòria com a presentador de televisió i ràdio,
“les seves innovadores apor-

tacions en els continguts dels
programes que ha dirigit i
presentat i la seva capacitat
de connectar amb l’audiència”.
Actualment, presenta Obrim
fil, un programa de debat setmanal de RTVE en què els
ciutadans del plató són també
protagonistes amb les seves
opinions, preguntes i experiències. Per la seva banda,
Kosmos Studios, dirigida per
Oriol Querol -que ha recollit
el premi- ha estat reconeguda
pel “perfil emprenedor i disruptiu de la companyia en el
model actual de consum de
continguts esportius i d’entreteniment audiovisuals”. El
festival també ha guardonat
amb un dels Premis d’Honor
d’enguany l’actor Joan Pera,
que va recollir el reconeixement en l’acte d’inauguració
del festival celebrat dimarts
passat, 23 de novembre.
El 1r Premi CIMA-Festival
Zoom per la igualtat de gènere, impulsat juntament amb
l’Associació de Dones Cineastes i Mitjans Audiovisuals

(CIMA), que ha estat el programa Oh my goig!, de Betevé
i Camille Zonca. Així mateix,
durant la nit de dissabte es
van lliurar també els Premis
del 8è Showcase de Pilots de
Ficció de Serielizados i Zoom
Festival, el Premi al Millor
Streamer de l’Any iel 1r Premi
del Campionat de League of
Legends.
Una edició en què s’han assolit els objectius marcats
Després d’una edició, la del
2020, en què el Zoom es va haver de transformar en un festival completament virtual a
causa de la pandèmia, enguany
s’ha recuperat la presencialitat
en bona part de la programació. L’acte d’inauguració es va
fer dimarts al Cinema Ateneu
amb prop d’un centenar d’espectadors, i dissabte al vespre
gairebé 500 persones han omplert el Teatre Ateneu d’Igualada. La gala de cloenda, que
va comptar amb l’actuació de
la banda anoienca Lluna Plena, es va poder seguir també

en directe a través de la plataforma Zoom Live; al nou canal
de Twitch del festival, retransmesa per l’igualadí Adrià Bes;
a la plataforma de distribució
de continguts audiovisuals en
streaming XALA, de La Xarxa
de Televisions Locals de Catalunya; i més tard (22.30h)
es va poder veure també a les
televisions locals adherides a
La Xarxa. També s’emetrà en
diferit avui divendres 3 de desembre pel Canal 33 (23h).
Aquesta 19a edició del Zoom
Festival ha suposat “un èxit”,
segons la direcció, ja que s’han
assolit tots els objectius marcats, com l’obertura a nous
canals -Twitch i la plataforma d’àudio Clubhouse, entre
d’altres-, i abordant noves tecnologies i llenguatge com el
blockchain aplicat a l’audiovisual. “S’han obert noves portes
cap noves maneres d’entendre,
donar visibilitat i gaudir dels
continguts audiovisuals del
futur, per a totes les generacions”, destaquen els impulsors
del certamen igualadí.
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El director, productor i guionista de Capellades, Oriol Estrada
rep el premi Joan Poch de Mallerich
CINEMA / LA VEU

D

ijous 25 de novembre
va tenir lloc a l’Ateneu
Igualadí i en el marc
del 19è Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya, el lliurament del Premi Joan Poch de
Mallerich, un guardó té com a
objectiu fomentar l’actitud creativa, la recerca ideològica i la
qualitat humana dels professionals d’Igualada o l’Anoia vinculats al sector audiovisual.
Enguany, el director, productor
i guionista de Capellades, Oriol
Estrada, va rebre el reconeixement en un acte que va comptar amb la presència del mateix
guardonat, el jurat i membres
de la Fundació Mallerich.
La Fundació Mallerich, promoguda pel productor igualadí Paco Poch, és qui atorga
el reconeixement en memòria
de Joan Poch. En aquest sentit,
Paco Poch va recordar que el
premi és un homenatge al seu
pare Joan Poch de Mallerich
que feia un treball “molt creatiu, molt personal i molt innovador”. Per això el premi busca
premiar algú de l’Anoia que
tingui aquests atributs al món

audiovisual.
Poch va dir del premiat capelladí, resident a la República
Dominicana, Oriol Estrada que
“és un molt bon cineasta que
està fent pel·lícules una darrere l’altra” i que la seva feina té
molta presència internacional
als festivals. Va destacar també
que està fent una “molt bona
carrera, molt eficaç”. I, com a
anècdota, va recordar que la filla d’Estrada i de Natalia Cabral,
la cineasta amb qui ha treballat
a totes les seves pel·lícules, “va
ser la primera nena a trepitjar
una catifa vermella amb només
quinze dies”: “va ser amb tots
nosaltres al festival de Karlovy

Vary”, on van competir amb
‘Miriam miente’ guanyant el
premi del Jurat, una pel·lícula
que va produir Jordi Comellas
amb la col·laboració del mateix
Paco Poch.
Oriol Estrada va confessar que
estava molt emocionat d’estar
a Igualada, “tan a prop de casa
rebent aquest reconeixement,
amb la família i gent tan important a la meva vida”. Va agrair
molt al jurat i a Paco Poch per
pensar en ell. També es va mostrar agraït amb Jordi Comellas,
qui va ser el seu primer professor de cinema. Estrada va recordar que totes les pel·lícules les
ha codirigit amb Natalia Cabral,

que no va poder ser a Igualada
perquè era a l’Índia presentant
a un festival la nova pel·lícula
de la parella. “El premi és seu,
també”.
El premiat es va emocionar en
el moment en què va agrair als
seus pares que l’hagin acompanyat sempre en aquest “somni
impossible” de fer pel·lícules.
Cabral va enviar un missatge
sorpresa per a l’Oriol Estrada en
què deia que acompanyava el
reconeixement al seu company
des de la distància: “la nostra
professió ens permet viatjar
molt i apropar-nos a cultures
molt diferents de la mateixa
manera que el cinema i les seves
pantalles permeten que el món
es faci més petit i comprensible.
Vaig conèixer l’Oriol a Cuba estudiant cinema i des d’aleshores
m’acompanya la seva curiositat
incansable, la seva enorme empatia i la seva extraordinària
sensibilitat
cinematogràfica.
Penso que el seu treball al cinema, des de la seva passió enorme que té per la professió, enriqueix el cinema llatinoamericà,
el cinema caribeny, el cinema
dominicà, el cinema, a seques”.
El premi físic que va rebre Estrada va ser un quadre del

pintor Gabriel Poch, germà de
Paco Poch. Gabriel Poch va
explicar que el premi ha acabat
sent una barreja de “diploma,
gravat i collage, tot en una sola
peça”. “Treballo amb les mans i
poc amb l’ordinador, per no dir
gens, amb una mica de gravat
digital”, va explicar. Pel fet d’estar treballant en un llibre amb
Feliu Formosa, Gabriel Poch
va incloure al treball un poema
que “troba molt adequat” per a
gent com el premiat.
El jurat d’aquest any ha estat format per: Martí Marsal,
membre de la junta d’Omnium
Cultural a Igualada i fins fa ben
poc gerent de Fira d’Igualada,
Núria Cañamares, comunicadora cultural i coordinadora
fins aquesta edició del Premi
Mallerich, Francina Vidal, de
la XARXA, plataforma multimèdia que proporciona continguts i serveis a ràdios, televisions i mitjans en línia locals
d’arreu de Catalunya i el premiat en la darrera edició, Miquel Segura. A més, el guardó
compta amb un consell assessor que s’amplia any rere any
ja que s’hi adhereixen els premiats i els membres del jurat
de cadascuna de les edicions.

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

Continua el capítol per afegir a “La biblia en verso”

T

ot té un principi. El dia 20/5/2017,
l’advocat vallisoletà, Fco. Javier
Suárez de Vege, va enviar-me un
correu electrònic convidant-me a rescatar de l’oblit una persona que es feu molt
popular a tot Espanya, durant els finals
del S. XIX i primers del S.XX. Aquest
igualadí no era altre que Josep M. Carulla Estrada.
En la pàgina 239 de la tesi doctoral
d’Abraham Rincón de Morales (Madrid,
1999) “Opinión pública y partidos políticos en vísperas de una revoluciòn (18651868)” parla del redactor del diari “La
Confianza”, en Carulla, nascut a Igualada
el 1839.
Aquest periodista va estudiar la carrera
de Dret Civil i Canònic, Filosofia i Lletres. En el 1860, a Saragossa; publicà “El
Torneo” i en 1861 fundà “La Esperanza”.
Destacà per haver escrit la Biblia en vers.
Jo ja tenia notícia seva per dos articles
que parlaven d’ell. Un de D. Tejera (“Nuevo Mundo”, Madrid, n. 670, Año XIV,
10/1/19o7) i un altre de Camilo José Cela
(ABC, Madrid, 1997). Després, el bon
amic Suàrez de Vega, va obsequiar-me

amb un exemplar del lllibre “La Biblia
en verso. Siguiendo los pasos de José M.
Carulla”, al qual venim fent-nos referència. És una obra ponderada, que explica
pros i contres, ombres i llums de la vida
d’aquest compatrici. Fou un regal que
va fer-me conèixer més l’autor igualadí i
saber quelcom més del seu tarannà. Diu
l’advocat pucel.là, que en els darrers anys
del regnat d’Isabel II, el tal Carulla marxà a Roma per servir al Papa Pius IX.

Volia ser zuau pontifici. Tot i així, en els
llibres de matriculació , no apareix cap
Carulla. Potser no és cert que hagués sigut zuau pontifici, o va haver de lluitar
per Pio Nono en una altre uninat, donat que l’igualadí s’identificà molt amb
l’exèrcit papal de manera inquebrantable i podria ser que, fins i tot, també fos
considerat un zuau..
Descripció periodística - D. Tejera
(“Mundo Nuevo”) anota que anà a visitar-lo i que fou una llarga visita: “Vestia
una llarga bata d’abric, especie de “balandran” eclesiàstic, i sobre el seu cap un
negre gorret de pics (...) i que es fixava
en els ullets vividors; en el nas recte,
d’un sol traç, amoratat, vellutat; la boca
enèrgica, de prims llavis de poeta, com
un monòlit; una innocent berruga, que
surt sobre una de les dues cel·les”- I, ell, li
deia: “Aquest és Carulla; el cèlebre Carulla” i fixant-se després en una llarga torre
de quaderns manuscrits que s’aixecaven
en un racó: “!Aquella és la Bíblia en vers!
Aquí estan vint anys de treball!”
“El setembre de 1906 -continua Tejedava estar a Roma, on fou rebut en audi-

ència per Pius X, a qui lliurà un àlbum
de poetes, prosistes espanyols i la seva
Biblia en vers. El Sr. Carulla, es col·locà
les ulleres, recollí uns quaderns i començà a llegir i a recitar, algunes estrofes de
les seves obres”
Cela i Josep M. Carulla - el gallec
Camilo José Cela, en un article publicat l’any 1997, a l’ABC de Madrid, va
referir-se al poeta igualadí, el que va
escriure la Biblia en vers. L’article fou
inserit al diari madrileny, en la secció
“El color de la mañana”.
“El poeta Carulla, don José M. Carulla
Estrada hace más de un siglo y medio.
Fué autor de una vasta obra en poesia
i prosa, entre las que destaca la Bíblia
en vers, traduïda a l’espanyol, en setanta-tres quaderns que romanen inèdits
(potser salvat del Gènesis, l’Exode, que
foren publicats en un sol volum).
Cela, afegeix que el poeta igualadí fou
capità del cos de zuaus pontificis i va
combatre en la península apenina contra els Garibaldi i en les forces papals
contra els lliberals i en les files carlistes, en la península Ibèrica.
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CERCA porta l’exposició ‘Sota la pell del Rec’ al castell
de Montesquiu
EXPOSICIONS / LA VEU

L

’exposició “Sota la
pell del Rec”, produïda pel grup de recerca
en ciències socials de l’Anoia (CERCA), es podrà visitar al castell de Montesquiu.
Fruit d’una col·laboració
amb la Diputació de Barcelona, aquest espai tancarà el
programa semestral del 2021
amb una exposició dedicada
a la memòria del barri adober
d’Igualada.
La mostra presenta les fotografies i perfils d’una quarantena de testimonis de la
Conca d’Òdena, entrevistats
els darrers cinc anys per al
projecte “Sota la pell del Rec”
impulsat per CERCA. La memòria oral del barri del Rec
d’Igualada permet il·lustrar
com la industrialització ha
configurat al llarg del temps
el paisatge urbà i la vida social de moltes ciutats catalanes
i europees.
En el marc incomparable del

parc natural del castell de
Montesquiu, la sala d’exposicions La Cabanya del Castell presentarà un viatge per
la història del Rec d’Igualada. I ho farà agrupant dues
propostes. D’una banda, es
podrà veure el recull de testimonis que es va exposar a

l’Adoberia Bella en l’edició
2020 del festival Fine Art.
D’altra banda, la proposta
es complementa amb una
selecció de detalls i espais
emblemàtics del barri, a
partir de les imatges dels
fotògrafs igualadins Rosa
Sáez i Joan Solé.

L’exposició
s’inaugurarà
aquest dissabte 4 de desembre a les 12 del migdia. Es
pot visitar de 10 a 14h tots els
caps de setmana de desembre i gener, excepte del 20 de
desembre al 10 de gener, dies en
què l’equipament restarà tancat
per festes. L’entrada és lliure.

El projecte de memòria oral
‘Sota la pell del Rec’
Com serà el barri del Rec d’aquí
uns anys? Què en quedarà
d’aquesta part d’Igualada?
Aquells que hi passegin en un
futur, sabran el què havia estat abans? Com el recordarà la
gent i què en podran explicar?
A partir d’entrevistes exhaustives, dutes a terme amb metodologia de memòria i fonts
orals, CERCA ha pogut preservar les vivències d’aquells que
el van omplir de vida al llarg
del segle XX. Quan aquest passat recent sigui llunyà, el projecte Sota la pell del
Rec haurà possibilitat que les
futures generacions puguin
comprendre millor l’essència
del barri. Les històries de les
persones vinculades a la indústria adobera d’Igualada,
també ajuden a entendre la
realitat de moltes famílies
catalanes. I és quan coneixem les nostres arrels que
podem reivindicar amb orgull la nostra identitat.
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L’excel·lència d’un festival
MÚSICA / CAPELLADES

E

stem acostumats a assistir a convocatòria de
festivals escolars, que
per el vincle familiar ens entusiasmen perquè participant-hi
el fill, el germà o la neta ens
reclamen a viure amb il·lusió el
moment.
Aquesta vegada sota l’anunci
de DREAM: EL MUSICAL,
l’escola de Dansa de Capellades
Dance & Fun dirigida per Sònia Romera Rodríguez ens va
corprendre.
Veure una desena de noies i un
noi a l’escenari del Teatre La
Lliga amb la platea força plena ens movia encuriosits per
aquesta nova proposta de dansa. Més encara si hom es deixa
portar per la participació d’una
neta...
Estàvem acostumats als macrofestivals al poliesportiu on tots
els alumnes anaven esgrunant
el seu treball del curs escolar,
però aquesta vegada la proposta era de més envergadura
o si ho voleu, de més categoria.
Ultrapassava la qualitat mera-

ment escolar i s’endinsava en
una qualitat interpretativa d’alt
nivell si es té en compte que
presenciàvem jovenalla d’entre
13 i 15 anys.
La coordinació, el desenvolupament i la posada en escena
ens anava entusiasmant fins a
tal punt que els aplaudiments
s’anaven succeint interrompudament pel generós auditori.
La Sònia ha sabut apujar el llistó de la dansa, entrellaçant-lo
amb la interpretació i el contingut textual, intueixo que
escrit per ella mateixa, potser
amb els propis alumnes.
No solament ens tenien atents
al seu contingut, sinó que van
arribar a transmetre’ns missatges pedagògics intensos.
Lliçons de vida que els grans a
voltes ja hem perdut o oblidat i
que Dance & Fun ens feien arribar per boca, gest i moviment
de les dansarines-actrius.
Per si tot plegat semblés poc,
els elements escenogràfics
s’anaren canviant progressivament, amb una subtilitat delicada i silenciosa. Com aquell
qui res ens transportaven a un

carrer, a una sala, entaulats en
frugal conversa o en un espai
lliure d’elements corporis.
La il·luminació aportava una
potència lumínica que un bon
tècnic hauria dissenyat i sabia
plenament com utilitzar en
cada moment, unit a la selecció
musical molt ben triada per a
cada proposta.
Gosaria dir que l’emoció va
tocar la fibra del públic al moment que una baralla dialèctica
per aconseguir el primer lloc,
acaba demanant disculpes i
cedint el primer lloc per poder
gaudir del segon dins el conjunt més sociabilitzador. Una

lliçó per als més grans que tantes vegades ho portem oblidat.
Abans d’acabar, les nou més un
protagonistes molt ben situats,
obrint els seus llavis per deixar
mots i paraules com: Sònia, et
volem donar les gràcies per la
teva dedicació, per poder viure aquesta experiència, per
fer-nos gaudir de la dansa, per
aguantar-nos, per la teva paciència, per escoltar-nos, per la
teva amistat, per fer-nos riure, i
finalment la que considero una
de les expressions més importants: per fer-nos sentir com
una família.
En sortir del teatre es consta-

tava que el públic, no solament
familiars, somreia de satisfacció per que havia vist i gaudit.
Felicitats, Sònia per un treball
tan ben fet. El ram de flors que
et van regalar simbolitzava la
quantitat de colors d’aquest
pentagrama musical que has
sabut composar. Tens bones
col·laboradores que segurament s’han sumat a l’efemèride ja que això no es fa sola.
El teu company, en Sebas,
tot fent-te una abraçada, ens
representava a tots plegats ja
que nosaltres des de la platea,
també te la fem arribar. Moltes felicitats Dream!

Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

CASA PADRÓ I SERRALS, SEU DE L’AGRUPACIÓ
FOTOGRÀFICA D’IGUALADA (1930 – 1996)
Heus aquí l’escut nobiliari d’aquesta històrica casa igualadina, coneguda com
a “Cal Serrals”, situada al carrer de Sant Jaume, número 6; un emplaçament
on hi va estar instal·lada l’entitat Agrupació Fotogràfica d’Igualada des del
1930 fins al 1996. L’edifici, que va ser sòbriament restaurat a l’any 1904, és una
construcció d’un llunyà 1537, tal i com consta en la inscripció que apareix
gravada a la façana.
Endemés, l’esmentat edifici senyorívol tenia incorporat un testimonial escut
nobiliari (reproduït com a il·lustració, obra d’Agustí Mata, en aquesta pàgina) laboriosament i refinadament esculpit sobre un bloc de pedra. L’escut en
qüestió estava col·locat just al bell mig de les dues arcades del que antigament
va ser el vestíbul de la finca, de fet, l’entrada a la senyorívola casa familiar,
donant la benvinguda a tothom.
Dades precises sobre la Història de l’Agrupació, a càrrec de Carmeŀla Planell,
amb la col·laboració de Robert Domínguez.
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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Carme Junyent, Tània Juste i Feliu
Formosa parlen dels seus nous llibres
a la Biblioteca

Aquarel·les de Salvador
Balcells a la sala El Portal
del Llevador

LLIBRES / LA VEU

L

a lingüista i professora universitària Carme Junyent presentarà dijous 2 de desembre a
la Biblioteca el llibre «Som
dones, som lingüistes, som
moltes i diem prou», que ha
coordinat amb Maria Sabaté.
L’acte es farà a les 7 de la tarda i està organitzat per Òmnium Anoia. El volum recull
l’aportació d’una setantena
de dones que, ja sigui des de
l’ensenyament, la traducció,
la correcció o l’administració
donen arguments per debatre sobre l’ús de la llengua
inclusiva o no sexista. Junyent explica al llibre que «el
gran problema de la llengua
inclusiva és que, en realitat,
discrimina. Quan parlem de
ciutadanes i ciutadans, les
ciutadanes queden excloses
del conjunt de ciutadans. És
un canvi que em sembla perniciós i per això el denuncio».
El dimecres 15, també a les 7,
l’escriptora Tània Juste compartirà amb el públic la seva
nova novel·la: «Amor a l’art»,
amb què ha guanyat el Premi
Prudenci Bertrana. Després
de la bona rebuda de «L’hospital dels pobres» o «Temps
de famílies», l’autora ens en-

EXPOSICIONS / LA VEU

D

esprés de pintar paisatges realistes ara,
en Salvador ens
sorprèn amb una col·lecció
d’aquarel·les abstractes on
l’artista combina les formes
amb el color, fugint de motius
figuratius.
Un moviment creatiu d’alegria i frescor espontanis cer-

dinsa ara a la Barcelona dels
anys 70, on una jove estudiant d’Història de l’Art farà
una descoberta que li canviarà la vida. L’acte serà presentat per l’escriptor igualadí
Màrius Mollà.
L’endemà dijous, dia 16, serà
el torn de la poesia amb Feliu Formosa, que recitarà els
versos de «Centre de brevetat», volum que acaba de
reeditar Meteora en què recull 51 poemes on rememora
personalitats, llocs o fets que
han esdevingut emotius en
les seves vivències. La llibreria
Aqualata organitza aquestes
presentacions, per a les quals
no cal inscripció prèvia.

cant una vibració anímica
per aquell que ho contempla.
La inauguració serà avui divendres dia 3 de desembre
a les 7 del vespre a la sala El
Portal del Llevador (carrer
Concepció, 13).
L’exposició es podrà visitar
de 3 al 19 de desembres les
tardes de dilluns a dissabtes
de 6 a 8 i els diumenges i festius de 12 a 2 i de 6 a 8.

I per als més petits...
Torna el Club de lectura infantil, amb una primera trobada
el divendres 10 de desembre, a
les 6 de la tarda. Es tracta d’un
espai obert a nens de 8 a 11
anys en què comenten el llibre
que s’han llegit. Per aquesta
primera sessió el llibre escollit és «El destí d’en Fausto»,
d’Oliver Jeffers. La moderadora serà Glòria Regordosa. I el
dissabte 11, a les 12 del migdia, l’actriu i narradora Ingrid
Domingo explicarà «Contes
frescos», on el vent, el fred i la
neu acompanyen les històries i
fan que els seus personatges es
trobin en situacions ben particulars i inesperades.

Anem al teatre!

T’ESTIMO SI HE BEGUT Comèdia musical
Dissabte, dia 18 de desembre de 2021

Teatre Poliorama

Temporada
2021 - 2022

Hora Sortida: 15:00h

Sortida amb el nostre autocar a les 15,00 h d’ Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle al Victòria. Entrades garantides a platea.
El món que Empar Moliner desplega en els seus contes és d'una lucidesa radical i estimulant. Els personatges són un reflex de la societat: contradictòria,
estressant, divertida, irònica i càustica. L'espectacle agafa el millor del millor dels seus contes i fa un retrat contundent, posant la dona en el centre. Les quatre
actrius de T de Teatre encarnaran mares, amigues, amants, treballadores, feministes ... Totes elles construïdes amb la intel·ligència, la sensibilitat i la mirada
crítica d'una dona que, sabent com elles, ens posa davant nostre un mirall per fer-nos reaccionar.
Autora: Empar Moliner. Música original: Andreu Gallén.
Intèrpretes: Mamen Duch, Mercè Martínez, Marta Pérez, Carme Pla, Àgata Roca/Rosa Gàmiz, Ernest Villegas i Marc Rodríguez.
Direcció: David Selvas. Una coproducció de Dagoll Dagom, La Brutal i T de Teatre.
Preu per persona: 46 € Inclou: Transport + beguda + entrada a platea (files 3 a 7). Pagament al fer la inscripció - Places limitades

CONCERT ANY NOU

Palau de la Música

Dissabte, dia 2 de gener de 2022

Hora Sortida: 15.30h

Sortida a les 15,30 h. amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Palau de la Música. Entrades garantides a la platea
L'extraordinària gira de STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA ha conquistat Europa.
Si ets un dels amants de la música clàssica, els títols més coneguts del rei del vals: Napoleó, Festa de les flors, El vals de l'emperador o Champagne, et seran
familiars. El vals més cèlebre de tots, El Bell Danubi blau i la Marxa Radetzky completen aquest extraordinari concert que ha apassionat a més de 5 milions
d'espectadors de tot el món.
A les millors sales d'Europa: Musikverein (Viena), Concertgebouw (Amsterdam), Philarmonie (Berlín), Musikhalle (Hamburg), Palau de la Música i el Gran Teatre
de Liceu (Barcelona)...
Preu per persona, viatge + refrigeri + entrada a platea : 80 €
Pagament al fer la inscripció - Places limitades.

Reserva la teva butaca a: Fer Frans viatges. Rambla Sant Isidre, 9.

93 803 75 56
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Premi de Fotografia Procopi Llucià, Igualada
2021; o quan la Fotografia és Cultura

E

l passat diumenge, 21 de novembre, el Teatre Municipal l’Ateneu va acollir una nova
edició dels Premis Ciutat d’Igualada, que
fomenten i reconeixen la labor creativa de diferents disciplines dels àmbits cultural, artístic, de
recerca o social.
Per a aquesta ocasió, tot i celebrant els premis
lliurats per a aquestes distintes competències;
personalment, en tant que membre de la Junta de
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, mantenidora
del Premi de Fotografia Procopi Llucià, i periodista compromesa amb el món de la fotografia i la
cultura, entenc que no es pot passar per alt de ci-

tar expressament -en aquesta pàgina de Culturaels guanyadors del Premi de Fotografia Procopi
Llucià d’enguany.
En aquest sentit, d’acord amb les bases establertes a la convocatòria, seguint la pauta registrada
a l’ACTA DEL JURAT, del 9 d’octubre de 2021, i
signada per Jordi Cuartero (A.F.Sant Just), Xavier
Rafanell (Ass. Art. Premià de Dalt) i Josep Bou
(A.F. lgualada), van ser seleccionades com a guanyadores les següents col·leccions de quatre fotografies:
- “Viaje subterráneo” de Jorge Llorca, de Barcelona, amb el PRIMER PREMI de Fotografia Procopi

HORARI:
DIS S AB TE I DIUM ENGE I F ES TIUS

DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera

Tel. 937 760 261 Fax 937761 604
aperitiuscatalans@hotmail.com

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

Llucià 2021.
- El SEGON PREMI de Fotografia Procopi Llucià
2021, va ser per a Jordi Ventura, de Puigdàlber,
amb la col·lecció anomenada “Costa da Morte”.
També és oportú de subratllar i fer esment a unes
altres obres seleccionades i no premiades, que són
tres col·leccions dels autors: Diego Pedra, Paquita
Martos i Carles Canals.
Endemés, des de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, una altra vegada, ens cal agrair la notòria
concurrència en la participació als Premis Ciutat
d’Igualada de Fotografia, així com la rellevància
de les fotografies presentades.
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AGENDA
DIVENDRES 3

seu, i a frec del Rec.
Diumenge de 2/4 de 12 del matí a Cal
Granotes

TARDA DE CONTES
Calaf
Vine a llegir contes amb nosaltres.
Divendres a les 5 de la tarda a Espai Social i Cultural Carmen Arrojo Maroto.

FESTIVAL BENÈFIC
Capellades
L’Associació Cultural de Sevillanes de
Capellades organitza un nou Festival
Benèfic que destinarà els diners als
menjadors de les escoles de Capellades.
Diumenge de 2/4 de 3 de la tarda a les 9
del vespre a cal Ponet.

CINEMA
Capellades
Nova proposta de cinema a La Lliga aquesta setmana amb la pel·lícula
“Queridos camaradas”.
Divendres a les 9 del vespre al cinema
de la Lliga.
CLUB DE LECTURA
Òdena
Club de lectura adults. Lectura i comentari del llibre “La campana de vidre” de
Sylvia Plath”.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca l’Atzavara.

DISSABTE 4
CLUB DE POESIA
Igualada
Va de poesia... Llegim?. Segona trobada d’aquest nou club de lectura que ha
posat en marxa la Biblioteca. Els participants comentaran l’obra de Pedro Salinas.

CINEMA FAMILIAR
Vilanova del Camí
Projecció de la pel.lícula de cinema familiar “UglyDolls”.
Diumenge a les 12 del migdia a Can Papasseit.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca
Central
CLUB DE LECTURA AVENTURER
Piera
Trobada dels nens i les nenes que hi
participen per comentar i descobrir els
enigmes plantejats a propòsit de la lectura El curiós cas del castell Billinghurst
de David Fernández Sifres..
Dissabte a les 10 del matí a la Biblioteca
TEATRE
Calaf
“La vie en rose”. La companyia Mar Gómez hibrida el teatre gestual, la dansa

i el clown per mostrar-nos la història
d’una parella que, arribada al cim de
l’èxit, decau en el més clamorós dels
fracassos.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda al Casin

DIUMENGE 5
VISITA GUIADA
Igualada
Visita guiada gratuïta a Cal Granotes
antiga adoberia del Pla del Cornet, que
data del segle XVIII, està situada a pocs
metres de Cal Boyer, seu central del Mu-

DIMECRES 8
MÚSICA
Calaf
Recital violí i piano - ‘Homenatge a Joan
Manén’, amb la violinista Kalima Macuta i el pianista Daniel Blanch. Podrem
gaudir d’algunes de les característiques
més reconegudes del violinista com van
ser el virtuosisme, la passió i la profunditat expressiva
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda al Casino.

EXPOSICIONS
PLOU A L’ESCALA

Kima Guitart
La mostra forma part de la sèrie “Plouen pregàries”, inspirada en les banderes d’oracions del Tibet i el Nepal
amb cal·ligrafies de desitjos de pau,
prosperitat, salut, alegria...
Del 15 de juliol al 31 de desembre a
Cal Roure

PREMI CATALUNYA
D’ECODISSENY

Exposició convocada per l’Agència de
Residus de Catalunya amb l’objectiu
de fer arribar l’ecodisseny als estudiants i als professionals de disseny i a
la societat, tot mostrant exemples de
productes ideats amb criteris ambientals per promoure’n el seu consum
Del 18 de novembre al 16 de desembre
al Campus Universitari d’Igualada

UNA ALTRA MIRADA A
MIQUEL MARTÍ POL

Exposició a partir del llibre Abcedari,
una joia solidària. Vint-i-sis haikús
en vint-i-sis quadres. Els haikús són
la base d’on arrenca aquest projecte.

Del 14 de novembre al 7 de gener a
l’Empremta

A partir del text, Maite Franquesa ha
reproduït l’emoció en imatges.
Del 4 al 30 de novembre a la sala
d’exposicions de la Biblioteca Central

PLÀSTIC. GENIAL
O PERVERS,
TU COM HO VEUS?

PROCESSOS

Una mostra produïda pel Museu de
la Vida Rural de l’Espluga de Francolí
que presenta una proposta de reflexió
sobre el plàstic a partir de les arts visuals..
Del 22 d’octubre al 30 de gener al
Museu de la Pell

Marina Toledo.
Repertori de dibuixos i estampes aixoplugats per l’exercici de l’aprenentatge. Cap d’aquestes il·lustracions
s’ha de pendre com a obra acabada o
definitiva
Del 2 de novembre al 10 de desembre al Punt de lectors de la Biblioteca
Central

LA MARE QUE ENS VA
PARIR

FOTOGRAFIA

Mostra dels treballs de fotografia que
s’han presentat en la modalitat de fotografia del premi de creació artística
Procopi Llucià
Del 19 de novembre al 12 de desembre
a la Sala Municipal d’Exposicions

PINTURES I GRAFIT

David Ribas Boldú.
La pintura de Ribas es caracteritza pel
tractament del color i les formes sim-

ples, que creen espais i dialoguen.
Del 18 de novembre fins el 15 de gener a Artèria espai d’ar

MARIA BARBAL,
DE TREMP AL MÓN

Maria Barbal és una de les grans escriptores de la literatura catalana actuals .

Exposició fotogràfica de Nacho Samper i Nacho Carballo.
Des del 26 de novembre al Mirador
del Museu Molí Paperer

AQUAREL·LES

Salvador Balcells
Aquarel·les abstractes on l’artista
combina les formes amb el color fugint dels motius figuratius.
Del 3 al 19 de desembre a la sala El
Portal del Llevador.
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Les millors sèries
“La Rueda del Tiempo”, màgia, bruixes i dracs a Dos Rios
REDACCIÓ / LA VEU

L

a rueda del tiempo és la
nova proposta d’Amazon Prime dins del
gènere de la ciència ficció.
L’adaptació de les catorze novel·les de fantasia de Robert
Jordan, considerades “Best
Sellers”, està dirigida i produïda per Rafe Judkins, Rick Selvage, Larry Mondragon, Ted
Field, Mike Weber i Darren
Lemke. La sèrie consta de vuit
episodis que s’emetran fins al
24 de desembre de 2021. Amb
l’èxit que s’esperava que tingués la seva acollida i els girs
de guió finals, el maig de 2021,
els productors jan va anunciar
que rodaria segona temporada, abans fins i tot de l’estrena.
L’univers de fantasia de “La
rueda del tiempo” té tots els
ingredients per a l’èxit. Un
passat heroic i profecies sobre
la fi del món. Una mitologia
pròpia, una manera particularíssima d’entendre la màgia
i nacions exòtiques. “La rueda
del tiempo” narra la història
de Moiraine, qui pertany a les
Aes Sedai, una poderosa organització de dones caracteritzades pels seus poders màgics.
Moiraine guia a un grup de
cinc joves en un viatge al voltant del món, creient que una
d’elles podria ser la reencarnació del Drac, un poderós individu de qui s’ha profetitzat,
salvarà al món o el destruirà.
Tot comença en un llogaret
apartat del mundanal soroll
en el Camp d’Emond, Dos
Ríos, un pacífic Hobitton.
Moraine s’ha assabentat que
els “Engendros de l’Ombra”
i els “trollocs” estan buscant
al Drac Renascut de les profecies, que no té res a veure
amb els dracs que tots coneixem sinó amb el mag masculí
més poderós en un món on la
màgia masculina està maleïda. L’únic capaç de salvar al
món... o destruir-lo. Moraine
s’ha proposat trobar-ho i entrenar-ho per al seu destí.
Un camí en el qual apareixe-

“La rueda del tiempo” té
tots els ingredients per a
l’èxit. Un passat heroic
i profecies sobre la fi del
món. Una mitologia pròpia, una manera particularíssima d’entendre la
màgia i nacions exòtiques.
ran molts altres personatges,
igual d’importants que el futur
Dragon Renascut, i que aviat
es converteix en el motor de la
narració. Els personatges que
apareixen a “La rueda del tiempo” són coneguts com a estrelles del cinema. Per al paper
de Moraine, els creadors de
la sèrie han destinat l’estrella
més gran de la producció. Està
interpretada per Rosamund
Pike, ambigua protagonista
de “Perdida” i guanyadora del
Globo d’Or per “I Care a Lot”.
Un personatge molt poderós,
així que no es podia esperar
menys que una intèrpret com
Pike per a donar-li el caràcter intrigant i misteriós que
posseeix en la història. A ella,
l’acompanyarà Daniel Henney
com el seu guàrdia-escuder:
Lan Madragoran. A banda
dels nombrosos personatges
que conformen la història, no
podem deixar de banda l’actuació de famosíssim Álvaro
Morte, ni més ni menys que

“el professor” a “La Casa de
Papel”. Aquesta vegada, però,
serà el misteriós Logain Ablar,
un personatge que comença
passant desapercebut fins que
Moraine descobreix que sense ell no poc continuar amb
el seu objectiu. Tot i que “La
Rueda del Tiempo” és una sèrie de ciència-ficció, ha comptat amb espais reals per al seu
rodatge, i molts d’ells han estat
a prop de casa, com ara l’interior de l’ Alcázar de Segòvia.
Les portes de la fortalesa, la
Terrassa del Pou i a la Terrassa
de Moros i les antigues façanes
formen part del decorat de la
sèrie. És probable que “La rueda del tiempo” sigui el projecte
més ambiciós d’Amazon Prime d’aquesta temporada i el
segon més gran en desenvolupament després de la sèrie “El
senyor dels anells”. La companyia ha invertit 10 milions
en cada episodi de la sèrie i el
mateix Rafe Judkins ha assegurat que no estan escatimant
en despeses. Per a l’episodi pilot, Judkins els va dir: “Construiré Dos Ríos i després ho
cremarem al final de l’episodi
un”. Si destaquem “La rueda
del tiempo” com una potent
producció d’Amazon Prime
no podem passar per alt les
crítiques -que no són poques-,
de les pàgines i revistes més



conegudes. Ed Power de “The
Daily Telegraph” li va donar a
la sèrie 4 de 5 estrelles, escrivint: “en els seus primers episodis, aquesta gran “rueda” té
suficient escombratge, mística
i impuls per a suggerir que
pot continuar girant i donar-li
a *Amazon l’èxit global que
tant anhela”. Lucy Mangan de
“The Guardian” li va donar a
la sèrie 3 de 5 estrelles, escrivint: “està absolutament bé. Té
empenta, té estil i té suficients
esdeveniments portentosos de
final de llibre per a fer que tot
sembli de gran importància”.
Brian Lowry de CNN va descriure la sèrie com “la versió

de “El Señor de los Anillos”
per als pobres d’ Amazon”, i va
escriure: “els personatges simplement no posseeixen prou
per a atreure a aquells que no
venen immersos en la mitologia, i els efectes especials són
desiguals”. Segons crítics i seguidors de les sèries de fantasia, Amazon vol que La Roda
del Temps sigui un èxit colossal a l’estil de Joc de Trons,
sèrie amb què té moltes similituds. Una dada curiosa és que
les dues sagues es van publicar
a principis dels 90, i els autors
eren amics i tenien idees molt
diferents sobre com volien remesclar la fantasia èpica.
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L’instint maternal
Estrena • La hija
REDACCIÓ/

I

rene és una adolescent de quinze
anys que acaba d’escapar-se d’un
centre de menors. La jove, s’ha
quedat embarassada i ara haurà de
viure sota la custòdia del seu tutor legal, Javier. Tots dos hauran d’aprendre
a viure junts i la noia haurà d’aprendre
a conviure sota les regles de Javier.
La pel·lícula dirigida per Manuel Martín Cuenca, està protagonitzada per Javier Gutiérrez (Durante la tormenta),
i compta també amb Patricia López
Arnáiz (Mientras dure la guerra).
Què significa la maternitat? Per a
l’Adela, un anhel impossible; per a
la Irene, una inesperada oportunitat
per a canviar de vida. Manuel Martín
Cuenca recull en un pacte entre una

adolescent embarassada i una parella que no pot concebre (la llibertat a
canvi d’un nen en principi no desitjat)
els instints més primaris, immorals i
egoistes de l’home.
Avançant sense presses, deixant respirar a aquesta serra de Jaén aïllada, tan
idíl·lica com asfixiant, el director dibuixa amb sang sobre neu un drama
personal que muta en thriller rural,
una reflexió sobre l’instint maternal
que sona a cançó de bressol (Vetusta
Morla li posa música) fins a desembocar en una pel·lícula gairebé de terror,
brutal, salvatge.
La posada en escena gairebé teatral
que caracteritza al cineasta i el poder
visual que emana d’aquests paisatges
muntanyencs intensifiquen la tensió i
la pressió en l’espectador.

Un cant a la vida
A Tous • Una villa en la Toscana

Un musical diferent
El racó del Cineclub • Annette

RICARD FUSTÉ /

E

l dijous 9 de desembre, a les vuit
del vespre, el Cine-club presenta, a l’Ateneu Cinema, la producció francesa del 2021 Annette, dirigida
per Leos Carax.
Enfant terrible del cinema francès,
trenta anys després de la irrepetible Les
amants du Pont-Neuf i quasi deu de la
inqualificable Holy Motors, Leos Carax
narra en clau de cinema musical (ja

REDACCIÓ/

A

la Toscana, un bohemi artista londinenc (Neeson) torna
a Itàlia amb el seu fill (Richardson) per a vendre la casa que van
heretar de la seva difunta emmanilla.
Però cap dels dos esperava trobar la
bella vila en tan mal estat. Mentre
pare i fill restauren minuciosament la
casa, també començaran a reparar la
seva relació. El futur ara pot semblar
bastant diferent i sorprendre els dos.
La Toscana, aquest paradís idíl·lic on
sempre brilla el sol, és territori propici per al romanç i el retrobament amb
un mateix. D’això també n’hi ha en el

previsible però lleuger i eficaç debut
com a director i guionista de l’actor
James D’Arcy, però aquesta és, sobretot, una història de pare i fill, que
per més inri, ho són també a la vida
real: un Liam Neeson que aquí canvia les armes pels pinzells, i el seu fill
Micheál Richardson, que va prendre
el cognom de la seva mare, Natasha
Richardson.
Aquest paral·lelisme sobrevola com a
catarsi al llarg de tot el metratge, i que
li atorga certa morbositat i una bona
dosi d’emoció a un relat que culmina
amb aquesta sincera conversa entre
tots dos sobre com manejar la mort
de la mare.

present en alguns fragments d’aquella
proposta tan heterogènia) la història
de Henry, monologuista d’humor incisiu, Ann, una cantant de renom, i la
filla que tindran, l’extraordinària, misteriosa Annette.
Ajudat per l’ubic Adam Driver i Marion Cotillard en els papers protagonistes, Carax serveix un altre títol fascinant i insòlit que li ha valgut el premi
a la millor direcció en el darrer Festival
de Cannes.
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sudokus

7

8

9

10 11 12

HORITZONTALS: 1. Descomptant el cas de la sardina, per ser exactes n’hauríem de dir
encimentaments / 2. Porteta a terra per accedir als monjos. Ballaré un fox tot clavant cops
de puny / 3. Pilar prim. Estat en què la larva es creu nimfa; és una neurosi. Part interior
de la roda / 4. Nansa de cordillet pel braç de gitano. Família de cucs que repten enrera / 5.
Intents d’Introduir Tomistes. Mineral partidari del jadi / 6. No és el paio que compta els
100 metres, sinó el que estableix la data. Estan en consonància amb el zènit / 7. És indispensable per l’aeròbic. Xiïta partidari de dotze imams i una marona / 8. Contínua, com la
febre de la mala cosina. La mort del hòbit / 9. Enmig dels cims. Orgullosa com una flor
d’aquelles que broten amb supèrbia. Per la unió / 10. Es veuria en Fidel, si no fos pel successor. Híbrid entre diaca i monarca?: no, tija de doble feix / 11. Per l’europea. Ocell nascut
per una antologia de casualitats. El ciclista de les galàxies / 12. Altera altera i veuràs com
donen l’alarma. Sucre per empolsinar per l’altra banda / 13. All remenat. Digne de seure a
la banqueta, i no pas de suplent.
VERTICALS: 1. Típica intoxicació de dissabte. Utopia de fumador / 2. Abracen en Nèstor.
Tendència a veure la pluja com les llàgrimes dels déus. Plaç il·limitat / 3. Punt de trobada
del dia que s’acaba amb allò de la 1H. Cell esbojarrat que hauria pogut ser llec / 4. Del combat que dura fins després de morts. Flor navegable / 5. Guarneixo de branques. Com que
venerava la serp va degollar el sofista / 6. Fa remor. Cosina itàlica de la naftalina per dessodificació. Cau enlaire / 7. Abominat sense explosius. Sol·licitud, en part, a en Groucho. Al
cor d’en Llull / 8. Es comporta com un gos. Entomares el sermó / 9. Centre de producció
de versos nostàlgics. N’era la llei que obligava a pavimentar les taules / 10. Goita, el caigut
de la naftalina! Deixar anar una coça de diccionari. Aborigen sense origen / 11. Os que es
trenca amb soroll de gelat. Aquell que va capgirar el llec / 12. La roba més mona. Antic
dibuix de carcerari que ara és del primer que pasa.

Troba les 7 diferències per Alejo Juvencio

Nivell mitjà

Nivell alt
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Nivell mitjà

Nivell alt

GUIA DE RESTAURANTS

NOU HORARI
Dimarts a diumenge
de 13 a 16 h
Divendres i dissabte
de 20 a 23 h

· De dilluns a
dissabte sopars
a la carta

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

· De dimarts a
divendres menú
de migdia

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari
Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet
www.kubbdeliris.cat
Tel. 93 804 91 64
info@grupjardi.com

Migdies de dilluns a
diumenge obert
Dimarts tancat

· Dissabtes i
diumenges vermuts
i dinars a la carta

Divendres i dissabtes
sopars de 21.00 a 23.00 h

938 03 18 64

TROBA EL TEU MENÚ
Menú diari
Encàrrec i domicili

Restaurant

Reserva tu asado con
3 horas de antelación

Av. Dr. Pasteur, 45 · Tel. 93 804 33 51 · M. 659 048 262
08700 IGUALADA · www.asadormesonelabuelo.es

RESERVES 93 806 05 55
Restaurant Scorpia Carretera N-II, km 559,1 · 08711 Òdena ·
Igualada (Barcelona) · scorpia@restaurantscorpia.cat

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA

Per publicitat a

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA

obert tots els dies

Dijous, divendres i dissabte
obert migdies i nits.
Diumenge obert al migdia.

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

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
--

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat
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Aquest Nadal...

NOVETAT!

Pots fer també una subscripció
ON LINE
Entra a la nostra web
i descarrega’t el PDF

...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

GUIA LEGAL
advocats i assessors

ANDRÉS IGLESIAS
Advocat
·Dret de la Segona

Carlos Calatayud Chollet

Oportunitat

Notari d’Igualada

NOVETATS BREUS NOTARIALS:

Obligatorietat certificat eficiència energètica
Des de juny de 2021 és obligatori en tots els casos el
certificat d’eficiència energètica quan es ven un habitatge davant Notari, derogant la normativa anterior
de 2013. Només es podrà renunciar en casos en què el
comprador no sigui consumidor/usuari, o bé l’objecte
de la venda no sigui un habitatge, i en el cas de no aportar-se el dia de la signatura s’haurà de fer a posteriori
per poder inscriure’s al Registre de la Propietat.

VILARRUBIAS
& MARTÍ
Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave
628054099
Amparo Martí Gimeno
649747122

Passeig de Veredaguer 40,
1a planta
IGUALADA

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

Tel. 93 805 39 39
iglesias@despatx.es

93 804 24 51

andresiglesias.cat

publicitat@veuanoia.cat

DRET CIVIL:
- desnonaments
- contractes arrendaments i
compravenda
- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i
monitoris
DRET DE FAMÍLIA:
- divorcis i parelles de fet
- incapacitacions i tuteles

·Concurs de creditors

Per publicitat a

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL
I DE LA SEGURETAT SOCIAL

c/Sant Magí, 2, 2n-2a - Edifici Central
08700 IGUALADA
barogalvez@icab.cat

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

Advocada de família

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats
Civil: Herències, Immobiliari, Contractes, Família.
Mercantil: Societari, Concursal, Empresa i
Segona Oportunitat. Laboral, Penal, Fiscal, Administratiu, Urbanisme.
Sinistres i Accidents, Consum, Bancari.
Av. Barcelona, 56 · 08700 · Igualada
Tels. 93 804 61 00 - 93 804 69 62 – Fax 93 804 53 81
e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

ET CANCEL·LEM TOTS ELS DEUTES
GRÀCIES A LA LLEI DE LA
2a OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

(divorcis, separacions, ruptures de parella, modificacions de mesures,
execucions de sentències)

Mediació familiar

per arribar acords en els processos de divorci, separació o ruptura de parella

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

Formadora en comunicació no violenta en la família i empresa.

Tel. 603603030 info@aylagasabogada.com
www.aylagasabogada.com

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

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com
Tel. 656 90 94 54

Morillas i Associats
Advocats

BUFET MATAMALA, advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí
Tel. 93-8055686 Fax. 93-5457470
Mòbil 649871940
info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

C/ Cardenal Lluc, 9, 3r - 08242 - Manresa
Tel. 93 872.35.67 - Fax. 93 872.8742

Jordi Matamala Cunill
Blanca Solano Dalmau

Tel. 688 750 641
info@alcantaramoreno.com
www.alcantaramoreno.com
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En el traspàs de Gaspar Vilarrúbias Un home compromès
Codina

S

’ha mort un home que
podem qualificar de Soldat de Crist. Un home
que ha lluitat moltíssim per la
causa catòlica. Ens ha deixat
el “Gaspanet”. Resulta difícil
qualificar-lo d’altra manera:
Acció Catòlica, Escoltisme
(CAU). Aimant de la natura
i l’excursionisme. Era un pou
de ciència popular. Sabia mil
històries i llegendes, que et
deixaven bocabadat a l’escoltar-les.
No podré pas oblidar la vivència que vam tenir junt a
ell, i la família Fontanellas,
a Alemanya, quan la fosa de
les campanes de Santa Ma-

ria, d’Igualada, que es portà
a terme a la casa Albert Batcher. Fou una cerimònia molt
emotiva, plena de simbolismes, que recordem tot al llarg
del pas dels anys. Aquell divendres, a les tres de la tarda
l’acer roent començà emplenar els motlles de les sis campanes igualadines, junt amb
d’altres. Mn. Raurell, el nostre arxipreste, va resar una
oració adient i beneí la fosa.
Home modèlic. Home de
vida familiar que enquadrava
amb l’esperit de la fe. Home
de condicions humanes i espirituals, amb les quals donava exemple i feien que hom

s’emmirallen amb ell.
Ens ha deixat un apòstol de
la Bona Nova, que la volia fer
arribar als altres, per tal de
que l’esperit del bé estés sempre per davant del mal.
Tinguem un bon record d’ell
que tant es va desviure per
mostrar el seu tarannà, humil,però eficient.
Déu l’ha acollit en el seu Sí
per tal de que frueixi del merescut premi a la seva manera
de viure amb les regles del joc
net
Reposi en pau aquest esmentat treballador de la causa Pia.
Josep Elias Farré

Festa de la Immaculada Concepció de
Maria, 8 de desembre
ESGLÉSIA / LA VEU

D

imecres vinent, dia 8,
festa de la Immaculada Concepció, a les
parròquies i temples d’Igualada se celebraran eucaristies
com tots els diumenges, amb
aquestes celebracions destacades:
Actes de la festa patronal a
Santa Maria
La Puríssima és la titular de
la parròquia de Santa Maria.
Dimecres, 8 de desembre, a
2/4 d’1 del migdia (12:30)
Missa solemne presidida per
Mn. Xavier Bisbal; pronunciarà l’homilia Mn. Eduard
Flores; els cants aniran a càrrec de la Coral de Santa Maria, sota la direcció de Coni
Torrents, i ens acompanyarà
a l’orgue el Sr. Lluís Victori,
organista titular de la basílica. A les 8 del vespre missa
vespertina; els cants aniran a
càrrec, com cada diumenge i
festa, del Grup Laude.
Als PP. Caputxins
Patrona de l’Orde Franciscà i

E

ns ha deixat en Gaspar
Vilarrubias i Codina,
un home compromès i
fidel a les seves idees. Nascut
en una nissaga de curtidors,
va seguir la tradició adobera i
va desenvolupar l’especialitat
de les pells fines a l’empresa
Dernova, on va desenvolupar
diverses patents per l’estiratge
de la pell amb pèl i va ser un
referent internacional.
Però el treball mai li va impedir dedicar temps a la família,
a la natura i a la música. Va
ser durant anys el director de
la coral mixta de la Schola
Cantorum. També va ser l’impulsor per la recuperació de
campanes a l’església de Sant
Joan Baptista de la Torra de
Claramunt i de Santa Maria

d’Igualada, així com un dels
estudiosos de l’harmonització de sons de les campanes
d’un mateix campanar.
Va ser regidor de l’Ajuntament Igualadí. Sent tinent
d’alcalde va ser el promotor
de l’embelliment de moltes
places i jardins i un dels més
actius defensors del carrilet
en el moment en que s’havia
decretat el seu tancament.
Persona de fermes conviccions religioses havia compartit diversos articles en
publicacions locals i foranes.
La seva esposa Irene, els cinc
fills i els seus molts nets van
poder acompanyar-lo en els
darrers moments i se’n va
anar amb serenor, el rostre
radiant i ple de pau.

SANTORAL
Desembre

3: Francesc Xavier; Cassià; Sofonies; Magina.
4: Joan Damascè; Bàrbara; Bernat; Ada
5: Dalmau; Sabas; Guerau de Braga; Crispina.
6: Nicolau; Pere Pasqual; Fortià; Asel.la.
7: Ambròs; Eutiquià; Fara.
8: Immaculada Concepció de la Verge Maria; Ester
9: Restitut; Pere Fourier; Leocàdia; Valèria
titular de l’església conventual dels Caputxins d’Igualada.
Se celebrarà el dimecres dia
8 de desembre, amb les misses com cada diumenge, a les
8’30 i 11’30. No hi haurà missa anticipada el dimarts 7 de
desembre a les 19’30.

A la Sagrada Família, cloenda de la Novena
Dimecres, dia 8, a les 8 del
vespre, Missa de clausura de
la Novena a la Puríssima que
ha predicat Mn. Xavier Bisbal. La resta de misses, com
tots els diumenges.

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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FARMÀCIES DE TORN

GUIA DE SALUT

PATROCINAT PER:
CLÍNICA DENTAL ANOIA

DR. JORDI GRAELLS

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments

·Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia ·Criocirurgia
Visites: dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes

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

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa
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

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares
c/Pujades, 47
93 803 38 74
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396
Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP
c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

55

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

DIVENDRES 3:

PILAR

Av. Mestre Montaner, 26
Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

DISSABTE 4:

ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIUMENGE 5:

PAGÈS

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

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

Pau Muntadas, 58
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 6:

BAUSILI

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

LA CREU

P. de la Creu, 7
(22:00 - 9:00h)

DIMARTS 7:

MR SINGLA
Pujades, 47

DIMECRES 8:

BAUSILI

ORTOPÈDIA CASES
Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals
• cirurgia ambulatòria: cataractes, retina,
glaucoma.
• cirurgia refractiva: miopia,
astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular
Associada a l’Edat DMAE).
C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons
digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat
Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

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

JUVÉ

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

DIJOUS 9:

ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

Jaume Vizcarra Clemente/

Espai patrocinat per:

Metge i autor de llibres teològics
Divendres, 3 de desembre de 2021

“El projecte Prensproa vol donar
veu política a dos col·lectius importants: jubilats i discapacitats”
Soc Jaume Vizcarra i Clemente, igualadí i metge jubilat. Vaig caminant des de
posicions mentals rígides a posicions mentals més obertes. No renuncio a les meves
creences religioses ni a les meves conviccions polítiques. M’hauria agradat ser més
pacífic. Sóc agraït amb el que m’ha tocat viure. Estic aprenent a caminar i a respirar

Q

uè és aquest llibre que acaba de publicar?

El Pare Nostre és el primer llibre de traducció de l’arameu que vaig publicar l’abril d’enguany. Aquest passat
setembre va sortir Maria, el Magnificat. Ara al desembre surt Josep de Natzaret.
El Pare Nostre en arameu té interès científic, històric o religiós?
Els llibres tenen interès en les vessants que vostè esmenta per qui
vol endinsar-se en la cosmovisió històrica i religiosa jueva del segle primer. A nivell científic hi ha molts autors més competents
que no pas jo.
És el seu tercer llibre de tema teològic. L’altre versava sobre la
Verge Maria. Segueix una cronologia?
Efectivament. Els tres llibres conformen una trilogia que pretén
abordar la figura de tres personatges jueus que han esdevingut
cabdals en la història del cristianisme.
Vostè s’ha jubilat com a metge i a banda d’escriure sobre teologia també dona un servei de peritatge judicial sanitari.
Elaboro sota demanda o petició jurídica, informes pericials mèdics que complementen demandes judicials de diversa índole
Qui pot accedir als seus serveis de peritatge?
Tothom qui ho necessiti en un moment donat. Habitualment els
encàrrecs venen per part de les gestories i de l’advocacia
Vostè que té experiència tant com a ciutadà d’Igualada com a

metge especialista en peritatges per accidents o caigudes, com
veu l’estat dels carrers de la ciutat pel que fa a seguretat dels
vianants?
Tot és millorable. Les persones grans, les que tenen mobilitat
reduïda I les discapacitades poden trobar-se amb algun inconvenient. Em consta que l’Ajuntament d’Igualada està posant esforços en la millora dels carrers.
Els sentiments religiosos poden ajudar a l’evolució d’un malalt en funció de la seva fe?
Sens dubte. Hi ha estudis científics que ho corroboren. La pregària és molt recomanable. I per part dels malalts una actitud
relaxada i una vivència de l’esperança.
Tota la vida ha estat una persona que ha sorprès amb les seves
iniciatives. Està treballant en un altre projecte?
Un projecte polític de suport a pensionistes que alhora implica ajuts econòmics a persones discapacitades que depenguin de
pensionistes. Podeu consultar-ho a www.pensproa.cat.

El Pensproa, el grup que vostè encapçala, entrarà en la cursa
política participant en eleccions?
La voluntat, si hi ha gent disposada, és entrar en el terreny polític.
Com a metge, s’esgarrifa gaire en escoltar segons quines opinions al voltant de la covid-19?
Del tema covid hi ha moltes preguntes sense resposta. Se’ns va
dir que amb la immunitat de grup (aproximadament el 70%
d’immunitzats) el tema estaria sota control. I no és així. Per què
els vacunats poden infectar i inclús patir la malaltia?. Quantes
entrevistes necessitaríem per respondre a tanta pregunta?. Sembla realment el dia de la marmota o una sèrie de Netflix en reprogramació continuada.
La medicina és una professió altament vocacional, com ho és
també la teologia. No troba a faltar l’atenció als pacients?
Tot té el seu temps. El meu marc relacional es manté encara en
molts àmbits que són molt estimulants.

Ens el pot explicar una mica?

En aquesta vida que és el més important?

El projecte Prensproa vol donar veu política a dos col.lectius
importants: els pensionistes i els discapacitats que depenen de
pensionistes. Tots volem arribar a pensionistes, doncs cal que en
defensem els drets. Tots podem patir alguna discapacitat, doncs
cal que els ajudem a tirar endavant. I ara una reflexió teològica:
el coneixement de Déu passa per la praxi de la compassió, és a
dir, pel reconeixement del proïsme.

Crec que l’important en aquesta vida és respondre a allò que ens
ateny de manera incondicional. És l’intent de trobar respostes a
les qüestions fundacionals. Mirar de contraposar el creure i el
saber, la sapientia i la scientia. Aprendre a combinar la urgència
amb la importància. Portar el propi fardell que t’han carregat
amb dignitat.
Jaume Singla Sangrà @jaumesingla

A la façana de l’Ajuntament de Brussel·les hi havia una petita majòlica on estava escrit que fins allà havia arribat la “intransigència espanyola”. En la darrera “restauració de l’edifici” va “desaparèixer”. Els funcionaris belgues joves “no en saben res”, però els antics i els
historiadors “somriuen” quan els ho pregunten. Alguns diuen que és una “llegenda urbana”. I davant aquesta “característica castellana”, es
torna a dir que la política és l’art del possible. Com uns no es mouen, els altres s’adapten. “Anem al que interessa, inversions i competències,
perquè la resta són romanços”. La “pela és la pela” i els pressupostos són els pressupostos, al menys els d’enguany que venen inflats per
Europeu. Canvi de “cromos”. Jo t’ajudo i tu a mi. S’han quedat amb “un pas de nas” els que volen persistir, insistir i mantenir els ideals
sense defallir. A “empassar-se gripaus”. Oblidin-se del canvi immediat de relació entre Catalunya i Espanya. A Madrid pensen que els catalans “ja se’ls passarà la calentor”. I es queden “tan amples”. I ací, dividits, vivim la persistent malfiança estratègica, que porta a la paràlisi
i a percebre com a traïdors els aliats naturals del “procés”. Tots diuen “Europa ens mira.”

www.veuanoia.cat
Divendres, 3 de desembre de 2021 - 39è any - Núm. 2046 - 1,80 € - Publicacions Anoia, S.L
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Esperança

ÍNDEX

A

mb l’encesa de les
llums nadalenques
els carrers i les botigues ens conviden a les
festes tradicionals on ha
de regnar l’alegria de compartir i de retrobar els sers
estimats. Aquestes són festes d’esperança. Temps de
projectes compartits, de
mirades còmplices i de carícies emotives. De joia. De
pau entre la gent de bona
voluntat i d’esperança.
Sempre hi ha un racó per
l‘esperança i per recordar
que estem envoltats de gent
amb qui compartim molt
més que el veïnatge. Per
això hem de contribuir a
aquest estat d’ànim col·lectiu per trobar aquells petits
detalls en la cerca del que
volem. Que ens lliguin a les
moltes activitats d’aquests
dies i que ens predisposin
a gaudir de la intimitat de
la llar i superar aquelles asprors que s’acumulen amb

Centre
d’estètica

depilació · depilació
amb làser díode
solàrium
massatges tractaments

el temps. A saber trobar
la calidesa en els espais
tancats, perquè el fred del
carrer no ens faci perdre ni
l’alegria, ni el bon humor,
sinó que contribueixin a
retrobar les essències en
l’interior de cadascú.
Són dies d’amor i moments
per donar. De fer-nos un
regal. De triar allò que sabem que agradarà a qui se
li regala. I no sempre ha de
ser material. Hi ha moltes
coses que a vegades omplen més que el dispendi
més car. Cal saber trobar el
moment per asseure’s i enraonar. Escoltar, explicar,
retrobar-se de nou amb les
tradicions, amb les famílies, amb nosaltres mateixos. De recordar qui som,
què fem, on anem i a on
voldríem anar. Moments
d’il·lusions. De pensar en
els demés. De superar problemes i esculls, D’expressar als nostres propers que

junts podem superar totes les adversitats i que els
mals moments són menys
dolorosos si hi ha amor i
fraternitat.
Afortunadament hi ha
moltes persones amb il·lusions semblants que s’esforcen en el seu quefer,
fent de seva feina, un servei a la col·lectivitat. Gent
que no només pensa en
els diners, sinó que comparteix els valors de les
festes nadalenques. Que
posa sentiments en les coses que fa, perquè aquestes diades són, abans que
tot, un intercanvi d’afecte.
Aparquem per uns dies els
problemes, grans o petits,
que ens preocupen i fem
que només ens ocupin el
temps necessari per solucionar-los. I que hi pugueu
trobar el dring optimista
i alegre en la preparació
d’unes bones festes de Nadal, Cap d’Any i Reis.

Gràcies per confiar en nosaltres

Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25

de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 16 h (no tanquem al migdia)

Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h
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Arriben les Festes de Nadal

E

l Cicle de Nadal és un
període al voltant de la
festa del dia de Nadal,
que comprèn des de la Festa
de Sant Nicolau, el 6 de desembre, fins a la Candelera,
el 2 de febrer, el dia que tradicionalment es desfà el pessebre. Inclou un gran nombre de celebracions i rituals
d’origen religiós al voltant
de la nativitat de Jesús, però
també se’n mantenen moltes
amb fonaments pagans, com
la de fer cagar el tió.
Per Nadal es fan, sobretot,
festes i trobades en l’àmbit
de la família i les amistats,
però hi predominen uns costums i rituals que no varien
gaire d’una llar a una altra: el
tió, el pessebre, les nadales,
els grans àpats, versets i dècimes, etc. L’oferta cultural
i festiva al carrer també és
molt present en aquestes dates, en forma de cercaviles,
fires, cavalcades, representacions de pastorets, pessebres
vivents, enllumenat artístic dels carrers i desfilades
d’elements singulars, com la
Carassa, l’Esperit de Nadal
i l’Home dels Nassos, que
surten acompanyats del seu
seguici.
Nadal és la festivitat cristiana del naixement de Jesús
que correspon al 25 de desembre, i el cicle de temps
entre l’advent i l’epifania. És,
juntament amb la Pasqua, la
festa cristiana més important. De les esglésies cristianes, la Catòlica, la Protestant
i algunes de les Esglésies Ortodoxes autocèfales, com ara
la grega, la romanesa i la búlgara, celebren Nadal el 25 de
desembre (la tradició afirma
que des de Liberi I). Altres
Esglésies Ortodoxes autocè-

fales, en canvi, com ara la de
Constantinoble i la russa, el
celebren el 7 de gener, ja que
no van acceptar el calendari
gregorià que va reformar el
calendari julià de l’època romana.
Malgrat el seu origen marcadament religiós amb la missa

A l’hemisferi nord, Nadal
coincideix amb l’inici de l’hivern i és normalment temps
d’estar a casa i en família.
Cada dia més, Nadal està
esdevenint un concepte comercial; s’associa a un nombre ingent d’icones i símbols,
com l’arbre de Nadal, els Reis

tida amb Aragó i Occitània),
també anomenat tronc, tronca o simplement tió. També
ho és el fet de celebrar Sant
Esteve, l’endemà de Nadal,
per poder-se reunir, així,
amb l’altra part de la família
amb qui no s’havia pogut estar per Nadal.

del gall com a element central, Nadal ha esdevingut una
tradició que se celebra arreu
del món, fins i tot per gent
que no pertany a aquesta religió, com és el cas de la Xina
i el Japó. En català, la paraula Nadal ve de “natalici”,
“naixement”. Els anglosaxons
usen el terme Christmas, que
significa “missa de Crist”, i
en algunes llengües germàniques com l’alemany la festa
s’anomena Weihnacht, que
significa “nit de benedicció”.

d’Orient, el pessebre, les nadales, les estrenes, les postals
de Nadal, el Tió de Nadal, la
neu, però, sobretot, a la compra de regals.

A moltes comarques es fa la
rabassa de Nadal, on el fillol
dona una felicitació al padrí,
i aquest li respon amb un
regal, que segons el lloc pot
ser un tortell de Nadal o un
present. També és molt típic
a molts pobles de Catalunya
anar a veure Els Pastorets,
representació teatral centrada en l’adveniment de Jesús.
A més, des del darrer mig segle es fan en molts llocs pessebres vivents, que són escenificacions del pessebre amb

Tradicions
Nadal als Països Catalans
disposa de les seves particularitats pròpies. Un exemple
és la realització del pessebre
(que també es fa en molts altres indrets de tradició cristiana) i una altra el tió de
Nadal (una tradició compar-

persones i animals de carn i
ossos.
Com a fet diferencial de la Nit
de Nadal, a Mallorca i a l’Alguer s’interpreta tradicionalment, de l’edat mitjana ençà,
el Cant de la Sibil·la, un drama litúrgic i cant gregorià que
s’interpreta a les Matines de
Nadal, i que relata com serà
la fi del Món i el dia del judici
final. La tradició del cant de
la Sibil·la a Mallorca va ésser
declarada patrimoni cultural
immaterial de la humanitat
per la UNESCO l’any 2010. A
Menorca, Ontinyent, Barcelona, Gandia i altres poblacions
dels Països Catalans s’ha recuperat des de fa uns anys el
Cant de la Sibil·la i s’interpreta
en algunes esglésies.
En aquest dia especial els nens
diuen un vers i a canvi els pares els donen alguns diners.
És tradicional a les Balears
la recitació dels Poemes de
Nadal, per part dels infants
de la casa als adults, que donen doblers a la quitxalla a
canvi de llur actuació. Com
a trets no exclusius del País
Valencià, es pot destacar el
costum de donar les estrenes la vesprada de Nadal als
infants segons van cantant
nadales.
En molts llocs es fan fires de
Nadal on es venen figures de
pessebre, molsa, suro, arbres
de nadal, tions, guarniments
nadalencs i artesania. Algunes d’aquestes fires tenen
una llarga tradició i d’altres
són més recents. Una de les
més tradicionals és la fira de
Santa Llúcia de Barcelona
que se celebra als carrers del
voltant de la catedral,i de la
qual es té constància des de
1786, quan fou esmentada
pel baró de Maldà.

Tenim els carretons elevadors treballant
per a que tot rutlli en la preparació del Nadal!

Av. Madrid, 32 · Òdena
totcamioodena@gmail.com
T. 93 805 20 96 · M. 689 18 42 87

bones festes!!
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Preludi de Nadal: la festa del Bisbetó a Montserrat

P

els volts de Sant Nicolau, el 6 de desembre,
l’escolania de Montserrat celebra una antiga tradició nadalenca d’arrel medieval: escull i consagra un
‘bisbetó’ entre els escolans
nouvinguts. L’escollit exercirà, per un dia, de màxima
autoritat dins el monestir i
presidirà totes les celebracions. Aquesta festa s’inscriu
en el conjunt de celebracions pre-nadalenques que es
caracteritzen per la inversió
dels rols socials i es poden
emparentar amb les Saturnalia romanes.
La festa fa que durant vinti-quatre hores s’inverteixin
les jerarquies de poder al
Monestir de Montserrat. Es
tracta d’una festa que no té
un origen religiós i és una
de les celebracions pròpies
de la comunitat de Montserrat que no té cap càrrega
litúrgica. La festa comença
el dia de Santa Cecília, el
22 de novembre, quan entre
tots els escolans nouvinguts

s’escull el que farà de Bisbetó. Es tracta d’un alumne de
primer curs – d’uns 10 anys
– i l’elecció es duu a terme a
través d’unes eleccions primàries.
El dia 6 de desembre els escolans procedeixen a la investidura del Bisbetó. La
cerimònia és solemne i el
Pare Abat atorga a l’escolà
escollit la representació de la
màxima autoritat i li imposa les insígnies. Durant tot
el dia el Bisbetó fa de bisbe:
vesteix una mitra, un pectoral, un anell i un bàcul i
presideix totes les celebracions que es realitzen amb els
familiars dels escolans. Les
bromes i l’alegria, juntament
amb el trencament de la rutina quotidiana a l’interior del
monestir, fa que sigui una de
les festes més populars entre
els escolans.
Algunes escoles igualadines
celebren la festa de Sant Nicolau, patró dels infants. Un
dels alumnes és escollit “bisbetó o sant Nicolau” i arriba

a l’escola, muntat a cavall per
“obrir les portes” al Nadal. És
reparteixen panses i mandarines i es presenta un calendari de bons propòsits per al

proper any. Es fa la representació de la “Llegenda dels tres
infants” que explica la història dels tres petits infants
que Sant Nicolau ressuscità

després que un carnisser els
hagués esbocinat i conservat
en salmorra com les anxoves
de l’Escala. També es balla la
dansa “Sota el pont d’Aragó”.

MENÚ NADAL dia 25 de Desembre de 2021

◆Coca mini de blat de moro amb salmó marinat, alvocat i oli d’anet ◆Escudella
amb galets i pilota tofonada ◆Espatlla de xai rostida a la catalana ◆Biscuit glacé
de Xixona amb xocolata calenta i fruits vermells silvestres ◆Neules i torrons

Vi Blanc: Sotrac D.O. Terra Alta
Vi Negre: Les argiles d’Orto
D.O. Montsant
Cava: Essential Juve&Camps
Aigua, Cafè

MENÚ SANT ESTEVE dia 26 de Desembre de 2021

◆Crema de pularda amb oli de tòfona ◆Caneló rostit de Sant Esteve amb
parmesà i tòfona ◆Sarsuela de rap, gamba vermella, i cloïsses ◆Tronc de Sant
Silvestre ◆Neules i torrons

MENÚ D’ANY NOU

Vi Blanc: Sotrac D.O. Terra Alta
Vi Negre: Les argiles d’Orto
D.O. Montsant
Cava: Essential Juve&Camps
Aigua, Cafè

dia 1 de Gener de 2022

◆Crema de gambots amb cruixent de pa, musclos i all i oli d’all confitat i safrà
◆Bacallà amb celeri, tomàquet confitat i olives kalamata ◆Cuixa d’ànec d’aglà
rostida amb bolets i prunes ◆Tartaleta de crema llimona amb fruita natural i
gelat de iogurt ◆Neules i torrons

Vi Blanc: Sotrac D.O. Terra Alta
Vi Negre: Les argiles d’Orto
D.O. Montsant
Cava: Essential Juve&Camps
Aigua, Cafè

45€
IVA
inclòs

45€
IVA
inclòs

45€
IVA
inclòs

MENJAR PER A EMPORTAR
◆Canelons de rostit de Nadal...........................................(Ració 3 canelons 8€)
◆Crema de marisc amb gamba i musclos i arròs..........................................8€
◆Tàrtar de tonyina vermella amb alvocat i coca sarda..............................11€
◆Terrina de foie amb torradetes i compota tomàquet.............................12€
◆Escudella de galets i pilota......................................................................................9€
◆Cuixa d’ànec rostida amb fruits secs i bolets..............................................13€
◆Ració d’espatlla de xai al forn ..............................................................................15€
◆Espatlla de cabrit al forn.........................................................................................25€
◆Sarsuela de rap, gamba, calamar i cloïsses..................................................22€
◆Cuixa de pintada desossada amb llagostins i picada catalana.........16€
*Per donar un millor servei agrairíem fer la seva comanda amb 48 hores d’antel·lació.
El Restaurant el Jardí d’Igualada
Tel.93.803.18.64

El Jardí
Restaurant
d’Igualada
Rbla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

YVETTE PONS, UNA DE LES TERAPEUTES
EN ESTÈTICA MÉS BUSCADES
Així és com defineix la premsa nacional a Yvette Pons

Y

vette Pons és la directora i fundadora de
l’Institut d’Estètica Yvette Pons d’Igualada
des de 1996.

Amb una trajectòria de 32 anys en el món de la bellesa, el benestar i la salut, amb una vida dedicada a la
seva gran passió i sempre en constant formació per
oferir el millor als seus clients, Yvette Pons es troba
en el millor moment de la seva carrera professional.
Des dels seus inicis, Yvette Pons ha dedicat tota la
seva trajectòria professional a cuidar el públic igualadí en el seu centre d’estètica, sense ànim de despuntar fora de la nostra ciutat. Però gràcies a la passió,
els fruits i mèrits propis, ha sigut reconeguda nacionalment, per diferents mitjans de comunicació, com
una de les terapeutes més buscades del país.
Durant tot el seu recorregut, Yvette Pons ha sigut
pionera a Igualada en tècniques i teràpies manuals. Una de les grans virtuts que tant la caracteritza, és la seva inquietud dintre i fora de les nostres
fronteres. La Yvette mai ha deixat de preparar-se
i d’investigar per crear tractaments d’autor exclusius per cuidar als seus clients.
Tant l’Institut Yvette Pons com ella mateixa es troben, en aquests moments, en el punt de mira. Són
moltes les persones que no dubten en desplaçar-se
fins a Igualada, vingudes d'arreu de Catalunya i
fins i tot d’altres comunitats.
Les fites d’Yvette Pons
1. Marca cosmètica pròpia
L’any 2008 Yvette Pons va crear la seva pròpia marca cosmètica.

2. Teràpia d’autor SULYFTH®
Creadora de la teràpia SULYFTH®, que únicament
amb les mans, tracta l’envelliment facial. Una teràpia guardonada amb el primer premi a nivell nacional com a millor tractament estètic.
Yvette Pons és la creadora de la teràpia facial
SULYFTH® Sublime Lifting Teraphy, amb drets
d’autor i sota el Registre de la Propietat Intel·lectual.
SULYFTH® és fruit de la gran passió d’Yvette,
d’un llarg procés d’experimentació, dedicació,
coneixement i esforç; una teràpia natural, única
i molt eficaç que, amb només l’ús de les mans,
endarrereix l’envelliment, tractant tots els punts
que intervenen en aquest i les causes que el provoquen. Al mateix temps, també millora la salut
i el benestar.
SULYFTH® és una teràpia molt valorada per la
premsa del sector i molt demanada pel públic.
Actualment, la pots trobar a l’Institut Yvette Pons
i també en centres d’estètica nacionals i internacionals.
L’any 2019, la Yvette va guanyar el 1r premi a nivell nacional amb SULYFTH®, considerant aquest
com el millor tractament facial per tractar l’envelliment.

3. Escollida per grans marques

Yvette Pons, a part de dedicar el seu dia a dia a
l’Institut, també imparteix formacions de SULYFTH® a professionals del sector per compartir la
seva passió i fer que SULYFTH® arribi a tothom.

Yvette Pons ha sigut escollida per col·laborar amb
un gran laboratori cosmètic, amb l’objectiu de
crear diferents massatges manuals i protocols de
treball.

Yvette Pons realitzant la teràpia SULYFTH®

4. Gran repercussió als mitjans de comunicació
Durant aquest any 2021, Yvette Pons, com a reconeguda terapeuta, experta en el sector i amb la seva teràpia SULYFTH®, ha aparegut en més de 20 mitjans de comunicació nacionals i en més de 50 articles. Entre ells, es troben revistes de renom com Vogue, Elle, Glamour, Cosmopolitan, Marie Claire, Woman Madame, Telva, el
Magazine de la Vanguardia, el País Semanal, i moltes més.

Algunes de les revistes en què ha sortit Yvette Pons

5. Massatges facials virals

6. Tractant a celebritats

allò que pugui ser invasiu.

Durant el confinament, Yvette Pons va decidir realitzar diferents massatges facials al seu canal d’Instagram (@yvetteponsfacialista); tots ells van tenir
i segueixen tenint gran repercussió. Especialment,
un dels seus vídeos es va fer viral, aconseguint 2
milions de reproduccions i amb ressò a diferents
mitjans de comunicació de premsa, ràdio i televisió, com el programa Aruseros a la Sexta.

Les seves màgiques mans i la seva teràpia SULYFTH® han tractat rostres ben coneguts del món
de la televisió, la moda i el cinema.

Les instal·lacions de l’Institut Yvette Pons han sigut considerades com unes de les més boniques
de Catalunya.

L’INSTITUT YVETTE PONS
A IGUALADA DES DE 1996
Yvette Pons va obrir el seu projecte de vida, l’Institut Yvette Pons a Igualada, la seva ciutat, que
estima i l’ha vist créixer, per aportar una estètica
diferent i exclusiva.
L’Institut disposa d’unes instal·lacions àmplies,
molt còmodes i on es respira pau i benestar. És
un centre de professionals molt ben qualificades
i preparades. Un equip honest, que cuida cada
detall i cada client de forma totalment personalitzada. Constantment en formació i cerca de
tractaments que siguin eficaços i cuidin a les persones. Especialitzades en teràpies manuals molt
avançades per tractar qualsevol alteració facial o
corporal respectant el cos humà i fugint de tot

Tel. 93 804 62 02
info@yvettepons.com
www.yvettepons.com
Sant Martí de Tous, 37
08700 Igualada, Barcelona

Terapeuta Yvette Pons: @yvetteponsfacialista
Institut Yvette Pons: @institutyvettepons

L’equip d’Yvette Pons us desitja

Bones Festes!

Anunci_Nadal2020.pdf

ES
SISTEM
NDIS
E
C
N
I
A
R
T
CON URETAT
I SEG
Tel. 633 895 146

1

30/11/20

9:44

C

M

E N G I N YE R I A

Y

CM

MY

CY

CMY

K

info@aqualataextincio.com - aqualataextincio.com

- Indústria 4.0
- Màquines i equips a mida
- Robòtica, visió i supervisió
- Automatització de maquinària
- Control de processos
- Enginyeria, programació i suport tècnic

—

—

C/ Gran Bretanya 11, nau 1
Pol. Ind. Les Comes
08700 Igualada (Barcelona)

T +34 938 036 833
info@amida4.com
www.amida4.com

L’equip humà de Quiro & Armoni
us desitgem un Bon Any Nou 2022!

Centre Adonai
C. Soledat, 9 Pral. - Igualada | 654 716 287

Per aquestes festes,
regala els nostres
“Vals Regal”
de salut i benestar
a les persones
que més estimes

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

Bones
Festes!

Massatge relaxant
Massatge esportiu
Quiromassatge
Flors de Bach
Mesoteràpia
Auriculoteràpia
Reiki

Cafeteria Restaurant

Especialistes en muntatges i manteniment
· Descalcificacions · Osmosis
· Grups de pressió · Piscines

Av. Balmes, 60 baixos, 08700 Igualada
93 804 90 57 / 670 81 21 86
www.depuraigua.com
@depuraigua

Vine a celebrar aquestes
Festes de Nadal amb nosaltres!

Menús d’Empresa · Menú de Sant Esteve · Menú d’Any Nou

I ara també vine a tastar la millor carn madurada de vaca!
Av. dels Països Catalans 101, Igualada, 08700, (Barcelona)
Tel. 93 805 41 84 | 658 179 897 | info@restaurantaqua.es
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El 24 de desembre, a la mitjanit, anem a Missa del Gall

E

s denomina popularment Missa del gall o
Matines (de Nadal) la
missa que se celebra a mitjanit o poc abans de Nadal en
commemoració del Naixement de Jesús. A Mallorca,
Eivissa, Formentera i gran
part del País Valencià s’empra la denominació Matines
(de Nadal), mentre que al
Principat s’empra la denominació missa del gall.
A Mallorca, Ontinyent (País
Valencià) i l’Alguer (Sardenya) s’hi canta tradicionalment el Cant de la Sibil·la,
que anuncia l’arribada de Jesús i el judici final.
Modernament, perquè l’hora
tardana impedeix la facilitat
d’afluència de famílies amb
infants, se celebra una missa
més d’hora el dia 24 de desembre, sovint a les vuit del
vespre, i que popularment és
anomenada a vegades com a
“missa del pollet”.
Història
L’origen de la missa del gall
s’atribueix a una faula que

afirma que va ser aquest
animal el primer que va
presenciar el naixement de
Jesús i que ho va anunciar
a tothom. Per això, antigament, el cant del gall donava inici a la missa. També
s’especula que aquesta denominació podria provenir
del fet que antigament a les
esglésies s’alliberaven ocells
per celebrar el naixement de
Jesús, tot i que encara més
antigament el que es feia era
sacrificis de galls, l’au que
representa el Sol, tant pel
color de la seva cresta com
perquè és l’animal que canta
quan surt el Sol.
El papa Sixt III (segle v
dC) va introduir a Roma el
costum de celebrar per Nadal una vigília nocturna, a
mitjanit, “després de cantar
el gall”, en un petit oratori
anomenat ad praesepium
(“davant el pessebre”) situat darrere de l’altar major.
Aquesta expressió es deu
al fet que els antics romans
anomenaven “el cant del
gall” el començament del

dia, a la mitjanit, lògicament
es va dir ‘missa del gall’ la
missa que se celebrava a
aquesta hora. Era més una
festa que una missa solemne com és actualment. Abans
que comencés la missa, la gent
cantava a la porta de l’església.

Celebració en altres països
Aquest costum també està
arrelat als països d’Amèrica
Llatina, on hi ha el major
nombre de catòlics a nivell
mundial. A Veneçuela se
l’anomena misa de aguinaldo, fent al·lusió a la música

Prepara les festes de Nadal a Esclat.
T’hi esperem!
Esclat Igualada: Av. Mestre Muntaner cantonada c. Lleida
Esclat Piera: Av. d’Igualada, 97

tradicional nadalenca coneguda amb aquest nom. A les
Filipines s’hi fa igualment
una missa similar a la del gall
a causa de la colonització del
territori pels espanyols, que
van deixar-hi la petja de la
seva tradició catòlica.
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Tradició de Nadal a les Illes: el Cant de la Sibil·la

L

a nit de Nadal, Mallorca celebra les Matines, les misses que
commemoren el naixement de Jesús i, durant les
quals, té lloc l’emotiu Cant de
la Sibil·la, un drama litúrgic
medieval nadalenc d’origen
incert en què es profetitza la
fi de món i la segona vinguda
de Jesucrist per jutjar els fills
de Déu.
El Cant de la Sibil·la s’havia escenificat arreu d’Europa durant l’Edat Mitjana,
fins que el Concili de Trento
(1545-1563) va bandejar de
la missa les músiques i accions no purament religioses,
així com també les representacions i els drames. Es considera que el fort arrelament
popular que tenia el cant,
juntament amb la insularitat
mallorquina, va propiciar que
els designis vaticans no s’acabessin d’acomplir. El 1568 va
ser prohibida, però el bisbe
valencià Joan Vic i Manrique
ja la va tornar a autoritzar al
cap de tres anys. El 1666, el
bisbe Pedro Fernández Manrique va tornar a interrompre
el cant sibil·ler, a causa dels
abusos interpretatius que se’n
feien, però les pressions foren
tals que la Sibil·la va poder
tornar a cantar arreu de l’illa
a partir de 1692. Des de llavors, no hi ha constància que
anunciï la prohibició de la representació del cant.

Des de finals del segle XIX
fins avui, es pot parlar de la
intensificació d’aquesta representació, perquè s’identifica
com un element de la pròpia
cultura mallorquina, fins al
punt que actualment és gairebé impensable unes Matines
sense aquest cant. Juntament
amb Mallorca, l’Alguer (Sardenya) i Braga (Portugal) han
conservat aquesta tradició de
manera ininterrompuda, per
bé que, actualment, també
s’ha recuperat a Vic, Urgell,
Barcelona, Gandia, Algemesí
i Ontinyent, havent-hi ben
poca variació musical entre
elles.
El Cant de la Sibil·la, en si
mateix, és l’anunci realitzat
per una dona –una profetessa, una mare...- sobre la fi del
món, quan Jesús tornarà a la
terra i donarà a cadascú el
que es mereix, ja sigui l’infern
(“anau-vos-ne al foc etern /
amb el vostre príncep de lo infern”) o al paradís (“fills meus,
veniu!”). La Sibil·la finalitza la
seva profecia amb una pregària a la Mare de Déu perquè
salvi els mortals aplegats a la
missa (“Oh humil Verge! (…)
A vostro Fill vullgau pregar
/ de lo infern nos vulla guardar”), per bé que es té constància que aquesta darrera
estrofa és un afegitó relativament recent.
El Cant segueix la lectura dels
capítols u i dos del profeta

Joel, que ja anuncia el Judici
Final en prosa. Llavors, originàriament, el Cant de la
Sibil·la era interpretat per sis
preveres cantors, que també
anunciaven el Judici Final,
però en vers. De mica en
mica, van ser substituïts per
un nin de veu blanca vestit de
dona, amb una camisa llarga
o túnica de sedes brodades,
sostenint una espasa en alt.

Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat
La presència a les esglésies de
Mallorca del cant de la Sibil·la
a les matines de Nadal d’ençà
de la Conquesta, a excepció
dels anys 1572-1575 que es va
deixar de cantar a la Seu, és
un dels exemples encara vius
del folklore religiós medieval, del qual queden escasses
mostres a tot l’entorn cultu-

636 480 200

ral. Molts estudiosos de la
música mallorquina no dubten a qualificar el Cant de la
Sibil·la com un dels fenòmens
més singulars i rellevants de
la tradició musical mallorquina, per la convergència de
tradició popular i música culta i per constituir un cas únic
on poder llegir les diferents
pràctiques musicals que s’han
produït al llarg dels segles. La
llarga pervivència i la transmissió oral fa que s’hagin
anat repetint uns elements
fixos, alhora que s’anaven incorporant elements renovadors i de canvi, tot provocant
l’aparició de diferents versions i variants.
La singularitat i rellevància
que té el cant de la Sibil·la
dins l’imaginari col·lectiu
dels mallorquins, el seu caràcter de representació ritual,
lligat a un temps (Nadal) i a
un territori (Mallorca), així
com les seves característiques
úniques, el feren mereixedor,
del patrimoni històric de les
Illes Balears, de ser declarat
bé immaterial d’interès cultural pel Consell de Mallorca el
13 de desembre de 2004.
El 16 de novembre del 2010 el
Cant de la Sibil·la de Mallorca va ser declarat patrimoni
Cultural i Immaterial de la
Humanitat pel Comitè Intergovernamental per la Salvaguarda de la UNESCO reunit
a Nairobi (Kenya).

Divendres, 3 de desembre de 2021
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Brodats personalitzats, arranjaments de roba,
detalls per als més petits, etc.

Plaça Anselm Clavé, 4
93 803 54 61- IGUALADA

c/Aurora, 60-66 (Pl. Cal Font), Igualada
Tel. 669 701 198
brodadetsigualada@gmail.com

Bones Festes!
Av. de Barcelona, 23,
08700 Igualada
93 803 75 33

Banys i Cuines
Ens encarreguem
de tot, materials
i feines

Mides, projectes i
pressupost sense
compromís.

Nord

Centre

c/Piera, 4
Igualada
93 804 94 47

Pl. Espanya.3
Igualada
93 803 11 16

·Injecció de Benzina
·Injecció Dièsel
·Electricitat/Electrònica
·Encesa
·Xapa
·Línia PreITV

·Frens, ABS, ESP
·Mecànica de manteniment
·Mecànica motor
·Sistemes de Refrigeració
·Pintura
·Banc de Potència

Bosch Car Service
Automòbils F.P. Bosch
Ctra. de La Pobla, 191 - 08788 VILANOVA DEL CAMÍ
93 804 64 03 fpboschtaller@gmail.com
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Una de les tradicions més nostres: el tió

D

es del 8 de desembre, a moltes llars
catalanes, cada dia
alimentem el Tió de Nadal
i el tapem amb una manteta
perquè no passi fred a la nit.
Contraposadament, el dia de
Nadal animem la mainada a
pegar al Tió amb un bastó
engrescant-lo cridant “Fort,
fort!!!” repetidament per ferlo cagar alhora que li cantem
una cançó tradicional.
Al Tió li agraden les mateixes coses que als animals de
peu rodó (excepte la palla),
fruita, verdura, serradures
o ous i tot se li ofrena cru.
També se li dóna aigua. Un
cop alimentat, se’l fa cagar
per la vigília de Nadal o el
mateix dia 25 de desembre,
abans o després de l’àpat familiar.
Dit això, ens cal revisar i ressituar la tradició del Tió de
Nadal, un dels elements de
la mitologia catalana i una
tradició molt arrelada a Catalunya.
Originàriament, el Tió era

un tronc encès, un tió de la
llar de foc, que ens regalava
l’escalfor per suportar la cruesa de l’hivern i la llum per
a les llargues nits. Tradicio-

nalment, el Tió mai no cagava objectes grossos (aquests
ja els portaven els Reis) sinó
llaminadures, figuretes de
pessebre i alguna joguina

senzilla per als més petits,
així com coses de menjar i
beure per als àpats de Nadal
i Sant Esteve, com torrons,
xampany, figues seques,

mandarines, etc
La tradició del Tió de Nadal
expressa reciprocitat d’afectes, la mainada té cura del
Tió, l’alimenta i l’abriga, i
el Tió, en correspondència,
ens regala escalfor per suportar el fred ‘hivern i llum
per veure a les fosques. Però
d’on vénen els cops de bastó?
Per atiar un tió encès a la llar
de foc, per animar el foc removent els tions, i per tal de
no cremar-nos, ens ajudem
d’un atiador o d’una branca. La pèrdua d’un dels elements, la llar de foc, ha desvirtuat el ritus; segurament,
colpejar el Tió emula el fet
d’atiar-lo quan cremava.
Avui, és un tronc amb potetes amb una carona somrient,
una barretina vermella i/o una
manteta, ja que, a la majoria
de les cases, no tenim llar de
foc per encendre el Tió. Com
que el Tió no crema, podem
animar-lo a que ens regali
acaronant-lo, cantant-li, donant-li uns copets suaus…

Per Nadal el porc en sal,
la gallina a la pastera
i el capó dins del cassó
o

o

o tes

n

tt
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Aquest any, 10a Festa del Tió d’Argençola

A

rgençola a la tardor,
és temps de Tions.
Amb l’arribada del
fred torna la Festa del Tió
d’Argençola que arriba a la
desena edició. Després de la
cancel·lació de la Festa l’any
passat per causa de la Covid-19, aquest any la celebrarem el diumenge 5 de desembre a Clariana (Argençola).
El programa de la 10a Festa
serà el següent:
- A 2/4 de 10 del matí: Recepció dels participants
- Seguidament una xocolatada per agafar forces per anar
al bosc
- A ¾ de 11 actuació de Mònica Torra, acompanyada de
la música de Jordi Giralt del
grup d’animació Can Cantem
Cap a ¼ de 12 sortirem del
poble per acostar-nos als màgics boscos de Clariana on
provarem de localitzar els tions. Ens hi donaran un cop
de mà els “buscations”, els
follets i tot un seguit de personatges que volten pel bosc.
- Tornant del bosc:
A partir de 2/4 d’1 del migdia: cantarem i ballarem amb
la música d’en Jordi Giralt de
Can Cantem.
També hi trobareu jocs infantils amb el Tió com a protagonista.
La Festa s’acabarà cap a les 2
del migdia.
Hi haurà servei de bar i entrepans durant tot el matí.
Aquest any no farem dinar,
per acabar la Festa. A l’apartat de la web «On Menjar i on
dormir» hi trobareu un seguit de llocs que us recomanem per dinar als voltants de
Clariana.
Hi ha dues maneres de participar a la Festa, en tots dos
casos cal inscripció prèvia i
les places són limitades.

Vols un tió d’Argençola
Podràs viure l’aventura de
trobar un Tió d’Argençola al
bosc i endur-te’l cap a casa
per passar el Nadal.
Els Tions d’Argençola viuen
durant tot l’any als caus que
tenen repartits pels boscos
del terme municipal i s’acosten al poble els dies de la
Festa per trobar-se amb els
nens.
El preu de la inscripció és de
50 euros per família i us dona
dret a l’esmorzar, la sortida al
bosc, un Tió i a participar
a totes les activitats preparades per la Festa. Entenem
les famílies en sentit ampli,
perquè puguin participar-hi
els avis o els tiets, per això la
inscripció per família, inclou
un màxim de 6 persones per
tió, si sou més gent haureu
d’afegir 3 euros més per persona al preu d’inscripció.
Ja tens un tió i vols trobar-lo al bosc
Moltes famílies ens han de-

manat de poder participar a
la Festa i trobar el seu Tió al
bosc. Per això hem reservat
una part de les places per a
aquestes famílies.
El preu de la inscripció és de
35 euros per família i només
acceptem un Tió per família
i us dona dret a l’esmorzar, la
sortida al bosc i a participar
a totes les activitats preparades per la Festa. Entenem
les famílies en sentit ampli,
perquè puguin participar-hi
els avis o els tiets, per això la
inscripció per família, inclou
un màxim de 6 persones per
tió, si sou més gent haureu
d’afegir 3 euros més per persona al preu d’inscripció..
En aquesta modalitat és
complica la logística de la
sortida al bosc i per aquest
motiu en limitem les places
i ens cal la participació del
pares en la seva preparació.
A l’arribada de les famílies

o bé el pare o la mare haurà d’estar a disposició dels
membres de l’organització. Us
acompanyarem fins a la zona
de tions que tingueu assignada i us ajudarem a buscar
un bon lloc pels vostres tions.
Busqueu elements que us ajudin a recordar el lloc, un tipus
d’arbre, una branca, algun
element del terreny. També
us entregarem uns cartells on
haureu de posar el nom del
propietari i penjar-lo al coll
del Tió, després tornarem al
poble perquè pugueu esmorzar amb la resta de la família.
Agrairem que porteu els vostres tions tapats o camuflats
en una bossa, perquè els nens
i la resta de famílies no els
vegin, és imprescindible per
mantenir la màgia durant la
primera part de la Festa.
A l’hora de la sortida al bosc
us tornarem a portar a la zona
assignada amb totes les famí-

lies i els nens i heu de trobar
el vostre Tió. Per tant és important que recordeu el lloc.
Inscripció Festa del Tió
2021
Important : les zones de tions seran diferents per a les
dues modalitats i per tant no
es poden barrejar els Tions
d’Argençola amb els tions
que portin les famílies. Si veniu un grup de famílies i us
heu inscrit en modalitats diferents, no podreu anar junts
a l’hora de la sortida al bosc
a buscar els tions. Els veïns
del municipi d’Argençola tenen un 25% de descompte.
La festa és organitzada per
l’Associació de la Casa del Tió
d’Argençola i compta amb la
col·laboració de l’Ajuntament
d’Argençola i la Diputació de
Barcelona. Us convidem a assistir-hi i a descobrir l’encant
dels seus boscos i tions!.

623 462 338 www.gestjops.cat hola@gestjops.cat

· Assessorament d’empreses i autònoms
· Impostos · Comptabilitats
· Finances i Control Gestió
· Mercantil Legal i Registre
· Laboral (Nòmines i Seg. Social)
· Matriculacions i canvis de nom de vehicles
· Renda 2021 a partir de l’1 d’abril de 2022
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Bones
Festes!

C/ de l’Aurora, 86 (Plaça Cal Font) IGUALADA
Tel. 605 378 116

Bones festes!

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

Especialistes en
Conillets de Belier

L’ACOMPANYEM I L’ASSESSOREM
EN EL PROCÉS DE COMPRA, LLOGUER O VENDA DE:

Bones Festes!
EL CULLEROT

· CASES I XALETS
· PISOS
· APARTAMENTS
· SOLARS

· PÀRQUINGS
· LOCALS COMERCIALS
· NEGOCIS
· NAUS INDUSTRIALS

FINQUES PARERA
C./ dels Esquiladors 23, baixos
Tel. 93 803 26 26
www.finquesparera.com · info@finquesparera.com

Garatge Verdaguer

C/ Cervantes 19, baixos · 08700 Igualada
Tel. 93 803 27 67 / 621 29 96 19

Passeig Verdaguer, 165
Tel. 93 804 53 51
Mòbil 692 094 682
08700 Igualada
g.verdaguer@yahoo.es
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Igualada tornarà a gaudir d’un Nadal ple d’activitats

“

Torna el Nadal!” és l’eslògan que l’Ajuntament
d’Igualada ha escollit
per presentar una farcida
agenda d’activitats en format presencial després que
l’any passat no se’n pogués
celebrar pràcticament cap a
causa de la pandèmia. L’alegria per la recuperació de la
festa més emblemàtica i familiar de l’any i les ganes de
retrobar-se i participar de la
ciutadania ha propiciat l’organització d’una cinquantena
d’actes culturals, lúdics i solidaris per a tots els públics des
d’ara i fins a mitjans del mes
de gener.
Enguany, doncs, es recuperen
de manera presencial actes
tan emblemàtics com la Cavalcada de Reis, la cantada de
Nadales a la Plaça de l’Ajuntament, els Pastorets i les activitats a la plaça de Cal Font,
totalment noves, sostenibles
i gratuïtes: escalada en Bloc
sobre matalassos, un circuit
Pump Truck de bicicletes
i una tirolina de 35 metres
per a nens a partir de 5 anys.
Una altra de les novetats
destacades és la inauguració

de la sala petita de l’Ateneu
Cinema que comptarà amb
una obertura de portes i una
inauguració popular.
Es reedita la Fira de Nadal en
casetes de fusta al nucli antic
durant diversos caps de setmana del mes de desembre
i es recuperen les activitats
infantils i el “Fem cagar el
Tió”. Pel que fa al Saló de la
Infància, canvia de format
per adaptar-se a la situació
sanitària i es reconverteix en
diverses activitats infantils de
lleure a l’aire lliure del 27 de
desembre al 4 de gener, també a la Plaça de Cal Font, i
Casals de Nadal del 27 de desembre al 7 de gener.
La presentació de l’agenda
d’activitats s’ha fet aquesta setmana a l’Ajuntament
d’Igualada, amb la participació de l’alcalde d’Igualada,
Marc Castells, el regidor de
Promoció de la ciutat, Miquel Vives, el regidor de Dinamització Econòmica, Jordi
Marcé, i la primera tinent
d’alcalde Carme Riera, acompanyats dels representants de
les associacions comercials.
Tots ells han celebrat poder

recuperar la presencialitat
dels actes, així com el gruix
d’activitats culturals que se
celebren aquest Nadal a la
ciutat i que encetaran la capitalitat de la Cultura Catalana.
El consistori igualadí espera

també que l’agenda d’actes
presentada serveixi per donar molta vida als carrers
d’Igualada, atraure visitants
i ajudar així a dinamitzar el
comerç i la restauració local, després d’un any i mig

complicat a causa de les restriccions sanitàries, i han
fet una crida a la ciutadania
perquè compri als comerços
de proximitat que ajuden
a mantenir vius els carrers
durant tot l’any.

CANELONS
·Tradicionals de rostit
·Tradicionals de rostit sense gluten
·Rap i gambes
·Brandada de bacallà
·Ceps i foie d’ànec
·Espinacs amb panses i pinyons

CARNS
·Garrí de llet D.O. Navarra a baixa temperatura i confitat
amb fruites
·Cuixa de cabrit rostida a la catalana
·1/2 Espatlla de xai amb patata trufada i prunes
·Turnedó de xai farcit de botifarra de Calaf, pinyons i
cansalada pebrada amb parmentier de castanyes
·Terrina de xai amb mel, festucs i carxofes confitades
·Melós de vedella amb salsa de ceps i patates perfumades
amb herbes del bosc, cuit a baixa temperatura
·Jarret de vedella sencer (ossobuco) amb cremós de
parmesà
·Fricandó de vedella tradicional amb bolets
·Peus de porc a la catalana (orellanes, panses i pinyons)
·Cuixa d’ànec a la taronja amb parmentier
·Pollastre sencer (1,800kg) farcit amb botifarra de Calaf i
fruita dolça
·Pollastre de pagès ecològic rostit al forn (2,500kg)
·Brou de Nadal (sense carn d’olla) 1/2 litre
·Carn d’olla de brou de Nadal (patata, col, pastanaga,
cigrons, 1/4 de peu de porc, 1/4 de pollastre, cansalada,
botifarra blanca, negra, pilota i careta)

COMANDES PER NADAL I
SANT ESTEVE
ENCARREGAR ABANS DEL
21 DE DESEMBRE

COMANDES PER CAP D’ANY
ENCARREGAR ABANS DEL
28 DE DESEMBRE

SERVEI A DOMICILI
SENSE CAP MENA DE COST!

VISITA LA NOSTRA
PÀGINA WEB!
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FIRA DE NADAL
Durant els caps de setmana de desembre al nucli
antic de la ciutat (pl. Ajuntament, c/ Santa Maria i
pl. Pius XII)
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18
i 19 de desembre > matins
de 10 a 13:30 h
i tardes 17 a 20:30 h
Dies 3, 10 i 17 només tarda
Dies 6, 12 i 19 només matí
Tradicional fira on s’hi
podran trobar productes
artesans, regals de Nadal,
pessebres, ornaments nadalencs... Amb activitats
infantils i cantades de nadales a càrrec de les corals
de la ciutat. Organitza: Fira
Igualada i Associació de
Veïns del Barri de la Font
Vella
MARATÓ
17 dv. > de 10 a 20 h >
Ajuntament d’Igualada
Campanya de recollida de
joguines 32ena. Edició de
la Marató de recollida de
joguines, amb l’objectiu que
cap infant de la comarca
es quedi sense una joguina
nova la nit màgica de Reis.
No defraudem la seva il·lusió.
Organitza: Creu Roja a l’Anoia

Divendres, 3 de desembre de 2021

Organitza: Servei d’Esports
Ajuntament d’Igualada

MÚSICA
17 dv. > 20 h > Pl. de l’Ajuntament
Cantada de Nadales. Amb la
participació de les corals de
la ciutat.
Direcció: Coral Infantil Els
Verdums, amb motiu del 50è
aniversari de l’entitat. Gratuït.
Organitza: Departament de
Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada
DANSA
18 ds. > 11:30 h > Pl. de Cal
Font

Ballada de sardanes per la
Marató de TV3. Amb la cobla
Ciutat de Girona.
Organitza: Agrupació Sardanista d’Igualada
MÚSICA
18 ds. > 18 h > Teatre Municipal l’Ateneu
Concert de Nadal de la Coral
Infantil Gatzara
Preu: 4€ (menors de 10 anys
gratuït).
Organitza: Coral Infantil
Gatzara

MÚSICA
18 ds. > 19 h > Museu de la
Pell
A Christmas Gospel Night.
A càrrec d’Igualada Gospel.
Direcció de Pau Sastre. Preu:
10€ anticipades / 12€ taquilla.
Organitza: Igualada Gospel
ESPORTS
19 dg. > Piscina de Les Comes
Neda per la Marató de TV3
Col·laboració voluntària sumant metres nedant a la piscina. Més informació: www.
esportigualada.cat

CERCAVILA
19 dg. > 12 h > pel centre de
la ciutat
Cercavila d’entitats culturals
per la Marató. Amb Gegants
de la Font Vella, Bisbalets,
Tonet el Blanquer, Ball de
Gitanes d’Igualada, Agrupació Folklòrica, Petits Diables,
Mal Llamp, Grup de Gralles
“Els Pelfort” i Gegants del
Barri de Xauxa. A continuació, balls de lluïment a la pl.
Caterineu i concert-vermut
popular.
Organitza: Associació de Veïns del barri de Xauxa
i geganters de Xauxa
MÚSICA
19 dg. > 18 h > Basílica de
Santa Maria
Concert de Nadal: Il pianto
della madonna
Amb el Cor Exaudio, el Cor
Nàiades, el Cor Aglepta i la
Camerata Penedès. Obra del
compositor Jordi Domènech.
També s’interpretaran peces de Holst, Brahms i peces
nadalenques arranjades per
Bernat Vivancos i Carles Prat.
Preu: 15€, 5€ menors de 10
(segueix a la pàgina 21)

Del 18 al 25 de juny de 2022
Di s s a b t e, 19 d e j u n y d e 2 02 1
IGUALADA - Aer o p o r t B a r c elo n a - ES TO CO LM
S ortida de les nostres terminals, per traslladar- nos a
l’ aeroport de B arcelona. V ol regular cap a Estocolm.
Arribada i trasllat al port. Embarcament al vaixe ll
“ CO S TA F AV O LO S A” d e CO S TA CR UCER O S
ITINER AR I DEL CR EUER
DIA
1 8 /0 6
1 9 /0 6
2 0 /6
2 1 /0 6
2 2 /0 6
2 3 /6
2 4 /6
2 5 /6

ES CALA
AR R IB ADA
S O R TIDA
Estocolm ( S uècia)
Embarcament
Estocolm ( S uècia)
0 7 :0 0
Helsinky ( F inlàndia)
0 8 :0 0
1 8 :0 0
S ant Petersburg ( Rú ssia) 0 7 : 0 0
S ant Petersburg ( Rú ssia)
1 8 :0 0
T allín ( Estònia)
0 9 :0 0
1 7 :0 0
Estocolm ( S uècia)
0 9 :0 0
Estocolm ( S uècia)
Desembarcament

Del 18 al 25 de juny 2022

Di s s a b t e, 2 5 d e j u n y d e 2 02 1
ES TO CO LM - B AR CELO NA - IGUALADA I CO M AR CA
Desembarcament i trasllat a l’ aeroport per tornar en vol
regular a B arcelona. Arribada a l’ aeroport de B arcelona. T rasllat a les nostres terminals.

Informació i reserves:
C AB IN A IN T ERIO R

C AB IN A EX T ERIO R

C AB IN A AMB B ALC Ó

Rambla Sant Isidre, 9.- 08700 Igualada
www.ferfrans.com 93 803 75 56
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Us desitgem
un
Bon Nadal!

Impressió digital
Plastificacions
Fotocòpies de plànols
Fotomuntatges fotogràfics
Calendaris personalitzats
Fotocòpies en B/N i color
Pòsters fotogràfics

Plànols PDF

Digitalització de documents
Recordatoris de Comunió
Enquadernacions

C/Òdena, 86 baixos - 08700 Igualada

lacopisteria@lacopisteria.es

També pots fer les teves
compres per la botiga online
689324247

PERRUQUERS

VENDA I REPARACIÓ DE MOTOS
Florenci Valls, 4-5-6 08700 IGUALADA
botiga@motosjulius.com
Tel. taller. 93 803 62 57 Tel. botiga 93 803 51 10

c/Alemanya 31 · Pol. Industrial · 08700 · IGD
Tel. 93 805 16 73 · planxisteriapla@gmail.com

Treballem amb totes les companyies...i la teva

Carrer Sant Magí 67,
cantonada amb Passeig Verdaguer, Igualada
938 04 14 18
perfils_perruquers
Carlos i Lali
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anys. Venda d’entrades a
www.tiquetsigualada.cat
Organitza: Cor Exaudio amb
la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada
CINEMA
19 dg. > 18:30 h > Teatre
Ateneu
Inauguració de la nova sala
de l’Ateneu Cinema. Fes-te
una foto amb el Willy Wonka
i aconsegueix entrades gratuïtes per anar a veure la pel·lícula Charlie i la Fàbrica de
Xocolata!
Organitza:
Ajuntament
d’Igualada
MÚSICA
20 dl. > 18 h > Teatre Municipal l’Ateneu
Concert de Nadal amb
Combo Belga Grup musical
d’alumnes de l’Escola Municipal de Música d’Igualada.
Gratuït.
Organitza: AUGA
ESPORTS
Del 23 al 30 de desembre >
Les Comes
Torneig Caga Tió. Si tens entre 7 i 16 anys, vine a jugar a
diferents esports. Més informació:
www.torneigcagatio.cat

Organitza:
d’Igualada

Ajuntament

MISSA DEL GALL
24 dv.
> Santuari de la Mare de Déu
de la Pietat (Escola Pia): a les
18 h Missa del Pollet i a les 12
h de la nit Missa del Gall
> Església de Montserrat, 20
h
> Parròquia de la Sagrada Família, 20 h
> Basílica de Santa Maria,
22 h, amb els cants del Grup
Laude
> Església dels Pares Caputxins, 22 h
> Monestir de les Carmelites,

12 de la nit
MÚSICA
25 ds. > 20:30 h > Teatre Municipal l’Ateneu
Tradicional concert de Nadal
de la JOSA
Amb la participació de la
JOSA, la JOSA aleví i la JOSA
Jazz Band. Sota la direcció de
Josep Miquel Mindán, Albert
Gumí i Xavi Plaza. Preu: 8€ /
5€ (menors de 25 anys).
Organitza: Jove Orquestra
Simfònica de l’Anoia
ESPORTS
26 dg. > d’11 a 13 h > Molí
Nou

83a Copa Nadal. Tradicional
nedada de 25 m a la piscina
descoberta el dia de Sant Esteve.
Organitza: Club Natació
Igualada
MÚSICA
26 dg. > 12:30 h > Església
del Roser
Concert de Sant Esteve. Amb
la Coral Mixta d’Igualada.
Obres de Claudio Monteverdi, Luca Marenzio, Guillaume
Dufay, Baltasar Bibiloni i Nadales. Preu: 10€ (6€ menors
de 20 anys). Entrades a tiquetsigualada.cat i abans del
concert a l’entrada.
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Organitza:
Coral
Mixta
d’Igualada amb el suport del
Departament de Cultura de
l’Ajuntament d’Igualada
TEATRE
26 dg. > 17:30 h > Teatre
Municipal l’Ateneu
Els Pastorets de l’Esbart Igualadí. En Lluquet i en Rovelló, els personatges de Josep
Maria Folch i Torres, somien
que s’enfronten a Llucifer i
Satanàs. Gràcies a una colla
de pastors i un àngel que els
dona suport, podran contemplar l’adveniment de l’infant
Jesús.
Preu: 14€ / Jubilats 12€ / Nens
6€. Entrades a tiquetsigualada.cat.
Organitza: Grup de Teatre
Esbart Igualadí
FESTA DELS REIS
28 dt. > 18:30 h > al pavelló
poliesportiu de Les Comes
Festival infantil i arribada del
Patge Faruk. Festival infantil.
Acte seguit, a les 8 del vespre, arribada del Patge Faruk
(obertura del pavelló a les 18
h); aforaments limitats. Més
informació: www.reisdigualada.cat
Organitza: Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, FP
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FESTA DELS REIS
Del 30 de desembre al 5
de gener > Ràdio Igualada
Emissora Municipal 103.2
de l’FM
Missatges radiofònics del
Patge Faruk. Més informació: www.reisdigualada.cat
Organitza: Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada
FESTA DELS REIS
1 ds. > de 10:30 a 14:30 h >
Teatre Municipal l’Ateneu
Lliurament de les cartes
Recepció del Patge Faruk
de les cartes dels nens i nenes destinades als tres Reis
d’Orient. Podeu trobar la
carta que més ajuda els Reis
a llibreries i altres comerços.
Més informació: www.reisdigualada.cat
Organitza: Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada,
FP
FESTA DE REIS
2 dg, 3 dl. i 4 dt. > de 18 a
22 h* > Av. Mestre Montaner, núm. 99
Recepció de paquets
*Passada aquesta hora no
serà possible admetre cap
paquet. Més informació:
www.reisdigualada.cat
Organitza: Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada,
FP
TEATRE
2 dg. > 11:45 h i 17:30 h
9 dg. > 11:45 h
16 dg. > 11:45 h
> Teatre Municipal l’Ateneu Els Pastorets de l’Esbart Igualadí

ESPORTS
2 dg. > de 9 a 14 h > Sala
Tennis Taula Les Comes
8è Campionat de Chess Pong
Campionat esportiu que consisteix a fer partides de tennis
taula i d’escacs a la vegada.
Organitza: Club Ping Pong
Igualada
ESPORTS
5 dc. > de 9 a 14 h > Sala Barri Les Comes
2x2 mixt de Reis Campionat
de bàsquet per parelles.
Organitza: Club Bàsquet
Igualada
FESTA DELS REIS
5 dv. > 17:30 h > Passeig Verdaguer cantonada c/ Santa

Joaquima de Vedruna
Arribada de la cavalcada de
Ses Majestats els Reis d’Orient. A les 17:15 h, petita actuació de les bandes Banda
de Música d’Igualada, Unió
Filharmònica d’Amposta, i
Banda de Música del Prat de
Llobregat. Rebuda de les autoritats locals a Ses Majestats
els Reis d’Orient. Acte seguit,
inici de la cavalcada amb el
següent recorregut: passeig
Verdaguer, av. Montserrat, av.
de Caresmar, c/ de la Soledat,
pl. del Rei, c/ de Sant Jordi,
rbla. del General Vives, rbla.
de Sant Isidre, rbla. Nova, c/
de Sant Ferran i pl. Castells.
Més informació: www.reisdi-

gualada.cat
Organitza: Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, FP
ESPORTS
6 dj. > de 9 a 13 h > centre de
la ciutat
Reis Race. Cursa de 5 i 10
km passant per llocs i monuments emblemàtics d’Igualada. Més informació: www.
reisrace.cat
Organitza:
Moixiganguers
d’Igualada
FIRA
6 dj. > de 9 a 14 h > Passeig
Verdaguer
Fira de Reis
Organitza: Fira Igualada

FIRA
6 dj. > de 9 a 14 h > Parc de
l’Estació Vella
Mercat d’Antiguitats
Organitza: Fira Igualada
DANSA
6 dj. > de 9 a 14 h > Pl. Catalunya
Tradicional ballada de Sardanes. Amb la cobla Lluïsos de
Taradell.
Organitza: Agrupació Sardanista d’Igualada
MÚSICA
6 dj. > 18 h > Basílica Santa
Maria
Concert de Reis. A càrrec de
(segueix a la pàgina 24)

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
· Màxima classe d’eficiència estacional
de calefacció A
· Rendiment d’ACS perfil XL i XXL

OFERTA HIVERN 2022 CALDERA CONDENSACIÓ

ts
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or de co a web!
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neutra e de la pàgin
ta’t un
Empor la sol·licites d
si
gratuït

995€

(IVA no inclòs)

Garantia Total de 7 anys +
Contracte Manteniment de 7 anys*
*Model: RinNova Cond Plus 25 S.
*Preu subjecte a canvis depenent
de la instal·lació
*Condicions de garantia especificades
pel fabricant
*La instal·lació inclou 1mt de xemeneia coaxial
+ 1 corba de 90º + 3mts de desguàs
* El contracte de manteniment 365 es paga
anualment o semestralment durant
els 7 anys de Garantia de la Caldera.
*L’ampliació de la Garantia de la caldera
fins a 7 anys NO té cap cost addicional

· Estalvi energètic fins a un 30%
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Joan Paradell i Solé (Organista Emèrit de les Celebracions
Litúrgiques del Sant Pare i de
la Capella Musical Pontifícia
“Sixtina”). Entrada gratuïta.
Organitza: Departament de
Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada
MÚSICA
7 dv. > 19 h > Teatre Municipal l’Ateneu
Gran Concert de Vienès de
Cap d’Any. L’Orquestra Terres
de Marca presenta un concert
on tindrà un gran pes el repertori vienès de la família
Strauss i, enguany, les danses hongareses i eslovenes
de Dvorac i Brahms. Amb la
participació d’una parella de
ball professional. Preu: 15, 12
i 9€. Entrades a teatremunicipalateneu.cat
Organitza:
Ajuntament
d’Igualada i Orquestra Terres
de Marca
MÚSICA
8 ds. > 18 h > Teatre Municipal l’Ateneu
Concert de Reis de la coral

Divendres, 3 de desembre de 2021

infantil els Verdums Taquilla
inversa.
Organitza: Coral infantil “Els
Verdums”

Activitats a Cal Font

DANSA
15 ds. > 18 h > Teatre Municipal l’Ateneu
El Trencanous de BCN City
Ballet. La Clara rep de regal de Nadal un trencanous.
En els seus somnis nocturns
veu com el soldadet recobra
la vida i la porta a viatjar pel
món de la fantasia. Preu: 15€
Organitza: BCN City Ballet
MÚSICA
16 dg. > 18 h > Teatre Municipal l’Ateneu
L’ocell de foc de la JOSA Aleví
La JOSA aleví, una orquestra
formada per una setantena de
petits i joves músics, oferirà
un conte concert per a orquestra simfònica i narrador.
Actuació: Marc Tarrida. Música i direcció: Albert Gumí.
Adaptació del text: Jordi
Còdol. Preu: 7€. Menors: 5€.
Organitza: Jove Orquestra
Simfònica de l’Anoia aleví

Del 3 de desembre al 5 de gener
Matins > d’11:30 a 14 h
Tardes > de 17 a 20:30 h
Dies escolars: només tarda
31 de desembre i 5 de gener:
només matí
25 i 26 de desembre i 1 de gener: tancat

d’un adult). A partir del 3 de
desembre.

Bloc
Vine a escalar! Circuits nous
cada setmana
A partir de 5 anys (els menors
de 8 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult). A partir
del 3 de desembre.

Lliga de bloc de Nadal i circuit de bloc infantil > Del 3 al
28 de desembre > a Cal Font i
a Ingravita
Amb blocs nous cada setmana. El 30 de desembre, final i
sorteig de material per als participants actius durant totes
les setmanes.

Circuit de Pump Track
Adreçat a infants de 3 a 12
anys (els menors de 8 anys
hauran d’anar acompanyats

SUMA

Tirolina
Puja pel rocòdrom i llança’t
per una tirolina de 35 metres!
A partir de 6 anys. Activitat
dirigida (sense acompanyant).
A partir del 17 de desembre.

Salt al pernil > 4 ds. > 19 h:
salt a la pinyata (5-13 anys) /

19:45 h: salt adults (+14)
Qui es quedi agafat al pernil
se’l queda!
Les proves tontes > 11 dv. >
17 - 19 h
Activitat infantil. Qui serà el
guanyador de les proves més
divertides? Escalada i habilitats. A partir de 5 anys
Grand Tournament > 18 ds.
> 19 - 20:30 h
Seràs capaç d’arribar a la última ronda i eliminar a tots els
contrincants? A partir de 14
anys.
* En totes les activitats: ús
obligatori de la mascareta i
desinfecció de mans a l’entrada. Totes les activitats seran
gratuïtes.

PER A IGUALADA
Registra’t a
reciclos.com.

Recicla’ls al contenidor
groc i escaneja el codi
QR que hi trobaràs.
Suma RECICLOS i
canvia’ls per donacions
a projectes socials i per
premis que ajuden els
comerços locals.
Escaneja codis de barres
de llaunes i ampolles de
plàstic de begudes.
Amb el suport de:
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El compte enrere per Nadal: el calendari i la corona
d’advent

D

urant aquestes setmanes, establiments
com els supermercats o fleques han lluït als
aparadors els anomenats calendaris d’Advent, un dels
comptes enrere cap a Nadal
més dolç que es coneixen.
Malgrat haver-la fet nostra, la tradició de regalar als
nens i nenes un calenda-

ri d’Advent és anglosaxona.
Es calcula que va ser als voltants de 1851 quan es va crear el primer calendari d’Advent, pintat a mà per Gerhard
Lang. Era un calendari, però,
molt diferent del que coneixem. De fet, no va ser fins a
inicis del segle XX quan va
començar a adquirir la forma
actual. El 1908 es va editar

el primer calendari imprès,
que contenia 24 caselles on
cada dia s’hi havia d’enganxar
l’estampeta d’un sant. No fou
fins als anys vint quan es va
incorporar, rere cada casella,
una finestreta amb una xocolatina amagada. En l’actualitat a alguns països germànics
i anglosaxons són freqüents
els infantils que contenen una
llaminadura o un petit regal
per a cada dia. Normalment,
són casolans tot i que cada
cop més hi ha d’industrials. I
com cada vegada és una tradició més coneguda, hi ha
marques no alimentàries que
fan els seus propis calendaris
d’advent amb els seus productes com ara marques de
bellesa, roba, maquillatge...
Malgrat que la majoria de calendaris comencen el dia 1 de
desembre, tradicionalment el
període d’Advent sol començar abans, el diumenge posterior al 26 de novembre. Així
i tot, el calendari s’emmarca
dins la tradició cristiana de
l’Adventus (vinguda, arriba-

da), destinada a la preparació espiritual davant l’arribada de Crist, fet que, a més
a més, suposa l’inici de l’any
eclesiàstic. Aquest període de
reflexió espiritual és seguida
de manera força estricta en
corrents del cristianisme com
l’ortodox que, fins i tot, s’estableix un període de dejuni.
Dins del període d’advent de
Nadal, a part de la tradició
del calendari, que ja és més
un compte enrere dolç pels
més petits, també hi ha la corona d’advent, tot i que no és
tan coneguda. Es tracta d’un
ornament en forma de corona
feta amb branques d’avet, en

la qual cada diumenge durant
el temps d’advent, s’hi encén
una espelma, fins a arribar a
tenir quatre. És un costum
popularitzat a Alemanya després de la Primera Guerra
Mundial, quan un mossèn
protestant se’l va inventar
perquè els nens no paraven
de preguntar “quant falta per
Nadal?” Al principi del segle
XX la tradició va passar també a l’Església catòlica i des de
llavors la tradició s’ha escampat a totes les cases.
I tu, amb quin calendari d’advent faràs el compte enrere
per Nadal?
O prefereixes la corona?

MANTENIM ELS PREUS
DE L’ANY PASSAT
EN PÈL·LET I ESTUFES
Bones
Festes
de Nadal

Des de 3,95€/sac
IVA inclòs a palets

Des de 798€
IVA inclòs

Àmplia gamma
BIOMASSA

La teva botiga especialista en construcció

*Compra’l a preu
de Palet i te’l
guardem per
quan et faci falta.
*Transport a
domicili.
T’ASSESSOREM
EN LA INSTAL·LACIÓ

CALAF · 93 869 87 50
VILANOVA DEL CAMÍ · 93 806 02 40
w w w .p la n ell- s a .c o m

25

Bones Festes!
C/ FRANÇA Nº2 NAU A, 08700 IGUALADA

·

T. 938 041 261

·

www.motomorfosi.com

·

info@motomorfosi.com

El Caganer: la figura més simpàtica del Pessebre

E

l caganer és una de les
figures més característiques i entranyables de la nostre imatgeria
popular nadalenca.
La inserció d’aquesta desinhibida i controvertida figura en el pessebre és un
contrapunt que humanitza
la representació del misteri de Nadal i fa d’aquesta representació casolana
una meravellosa síntesi que
harmonitza el seu missatge
transcendent i sobrenatural
amb la realitat material i els
condicionaments biològics
del nostre organisme. Figura que anualment és objecte d’una contínua i creativa
reinterpretació per part dels
artesans figuristes, el caganer és un dels elements que
personalitzen i donen identitat al nostre imaginari nadalenc enmig de la profusa
invasió d’iconografia de tradició anglosaxona que ens
envolta en aquestes diades.
La versió més coneguda
d’aquest personatge és, sens
dubte, la genuïna i singular
figura que trobem formant
part dels nostres pessebres
casolans i que també rep el
nom de “cagador”, “home
que caga”, o “home que fa ses
feines”. Acompanyat a vegades d’un porquet que l’ensuma encuriosit i col·locat
tradicionalment sota d’un
pont, darrera d’un paller o
en un altre indret ocult –
ja que seria una manca de

respecte que aquesta figura
estigués situada en un lloc
del paisatge pessebrístic que
fos visible des de la cova del
Naixement o pels qui van a
adorar Jesús-, és costum que
quan la mainada contempla
el pessebre se li digui: “On és
el caganer?”, a fi que s’entretingui buscant-lo.
El caganer no apareix d’una
manera exclusiva en els pessebres, sinó que també és
present en altres formes de
la imatgeria popular. Durant
els segles XVI, XVII i XVIII,
època de preponderància
dels gremis, el trobem com

a motiu en les anomenades
“rajoles del oficis”. Hi ha
també romanços del segle
XIX, en castellà i en català, que glosen el personatge
del caganer i les accions biològiques que escenifica. És
possible que la incorporació
del caganer al pessebre tingués lloc durant el període
del barroc –al final del segle XVII o al començament
del segle XVIII-, moviment
que es caracteritzava per
l’extremat realisme que abocà, sobre tot , en les natures
mortes i en les escenes costumistes, totes elles molt

relacionades amb la descripció de la vida del poble. És
aleshores que les condicions
de treball i les escenes casolanes i a l’aire lliure foren
tingudes en compte com a
temàtica artística. D’aquesta
manera, es dignificaven aspectes de la realitat quotidiana que, fins aquell moment
havien estat menyspreats.
Dins de l’impuls del barroc i
d’acostament costumista a la
realitat, el caganer pren tot
el seu significat, cru, irònic
i escatològic alhora, conseqüent amb la condició humana i amb les servituds de
la seva naturalesa. Es tracta
d’una figura molt adient i
identificada del tot amb el
medi rural d’on procedia.
La figura tradicional del
caganer és un pagès cofat
amb barretina. Sol portar
un cigarret als llavis o fumar
una pipa mentre compleix
la seva obligació natural, i
algunes vegades té a la mà
un tros de paper o un diari
obert per amenitzar la tasca
amb la lectura i emprar-lo
per a la posterior neteja. Pel

que fa referència a la variant
femenina d’aquesta popular figura, cal dir que d’uns
trenta anys ençà en fabriquen també models de “caganera”. El seu creador va ser
el figurista barceloní Lluís
Vidal, coincidint amb l’època d’aparició de les primeres
minifaldilles als carrers. A
part d’aquestes tipologies,
que són les més comunes, hi
ha també models vestits amb
la indumentària hebraica.
Cada any, els ninotaires pessebrístics, com a novetat,
o amb motiu d’un esdeveniment d’actualitat o d’una
circumstància concreta, o bé
per satisfer els col·lecionistes, creen models insòlits i
especials. Actualment representa individus molt variats
com ara polítics, guàrdies
civils, reis mags, pare noel,
monges, pastors, jugadors
del Barça o l’Espanyol, bruixes, negres, legionaris romans o bombers sense deixar d’estar en la seva posició
característica. El pagès no ha
deixat però de ser la forma
més popular.

oferint
professionalitat

joieria
rellotgeria
taller propi
RAMBLA SANT ISIDRE, 45
T. 93 803 24 48 · IGUALADA
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La tradició més misteriosa de Nadal: l’amic invisible

Q

ui no ha celebrat
l’amic invisible en
vespres de Nadal? Sigui en família, entre amics o
amb companys de treball; intercanviar regals amb aquest
extra de misteri continua sent
una tradició a l’alça. Té, no
obstant això, un origen poc
clar i una història misteriosa.
Hi ha qui situa el naixement
de l’amic invisible a la Veneçuela del segle XIX, quan a les
dones casades o promeses no
els estava permès tenir amics
íntims ni, molt menys, rebre
els seus regals. Per a esquivar
la prohibició, grups d’homes
i dones van començar a reunir-se per a intercanviar-se
obsequis d’una manera diferent: els participants treien,
de manera aleatòria, un tros
de paper amb el nom de la
persona a la qual li tocava fer
un regal. El que va començar dient-se «secret de paperet» va acabar essent conegut com a l’”amic invisible”.
Uns altres es decanten pels
Estats Units com el lloc
que va veure néixer aquesta
enigmàtica tradició. A més,
s’atreveixen fins i tot a donar un nom al seu creador,
el del filantrop Larry Dean
Stewart, el “Pare Noel secret”.
Steward, un home de Kansas
que va perdre el seu treball
diverses vegades, sempre en
Nadal. Però, lluitant contra
la mala sort i amb un destí que semblava reclamat
al fracàs, va invertir en una

televisió per cable i es va fer
milionari. A partir d’aquest
moment, cada Nadal enviava
diners de manera anònima
a persones que ho necessitaven. No va revelar la seva
identitat fins que va saber
que estava morint de càncer.
Molts creuen que ell va ser el
veritable precursor de l’amic
invisible, pel fet de regalar
sense emportar-se mèrits.
Però les teories no acaben
aquí. Alguns veuen Europa
com el bressol d’aquest curiós costum i asseguren que
l’amic invisible procedeix
d’Escandinàvia. La raó? Als
països nòrdics existeix una
tradició anomenada “julklapp” (jul: Nadal i klapp: picar) que s’assembla bastant
al nostre joc. Es donen uns
cops a la porta, s’obre i es fiquen els regals a casa, sense
que els més petits sàpiguen
qui els ha portat. Cada paquet porta una endevinalla,
un poema o una dedicatòria
que serveix com a pista per
saber a qui va destinat cada
obsequi. A diferència dels
quals es fa en el nostre amic
invisible, no es limiten a escriure un nom en un paper.
Sigui com sigui el seu origen, és clar que la celebració de l’amic invisible
s’acosta i que per a molts
suposa més maldecaps que
alegries. L’organització és
el primer dels problemes.
En principi, repartir trossos
de paper amb els noms dels

participants sembla una tasca senzilla. No obstant això,
es complica si el grup és
molt gran o els membres viuen lluny els uns dels altres
i no poden reunir-se per a
fer el repartiment. Per a solucionar-ho, es pot recórrer
a la tecnologia, via e-mail
o Whatsapp. Existeixen pàgines web que et permetran
establir la data en la qual
es rebran les dades del sorteig, informació sobre els
participants i, fins i tot, posar un límit de pressupost.
Un altre problema és triar
el regal perfecte. Falta de
temps, escassetat d’idees o

un pressupost ajustat solen
ser els hàndicaps. Però també aquí la tecnologia pot jugar un paper molt important.
L’app de missatgeria expressa Glovo i la cadena
de botigues Natura, afegirà en l’aplicació una categoria especial anomenada
“Amic Invisible”. L’aplicació
et permetrà triar el tipus de
regal segons el sexe del destinatari i el rang de preu. A
més, la compra arribarà al
teu domicili en 30 minuts.
La categoria estarà activa
de l’11 al 22 de desembre.
Si ets més conservador i no
vols utilitzar aplicacions per

a comprar un regal al teu
amic invisible, sempre es
pot recórrer al tradicional.
Per a no arriscar, els participants poden fer una llista de coses que desitgen o
que necessiten. No obstant
això, si preval el factor sorpresa, hi ha altres trucs com
obsequiar el teu amic amb
quelcom relacionat amb les
seves aficions, fixar-te en els
seus gustos, estar atent al
que necessita... Però, si no
coneixes tant a la persona,
regala el que a tu t’agradaria
que et regalessin.
I tu, ja has preparat l’amic
invisible d’aquest Nadal?

Btt
Bmx infantils
Carretera
E - bikes
Urbanes
Aparells de fitness
PROMOCIÓ E-BIKE
finançament gratuït o equipament de regal en bicicletes en stock
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Dia de Sant Esteve, origen i tradició catalana
amb arrels europees

E

ANUNCI LA VEU 250x183,87.pdf 1 25/11/2021 13:22:29

ls catalans fem un
gran àpat el dia de
Nadal, amb menges
delicioses, neules, torrons,
nadales i versets. I l’endemà,
que és Sant Esteve, hi tornem. Però per què Sant Esteve és una festa tan arrelada
a casa nostra i no se celebra
a la resta de l’estat espanyol?
S’explica que Sant Esteve és
un fet singular del calendari català que ens lliga amb el
nostre passat carolingi. Al
segle IX la Catalunya Vella
pertanyia a l’imperi fundat per Carlemany i depenia del bisbat de Narbona,
a diferència de la resta de
la península Ibèrica cristiana, dominada pels gots i
que tenia per referència el
bisbat de Toledo. Això feia
que els conceptes de família
fossin diferents: el carolingi era molt extens, com un
clan, i quan hi havia alguna festivitat important calia
desplaçar-se a la casa pairal.

Aquest és el cas de Nadal, la
festa més grossa del calendari religiós, i que aplegava
tota la família al voltant de la
llar. I com que a l’edat mitjana els desplaçaments solien
ser llargs, la foscor intensa i
els mitjans precaris, la gent
necessitava temps per a tornar a casa l’endemà. Per tant,
inicialment el dia de Sant
Esteve era una jornada en
què no es treballava, que no
és exactament igual que fer
festa. Ja ho explica ben bé el
refranyer: ‘Per Nadal cada
ovella al seu corral / per Sant
Esteve, cadascú a casa seva’.
I d’aquí no únicament en surt
el motiu pel qual celebrem
Sant Esteve: també s’explica
perquè els catalans fem festa
el dilluns de Pasqua Florida
i el de Pasqua Granada, les
tres festes més assenyalades del calendari religiós.
Cal destacar que aquesta diada també se celebra a
la Comunitat Valenciana,

a les Illes Balears, i a molts
països d’Europa com ara
Alemanya, Suïssa, Polònia,
Bulgària, Itàlia, Dinamarca, Àustria, Regne Unit,
Hongria, Lituània i Grècia.
. El motiu és perquè tots
aquests països comparteixen un origen carolingi, d’on
neix el Dia de Sant Esteve.
El dinar típic del dia de Sant
Esteve són els canalons, procedents d’Itàlia i convertits
en tradició nadalenca des
de 1815. La d’aferència entre
el plat d’origen italià és que
els catalans la carn és rostida i es farà en un sofregit
sense picar, i un cop cuinada es pica amb el sofregit.
Els plats d’aquesta diada,
són coneguts també pels
“plats d’aprofitament”, ja
que es cuina amb les restes
del dinar del dia anterior, 25
de desembre. Un exemple
podria ser aprofitar la carn
del rostit o de la sopa per
fer el farcit dels canelons.

REPARACIÓ,
DIAGNOSI I
SUSPENSIONS
TURISMES, 4X4
I FURGONETES
ALINEATS DE
DIRECCIÓ I SERVEI
PERSONALITZAT
A MIDA DEL CLIENT

NOVETAT DESINFECCIÓ PER
OZÓ PER a VEHICLES,
MARXEN TOTES LES OLORS
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Origen i significat de la tradició de l’arbre
de Nadal

L

’arbre de Nadal és un
altre dels elements típics de les festes nadalenques, juntament amb
el tió, el betlem, el calendari
d’advent... La tradició de decorar un arbre, normalment
un avet, amb boles de colors, llums, és molt extensa
per tot el món i que se celebra des de fa molts anys.
Aquesta tradició es remunta
a les cultures nord-europees,
quan els bàrbars celebraven,
en unes dates pròximes al
Nadal cristià, el naixement
de Frey, el déu del sol. Aquesta celebració es feia a través
de l’engalanament d’un arbre
que simbolitzava l’Univers.
Una celebració de culte als
Déus per festejar el solstici

d’hivern. L’arbre escollit per
aquest culte era un avet, per
ser un arbre de fulla perenne,
considerat un símbol de la
vida eterna i prosperitat per a
aquestes cultures i que no perdia la fulla amb l’intens fred.
Anys més tard, el cristianisme va adaptar aquesta
tradició, donant-li una simbologia totalment cristiana.
Els arbres del cristianisme es
decoraven amb pomes, com
a símbol del pecat original
d’Adam i Eva i amb espelmes, que es referia a la llum
de Jesús a totes les persones.
És per això que en l’actualitat els ornaments dels arbres
de Nadal són boles de colors,
que representen les pomes i
tires de llums que fan referèn-

cia a les antigues espelmes.
I hi ha altres tradicions quant
als guarniments de l’arbre
així com escriure desitjos i
penjar-los i cremar-los la nit
del 31 de desembre, deixar els
regals de Nadal a sota o ficar
una estrella a la rama més
alta per guiar als reis mags.
També s’hi sol afegir llaços, aquest element simbolitza la unió de la família, i com més gran sigui el
llaç, més forta serà la unió.
Pel que fa als colors triats per guarnir l’arbre, la
tradició explica que el color blau simbolitza la reconciliació, els platejats
l’agraïment, el verd l’abundància i la fortalesa mentre que el daurat la lloança.

O DONT OLOGIA
INTEGR A L FA MI L IA R
A DENTAL VERDAGUER ENS ENCANTA
PASSAR NADAL EN FAMÍLIA I ESTEM
DESITJANT COMPARTIR-LO AMB TU :)
AIXÍ QUE, A PARTIR D’AQUEST MES DE DESEMBRE,
T’OBSEQUIEM AMB EL NOSTRE CARNET FAMILIAR PER TAL
QUE GAUDIU DE PROMOCIONS EXCLUSIVES TOTA LA FAMÍLIA.
I SI VENIU AMB ELS PETITS DE LA CASA, REBRAN UN DETALLET
QUE NO ELS DEIXARÀ INDIFERENTS :)
TRUCA’NS AL 93 804 21 11 / 608 868 497. CITA ONLINE: DENTALVERDAGUER.COM
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Outfits de Nadal
O

n han quedat aquells
temps en què tothom
s’engalanava per les festes de Nadal? Sembla que fos ahir
que ens compràvem peces de roba
molt especials que després moltes
vegades quedaven mortes de riure
dins l’armari.

nostra vida. Qui ens hagués dit
que hi haurien mascaretes de disseny per a tots els estils de moda?.
Però, una de les coses que també
ens ha ensenyat és que podem
anar còmodes alhora de vestir
i no renunciar a l’elegància. Ha
nascut la moda “casual”.

Els temps han canviat molt, i nosaltres ens hem hagut d’adaptar a
ells.... recordo aquells vestits de
vellut i lluentons; els monyos amb
aquelles agulles que se’ns clavaven
al cap; aquelles sabates que aguantaven tota la nit de cap d’any però
els nostres peus ja no aguantaven
l’endemà... Quins records! Però sí
que recordo bé que ningú anava
vestit igual, no existien les grans
botigues que hi ha avui en dia,
què, de vegades, fa que la gent es
vegi igual. Nosaltres compràvem
a botigues de barri, on ens atenien
personalment, ens coneixien, sabien què ens agradava i ens aconsellaven, no tan sols per aquests
dies tan senyalats, sinó durant
tot l’any. Això s’anomena ara el
comerç de proximitat i el que ara
per ara estem fent nosaltres.

LA MODA DE QUALITAT ÉS
ATEMPORAL
Una bona peça de roba, un bon
patronatge mai passen de moda i
a la vegada, en els nostres temps,
ens hem adonat que no hi ha tanta
classificació generacional a l’hora
de vestir. Diferents generacions
vesteixen les mateixes peces, però
cadascuna d’elles li donen el seu
toc personal.

Avui en dia, les paraules elegància, proximitat i comoditat no
estan contraposades. Per diverses
circumstàncies, la gent vol anar
cada vegada més còmode, és més
conscient de la sostenibilitat, però
pensa que l’elegància no s’ha de
perdre, sobretot en aquestes festes. La proximitat afavoreix a la
difusió del comerç local, el comerç zero, a la moda sostenible,
a col·laborar amb altres comerciants locals que et poden aportar
complements perquè les nostres
col·leccions tinguin aquella elegància que es necessita en aquestes dates tan especials.
Malauradament la covid ens ha
fet canviar molt els hàbits de la

QUÈ ES PORTARAN AQUESTS
DIES DE FESTA?
La gent vol anar còmoda però no
vol renunciar a aquella camisa,
aquells pantalons, aquell vestit,
faldilla, jersei,... especials que
tenen un patronatge que fa que
qualsevol peça de roba sigui única. Tot això, afegint-hi uns bons
complements: mocador de seda,
un cinturó, una sabata que destaqui, una bossa d’aquelles que fan
que s’aturi la respiració o alguna
joia especial farà que aquest Nadal sentis que ets especial.

El primet outfit que us suggereixo
és aquell que dona un toc al vostre
look. Aquell color, verd maragda,
fúcsia o blanc que pots portar en
qualsevol peça, ja sigui un jersei,
un mocador, una bossa,… Un
consell: si aquest toc/color vols
que destaqui, maquilla’t els ulls
amb el mateix color.

El segon outfit que us proposo
és l’outfit monocolor. Si teniu
convidats a casa, per Cap d’Any
o qualsevol dia d’aquestes festes,
us aconsello peces de tons beix,
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Myriam Val

Personal shopper

crus, torrats,... que et donaran
un to elegant, fi i a la vegada et
sentiràs molt còmoda.

I per últim, el darrer outfit, que és
el que crec que apostarem molta
gent: la comoditat. Si aquests dies
estàs amb la família més propera,
què més que anar còmoda i elegant a la vegada! Les peces, per
excel·lència, són les que estan
confeccionades en punt. Mai hi
ha hagut moda de tardor i hivern
sense les peces de punt, confortables, per les quals molts dels

nostres dissenyadors aposten.
Adeu a les jaquetes/americanes
tradicionals! Benvingudes les armilles llargues de punt! La nova
americana!

I no ens hem d’oblidar dels nostres nens i parelles, tots poden
anar còmodes, però elegants. Res
de xandalls.
Bones Festes per a tothom i gaudiu de la moda!
Myriam Val by Cristina Buqueras

No hem d’oblidar els colors que
ara estan de moda: els tons naturals, beix, blancs, torrats, terracota...Colors de terra que ens
inspiren tranquil·litat, estabilitat,
credibilitat, puresa... i que a la
vegada són fàcils de combinar
amb d’altres, com el vermell, groc,
verd, negre...
TRIA EL TEU MILLOR OUTFIT PER AQUESTES FESTES
Us avanço tres outfits que poden
funcionar molt bé per aquestes
festes.

Entra a la web

www.myriamval.com

i consulta les
targetes regal
que tenim.

Sempre són
una bona idea
per fer un detall
aquestes festes!

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

Pg. Verdaguer, 28 - Igualada

Compres segures a internet per un Nadal sense
sorpreses
REDACCIÓ / NOELIA GARCIA

L

es compres en línia
s’han adaptat molt bé
a les nostres necessitats, a qualsevol moment
de dia, podem cercar el que
desitgem i tindrem al nostre
abast un gran repertori de
productes i venedors. Tot i la
gran incidència de les marques de confiança al model
de venda online, hi ha un
gran nombre de pàgines esperant les nostres compres
per estafar-nos. Això suposa
un greu perill per la nostra
identitat o dades bancàries.
A Nadal, època on les compres es disparen, les vendes a
internet, també. Aquest any,
molts comerços demanen als
seus clients que avancin les
compres de Nadal per evitar aglomeracions i la falta
d’estoc. Tot i que no ho sembla, comprant per internet,
també ens podem quedar
sense el regal que volem.
S’ha demostrat que hi ha
un gran nombre d’estafes a
internet i cada cop és més
fàcil caure en la trampa.
Per aquesta raó, a continuació pots llegir una sèrie de
consells que t’ajudaran a l’hora de fer les compres nadalenques aquest Nadal i sempre.
1. Assegurar-nos que estem
a una pàgina segura. Tot i
que moltes webs són capaces de copiar l’aparença de

les pàgines originals, amb els
mateixos productes i estètica de la marca, ens podem
assegurar de què sigui una
web fiable si a la part superior esquerra del nostre navegador (dins de la barra de
cercar), l’enllaç comença amb
“HTTP” o té un cadenat petit.
2. Política de privacitat. Un
altre consell que pot ser molt
útil, és revisar si la pàgina
web compta amb un espai
on expliqui la seva política
de privacitat, devolucions i
responsabilitat. Aquest apartat ha d’estar visible i amb
la informació actualitzada.
3. Opinions. Comprovar les
opinions mitjançant les xar-

xes socials, els cercadors o
fins i tot fòrums destinats a
opinar sobre webs, ens pot
ser molt útil per conèixer
el funcionament de la web,
les condicions de compra,
el funcionament dels productes i les experiències en
general d’altres compradors.
4. Contrasenyes. A la majoria de pàgines web fiables,
abans de qualsevol compra,
t’has de registrar i confirmar les teves dades. Com
ja sabem, sempre és aconsellable fer servir contrasenyes diferents en cada registre de 6 a 8 caràcters que
combinin lletres i números.
5. Pagaments. A l’hora de

fer el pagament, cal confirmar-ho amb el número de
la targeta o a través de les
aplicacions del banc. Per
assegurar-nos de què tot sigui correcte, és aconsellable
comprovar els moviments
bancaris, tenir present la
confirmació de compra i el
seguiment de les comandes.
6. Avalueu el producte.
Abans de fer la compra, es
recomana comparar preus
i altres comerços. Tant uns
preus molt baixos com uns
preus molt alts, així com
ofertes desorbitades, poden
ser estafes que es fan servir
per atraure amb més facilitat
als compradors. Per com-

provar la fiabilitat, podem
fixar-nos en les descripcions dels productes, que han
de ser completes i lògiques,
en els terminis d’entrega,
devolucions o canvis i que
tot pugui ser verificable.
7. Empresa i seguretat.
Una altra manera d’assegurar-nos és buscant que les
dades de l’empresa on volem fer la compra, així com
alguna via de contacte que
ens respongui en cas de
problemes amb la compra.
8. Antivirus. És recomanable tenir instal·lat al dispositiu amb el qual es farà
la compra un antivirus per
descartar possibles virus
que s’encarreguen de robar les dades personals i
bancàries que estiguin registrades
al
dispositiu.
Actualment, és gairebé impossible no comprar res a
internet perquè la comoditat
i la rapidesa s’han fet indispensables al nostre dia a dia.
Cal recordar, però, que també està a les nostres mans
cuidar i conservar el comerç
local. Per aquesta raó també
recomanem comprar sempre que es pugui al comerç
de proximitat sigui a un espai físic o a les seves webs.
Sigui com sigui, compreu
sempre amb seny i seguretat, evitant les compres
per impuls i essent conscients de les nostres despeses.

· Prova de PCR 50€ (en 24 h)
· Prova ràpida d’antígens 25€ (en 30 min)
· Prova ràpida d’anticossos 55€ (en 20 min)
· Detecció per saliva
· Test ràpid d’antígens
· PCR (cita prèvia PCR tel/whatsapp 654 22 39 30)
· Màscares FFP2 adults i nens
· Productes ecològics
· Cosmètics & effect foods
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Anècdotes i curiositats
de la loteria de Nadal

REDACCIÓ / NOELIA GARCIA

L

a Loteria del dia 22 de
desembre és una tradició que té més de tres
segles. El seu origen és l’any
1812 quan el famós Marqués
d’Esquilache, va decidir fomentar aquest joc d’atzar per
a causes benèfiques com ara
ajudar als hospitals o als més
necessitats. Inicialment, se
celebraran el 18 de desembre,
però des de 1892 i fins al dia
d’avui, se celebra el 22. Des
del seu origen, el sorteig de
la Loteria de Nadal, no s’ha
deixat mai de celebrar, fins
i tot durant la Guerra Civil.
L’any 1938, en ple conflicte es van celebrar dos sorteigs, un republicà a Barcelona i un nacional a Burgos.
Des de gairebé l’estiu ja es
comencen a vendre números
per aquest dia tan tradicional del calendari nadalenc.
Associacions, empreses, botigues i fins i tot grups d’amics
i famílies, compren conjuntament el mateix número per
provar sort. Hi ha una gran
quantitat de jugadors fidels
que cada any confien la seva
sort en el mateix número.
“El Gordo”, és el número
que més quantitat de diners
regala als jugadors que el
tenen sencer, i és el premi
més esperat del sorteig. “El
Gordo” que va sortir més de
pressa va ser l’any 2004, només 13 minuts després d’iniciar la gala en televisió, a les
09:13 h del matí. El que més
s’ha fet esperar va ser l’any
2014, cantat a les 13:00 h.
L’espai triat per a dur a terme
el sorteig és el Teatre Reial de
Madrid, com a curiositat, el

terra està cobert amb una moqueta especial per si la bola
cau a terra no pugui rodar.
La primera emissió del sorteig per televisió es va fer
l’any 1966 amb el conegut
presentador Jesús Álvarez.
Fins aquell moment, el sorteig s’emetia per ràdio, i el
dia de després tots els diaris dedicaven les seves pàgines als números premiats.
Els afortunats d’anunciar els
premis de la Loteria són els
populars “nenes i nenes del
Sant Ildefons”, un dels centres
escolars més coneguts de Madrid, obert des del segle XVI,
i que en els seus orígens acollia als nens orfes. Els elegits
per cantar els premis solen
tenir de 8 a 14 anys, i són els
protagonistes de deixar anècdotes entranyables com ara el
nen que va plorar just en el
moment de cantar “El Gordo”.
Pel que fa a la compra del
número, existeixen espais
tradicionals coneguts per ser

els llocs on comprar-hi pot
donar sort. A Catalunya, per
exemple destaca Sort (Lleida) amb “La Bruixa d’Or”, on
cada any és l’establiment que
més números ven, i més premis reparteix. A Madrid, hi
ha la coneguda “Doña Manolita” que anualment reuneix
cues quilomètriques per poder comprar un número.Aq
Aquest any la Loteria de Nadal se celebra el dimecres 22
de desembre a partir de les
09:00 h del matí, i fins que surtin tots els premis, que sol ser
fins a les 13:00 h del migdia.
Des de 2013, Catalunya va
esdevingué la primera comunitat a tenir la seva pròpia
loteria, anomenada “La Grossa”, amb l’objectiu d’atraure
beneficis i fomentar una nova
tradició amb arrels catalanes.
Es calcula que entre un 16%
i un 20% dels ingressos es
destinen a programes per
a infants i adolescents i un
70% és per pagar els premis.

Dr. Daniel Del Longo
Colegiat 1.201

C/Molí, 1, Local 5 - 08788 Vilanova del Camí
93 804 47 03 - 625 48 40 97
clinica.santhilari@gmail.com
www.santhilari-clinicadental.com

· Odontologia general
· Pròtesi fixa i removible
· Implantologia
· Ortodòncia
· Estètica dental
D esd e 1 9 8 5 al servei d els n o stres pacien ts

Guarneix casa teva amb plantes per Nadal

L

a Poinsettia (Euphorbia pulcherrima) és la
planta de Nadal per
excel·lència. Cada any, a cada
llar, una Ponsettia decora
una taula, una estança o racó.
Però, com podem cuidar-la
perquè ens duri d’any a any?
La Poinsettia com a planta
d’interior
Quan comprem aquesta
planta, normalment la trobem parcialment embolicada amb plàstic per protegir
les seves fulles. El primer
que cal fer per cuidar-la és
treure-la de la bossa, per millorar-ne la ventilació i així
evitar la caiguda de fulles.
- Lloc: ha d’estar en un lloc
ben il·luminat i allunyada de
fonts de calor artificial, com
radiadors i estufes.
- Reg: necessita un reg moderat, evitant sempre mullar
les fulles i flors, motiu pel
qual es recomana el reg per
immersió, que consisteix en
col·locar la planta a un plat
amb aigua natural durant 15
minuts i deixar que escorri
l’aigua sobrant. Si reguem
de forma normal cal buidar
el plat de recollida de l’aigua
sobrant després de cada reg,
ja que un excés d’aigua pot podrir-ne les arrels.
- Poda: quan la planta s’hagi
quedat sense fulles, normalment
cap a finals de gener o febrer, cal
tallar les tiges a 10 cm i segellar
la ferida amb cera d’espelma. Es
recomana utilitzar guants ja que

la seva sabia és irritant.
- Trasplantament: a la primavera, podem trasplantar
la poinsettia a una torreta
més gran i renovar el substrat
amb un substrat universal de
qualitat. També és recomanable aportar nutrients extres
amb un fertilitzant.
- Nova floració: perquè la
planta estigui ben florida
al desembre i amb les fulles característiques de color
vermell, caldrà que la planta passi entre 12 i 14 hores
de foscor total des de finals
de setembre fins a principis
d’octubre, ja que és una planta que floreix quan té més
hores de nit que de dia.
ALTRES PLANTES DE NADAL
Galzeran
En aquest cas, també, estem
parlant d’un arbust amb
fruits vermells que, com el
grèvol, és ideal per a decorar la taula al Nadal i crear
un espai més agradable per
a gaudir d’uns menjars gustosos amb els teus sers estimats.
Infeliçment, el galzeran
comparteix amb el grèvol
també altre aspecte relacionat amb l’abús que es va
fer d’aquesta espècie durant
anys. Per aquest motiu, la
millor manera d’adornar
la teva casa amb plantes
nadalenques respectant el
medi ambient és assegurar-te que les que compres
siguin criades en vivers.

Cactus de Nadal
T’agraden els cactus? Llavors, a la teva casa no pot faltar el cactus de Nadal. Probablement aquesta planta és la
que menys et soni entre totes
les plantes típiques de Nadal,
però la llegenda que l’acompanya és molt bonica.
Segons la tradició un nen
pobre de la selva brasilera va
resar per a obtenir un senyal
de Nadal. En despertar-se el
matí de Nadal va veure que
en les fulles de cactus havien
florit unes belles flors vermellosos.
Realment, les flors d’aquesta
varietat de cactus (Schlumbergera truncata) són molt
boniques i sens dubte són el
regal perfecte per al Nadal.
Sobretot per als amants dels
cactus.
Ciclamen
Com a alternativa a les plantes més típiques de la tradició tens el ciclamen. És ideal
si t’agrada la idea d’afegir un
toc de color en la teva llar,
però prefereixes una cosa
més fresca i floral. Aquestes
plantes, a més, floreixen durant tot l’hivern i a la primavera, per la qual cosa donaran un toc d’alegria a la teva
casa per molt de temps.
A més, recorda que amb
aquestes flors de Nadal naturals tindràs la possibilitat de
decorar la teva llar amb colors alternatius com el blanc
o el porpra.

Aquest Nadal,
regala benestar amb
els nostres
packs personalitzats
Des de 1974 creixent junts,
cuidant la teva salut i la dels teus
Tel. 93 803 09 47
info@farmaciaadzet.com
Av. Barcelona, 9 08700 IGUALADA

633 660 014
farmaciaadzet
farmaciaadzet
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NOU
NISSAN QASHQAI
tecnologia Mild Hybrid

Sigues el primer a provar-ho
al teu concessionari Nissan
SANTI ENRIQUE

Avinguda del Mestre Montaner, 88 - 08700 Igualada - Tel: 93 803 08 00

www.santienrique.com

Consum mixt WLTP: 6,3 l/100 km. (NEDC-BT: 6,5 l/100 km). Emissions de CO2 WLTP*: 142 g/km. (NEDC-BT: 146 g/km).
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Miquel Caro 639 34 54 78 · Josep Caro 630 09 78 78
Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es · www.estil-llar.cat

Encerta en els teus looks nadalencs

A

cabem d’entrar al
desembre, un mes
ple d’esdeveniments,
dinars, sopars, compromisos… Pot ser un mes meravellós on pots lluir-te i
gaudir de la teva gent o
horrorós ja que et toca posar-te a pensar i decidir més
de l’habitual en els diferents
estilismes que et posaràs
aquests dies.
No et disfressis
Sí, sí has llegit bé, no cal
que et disfressis, en aquestes dates i en general en els
esdeveniments hi ha molta
tendència a disfressar-nos.
Dit d’una altra forma, a vestir-nos d’una forma molt
allunyada del que som.
És clar que no ens vestirem
com ho fem de diari, per a
això són ocasions especials no? però no caiguis en
l’error d’allunyar-te massa
de qui ets. Es tracta d’elevar el teu estil habitual un
o dos punts, no 23. Això és
per exemple que si tu no et
sents còmoda amb talons o
vestits, per exemple, no te’ls
posis perquè no et sentiràs
bé. Hi ha infinites opcions
d’elevar el teu estil dins dels
teus gustos; on està escrit
que t’has de posar un vestit
o uns talonassos per a anar
arreglada?
Així que punt número u, sigues fidel a tu mateixa. Ser
coherent amb el teu estil,
s natural i aporta un punt

sofisticats, no és el lloc ni
l’entorn adequat per a lluentons, escots o vestits apretats. Has de prioritzar la teva
imatge formal i professional
per sobre dels teus gustos
personals.
No obstant això per a reunions amb amics i família pots
donar curs al teu gust i estil
personal, triar roba més informal i especial. Estàs en un
entorn personal i de confiança així que no hi ha límit.
Però deixa les lluentors, lluentons i altres granadures
per als sopars millor que per
als dinars.
Crea els teus looks de Nadal
a partir del que ja tens
Agafeu paper i boli i apunteu tots els esdeveniments,

d’elegància superior ja que
les ocasions el requereixen.
Un simple canvi de jaqueta,
complements, brusa, calçat
poden elevar aquest punt als
teus texans de tots els dies.
Què et sembla aquest look
de Nadal? Colors suaus,
per al dia, combinació de
vaquers, una peça informal

amb alguna de més especial.
Tingues en compte l’entorn
No és el mateix un dinar o
esmorzar d’empresa, que un
sopar amb amics o un dinar
familiar.
Per a tot el que sigui d’empresa queden fora de lloc
estilismes massa sexys o

reunions, compromisos que
tingueu aquest mes i diferèncieu entre dia i nit, i entre
entorn personal i professional.
Aquest exercici de parar-te a
escriure et donarà claredat,
focus i versatilitat. Després
de tenir clar els esdeveniments, ves al teu armari i comença a treure les peces que
tens i et queden bé i compleixen per a aquestes ocasions.
Començarem a veure les teves opcions per a crear looks
de Nadal.
Saps que uns mateixos pantalons canviant la part de dalt,
les sabates, complements i
jaqueta ens poden donar per
molt?.
I el mateix amb els vestits,
jugant amb el calçat, abrics i

Reparacions de la llar | Desembussos
Canvis de banyera per plat de dutxa | Cuines
Reformes a mida | Localitzacions de fuites d'aigua

Tel. 698882244 |c. Caritat, 19 | Igualada
complements aconsegueixes
donar moltíssims més usos.
Agafa el teu full de paper i
anota les peces que tens per
a aquestes ocasions.
I ara sobre el paper o directament amb les peces posa’t
a crear-te looks.
Comença pels més fàcils, els
que et surtin de manera més
natural. Però recorda que
mínim has d’aconseguir tres
combinacions diferents per
cada peça que hagis triat.
Ah! i en aquesta revisió d’armari aprofita per a revisar
la roba que tinguis d’altres
esdeveniments,
d’algunes
noces o una cosa similar. Pot
ser un cos que vas comprar
per a unes noces combinat
amb uns pantalons sastre i
una caçadora et resolguin alguna festa. Tingues aquestes
peces en compte. Fes esment
als bàsics per a crear els teus
looks de Nadal: camises,bruses,jaquetes, pantalons de
vestir, vestits...
Utilitza la regla de l’1 + 2 +
1
Tan dolent és anar massa arreglada com massa informal.
Per a trobar un punt intermedi utilitza aquesta regla:
1 Peça formal i/o sofisticada:
vestit, americana de davant,
jaqueta tipus chanel, camisa,
brusa especial, pantalons de
vestir, faldilla de tul..
2 Peces informals: Hem dit
que construirem alguna cosa
semi no? perquè amb una
peça formal i/o sofisticada
és suficient i les altres dues
que siguin més neutres, més
normals. Així també evitaràs
semblar un arbre de Nadal

amb massa encaixos, brodats…
1 Complement especial. Pot
ser un collaret cridaner, o
arracades, o sabates de color
d’un estil més sofisticat…
Menys és més, recorda-ho
En aquestes dates les botigues, els aparadors ens
bombardegen amb teixits i
detalls molt altisonants, tuls,
lluentons,
transparències,
davant, pedreria, llaços, motius nadalencs, acabats metal·litzats…i són preciosos
i són ocasions bones per a
triar alguna d’aquestes peces
més especials però no et pas-

sis. L’elegància està més prop
de la discreció recorda-ho
sempre.
I les sabates?
La prioritat sempre en aquest
punt és que estiguis còmoda.
Recorda que el calçat es nota
en el teu gest de la cara i et
poden arruïnar el dia per bonics que siguin. Si no estàs
acostumada a usar talons, hi
ha molts tipus de calçat pla
preciosos o tria un taló d’una
altura que portis de gust. Fixa’t en l’ample del taló. Com
més ample més còmode.
Bossa o clutch? Vestit llarg

Bones Festes!

l’especialista per al teu vehicle

o curt?
Si és un esdeveniment de dia
o informal millor opta per
una bossa, i si és de nit millor
clutch que és més glamurós.
Si optes per vestit, el llarg o
curt dependrà de l’horari. Per
al dia millor curt i de nit millor llarg. Però al marge d’això el que més afecta és l’estil.
Diguem que de dia no és adequat un vestit de lluentons
cosa que de nit seria perfecte
m’explico.
Tingues molt en compte la
que la peça d’abric que usaràs
amb el vestit s’ajusti a la llargada. Poden ser del mateix
llarg o 3 cm que sobresurti el

vestit per sota però no més.
La regla d’or
No portis res amb què no et
sentis còmoda. Així de simple. És clar que elevarem
una mica els nostres estilismes per a aquestes ocasions
com et deia al principi, però
aquesta és la regla estrella.
Que tu et sentis tu. Si hi ha
alguna cosa que no va amb
tu ni ho intentis. Tingues
molt present que el que més
atractiva et fa és la teva seguretat en tu mateixa i si
portes alguna cosa que no et
fa sentir còmoda no et sentiràs segura i és igual el bonica que sigui la peça.
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Com em pentino per a les Festes?

T

otes gaudim sentint-nos boniques diàriament però, quan
s’acosta alguna data especial,
sembla que una li posa majors ganes a aconseguir-ho.
Així que, res com canviar de
pentinat ara que s’acosten
unes celebracions i dates que
són d’allò més especials.
Pentinats per a cabells
llargs
Si vols lluir els millors i més
actuals pentinats et recomanem que apostis millor per
pentinats senzills que són
tendència però que resulten
alhora tot un encert per a
aquest Nadal. Per exemple
portar dues cues però si no
vols que siguin dos simples

cues sempre pots trenar d’arrel el cabell cap als costats i
després deixar anar el cabell
als costats per a fer a més
unes ones marcades. Una altra opció és la de recollir el
cabell, podem així fer-nos
una trossa amb la nostra
llarga cabellera i una vegada
acabat, el decorem amb una
cinta o llaç per a un toc completament nadalenc.
Si vols una cosa mica més
senzilla, res com dividir el
cabell per a poder recollir-lo
els costats mentre la resta el
deixem solt. Un semirecollit
fàcil de fer però que t’aporta
un resultat elegant, perfecte
per a Nadal. I si t’agraden els
cabells deixats anar, res com
decantar-se per un pentinat

Peix fresc i
peix congelat
s
e
n
u
m
e
g
it
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Florenci Valls, 64 · Igualada · Tel. 93 514 42 18

tan espectacular lluint unes
espectaculars ones.
Es porten molt les cues senzilles, la «cua de cavall» de
tota la vida, però a més podem portar-les amb molt d’estil. De nou us proposo una
cua sobre l’espatlla, i que quedarà elegantíssima. O aquesta
altra: l’única cosa que has de
fer és pentinar el cabell cap
endarrere i recollir-lo com
feu sempre. Una vegada feta
la cua, haureu d’afegir un llaç
de color vermell i a poder ser
de vellut. D’aquesta manera,
podreu lluir sense problema
un pentinat fet en qüestió de
segons, però amb el detall que
fa que sigui especial i molt
apropiat per a aquesta època.
La permanent és una bona
idea per a Nadal, perquè et

pots aixecar o tot el cabell,
o només les arrels, i això ja
t’afegeix volum i et dóna un
estil diferent. Actualment es
porta molt la permanent per
a cabell de mitja cabellera i
creant un efecte gairebé despentinat que és molt bonic
Pentinats per a cabells curts
Els cabells curts és una de
les tendències per a la dona
aquest 2021 i per al Nadal,
un bon pentinat és el de
portar-lo lleugerament despentinat. Els pentinats tipus
«pixie» són ideal per a afegir
estil a uns cabells fins. És un
tipus de pentinat molt fresc i
a més molt elegant per al Nadal. A més si vols portar-ho
realment a la moda, res com
triar un to clar, castany o ros.
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Menú tradicional de Nadal apte per a vegans i vegetarians
REDACCIÓ / NOELIA GARCIA

S

i hi ha un element
super típic de Nadal
són els dinars, les taules llargues i plenes de plats
contundents que et deixen
tips fins a l’avorriment, sense espai per a les postres,
sense oblidar-nos dels típics
de la sobretaula, com els
torrons i les neules.
La cuina típica de Nadal té
la majoria de vegades com
a protagonista els plats amb
carn, peix i en definitiva,
productes de procedència
animal. Per aquesta raó, les
festes nadalenques, poden
suposar un problema incòmode per aquells membres
de la nostra família o cercle
social vegans o vegetarians
que hauran de seure a la
taula i menjar gairebé poc
del que hi ha.
Per deixar impressionats
als nostres estimats que segueix aquest costum gastronòmic, us presentem

una sèrie de plats que poden menjar perfectament, i
segurament voldran repetir.
Uns entrants veggie.
No hi ha dinar de Nadal,
Sant Esteve o Reis sense la
presència dels entrants.
Els aperitius són potser la
manera més senzilla d’apropar el nostre menú a una
dieta vegana o vegetariana.
Podem servir sense problemes les torrades de sempre
amb melmelades naturals de
fruites o amb mel i nous.
Els que no fallen mai, l’hummus i el guacamole, que poden acompanyar-se amb patates bullides o altres tipus
de verduretes fresques.
Les truites de patates (per
als vegetarians), o el pa amb
tomàquet i l’escalivada també poden ser-hi damunt la
taula.
Per apropar-nos a la sopa
de galets i les pilotes.
Si hi ha quelcom que no pot
faltar durant Nadal, és el
típic pla calentet de sopa,

sigui guarnit amb la carn
d’olla o no, l’important són
els galets i el caldo. Per convertir-lo en un plat vegà,
podrem fer servir verdures
a l’hora de preparar la sopa
deixant-les bullint. Les més
saboroses i encertades poden ser la patata, la pastanaga, nap, col i porro, tot i
sempre podem afegir tanta
varietat com vulguem. Un
cop el caldo estigui saborós, podrem afegir la pasta
de galets, apta per tothom.
Per sorprendre encara més,
existeixen aliments fets a
base de verdures que poden
substituir a la carn picada
habitual que fem servir per
preparar les pilotes.
Podem utilitzar “hamburgueses” de pastanaga o d’espinacs, fent una massa com
si fos la carn picada i preparar unes pilotes sanes i veggies.
Els canelons, presents.
Ser vegà o vegetarià no té

per què ser motiu de perdre
la tradició de fer safates de
canelons interminables per
Nadal, i gairebé tot l’any.
Per aquesta recepta necessitarem pasta de canelons,
espinacs, pinyons i tot allò
que vulguem afegir a l’interior. Per a la salsa i la bei-

xamel, podem comprar una
versió vegana o fer-la amb
llet de civada, nous, panses
i oli d’oliva.
Postres i dolços típics.
Les postres són el plat del
menú més senzill i fàcils de
trobar vegetarians o vegans.
La majoria dels dolços típics
de Nadal no estan produïts
amb aliments de procedència animal, i molts ja tenen
l’etiqueta d’apte per a vegans.
Els torrons, els bombons,
les mantegades i polvorons,
els fruits secs, els gelats, els
coulants (sempre que no es
barregen amb llet animal),
són aptíssims per al nostre
menú de Nadal veggie.
Tanmateix, hem de vigilar
amb el sucre i els excessos.
Després d’aquestes idees de
menú, ja pots inspirar-te i
ficar tota la teva imaginació
a la cuina per fer un menú
innovador que segur sorprèn a tota la teva família i
amics. A gaudir dels dinars,
i bon profit!

Àpats de Nadal
POLLASTRE FARCIT
Ingredients:
- 1 pollastre de pagès
- 4 o 5 salsitxes
- Llom de porc
- Un grapat de prunes
- Un grapat de pinyons
- Un grapat d’orellanes
- Un grapat de panses
- 2 tomàquets petits ratllats
- 1 cabeça d’alls
- 1 ceba grossa
- 1 copeta de vi ranci
- 1 copeta de conyac
- 1/2 branquilló de canyella
- Llard i Oli d’oliva verge extra
- Sal
- Pebre negre
- 1 farcellet d’herbes
- Brou de pollastre
Elaboració
Pollastre farcit amb prunes,
Capó farcit, Capó a la Rei en
Jaume, Gall de Nadal. Una
recepta de festa i, sobretot,
de Nadal, que trobem pràcticament arreu de Catalunya i
la resta de països de llengua
catalana, amb algunes variants pel que fa al farciment.
Joan Amades, al Costumari
Català, en parla a bastament,
relacionant aquesta menja
amb un origen nobiliari. Pot
ser gall, capó, polla, ànec, oca
i, actualment, sobretot pollastre; però també cal afegir-hi
el gall dindi, vingut d’Amèrica però incorporat a l’alimentació ja al segle XVI i del qual
ja n’ apareixen receptes en els
receptaris barrocs catalans.
El capó és una exquisidesa de
la cuina la catalana, on és un
clàssic plat de Nadal, present
tan al Principat com a les Illes
al País Valencià en versions

diverses: Capó rostit, Capó
farcit Capó a la rei en Jaume,
de Mallorca etc.
Per aquesta ocasió el nostre
carnisser ens ha preparat el
pollastre desossat farcit de
salsitxes, llom, prunes, orellanes, panses i pinyons, que
haurem fregit tallat a trossos
petits prèviament.
Una vegada el pollastre farcit i lligat, toca fer un rostit
amb paciència, aquesta que
sempre s’ha de tenir a la cuina junt amb molt de carinyo
i passió.
En primer lloc, deixarem
unes hores les prunes i els
pinyons en remull amb el conyac i el vi ranci, salpebrem
el rodó de pollastre i el rossegem en una cassola amb
el llard i l’oli. A continuació

hi afegim la ceba, la cabeça
d’alls i el farcellet d’herbes i
deixem que es cogui tot junt
amb la cassola tapada i fins
que quedi tot dauradet. Tot
seguit hi posem el tomàquet
i ho deixem coure una altra
estoneta. Ho flamegem amb
el conyac i afegim el vi ranci,
tapem la cassola i que vagi
fent a poc a poc, donant-li
la volta de tant en tant fins
que redueixi el conyac i el
vi. En aquest punt ho anem
banyant amb el brou de mica
en mica, hi posem les prunes
i els pinyons i tornem a deixar-ho rostir mica en mica.
El temps de cocció dependrà
de la mida de la peça (Entre
dues i tres horetes)
Tallem el rodó i ja el tenim a
punt per anar a taula.

Pl. Pius XII, 7
Tel. 93 803 03 67
lenglantina@outlook.com
08700 IGUALADA (bcn)
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Àpats de Nadal
SUQUET DE PEIX I MARISC
Ingredients:
- 1 escórpora d’un kg aprox.
- 4 escamarlans
- 8 gambes
- Un grapat de musclos
- Un grapat de cloïsses
- 4 patates
- 1 tomàquet madur
- 1 Ceba
- 6 grans d’all
- Vi blanc
- Sal
- Oli d’oliva verge
- Pebre vermell
- Julivert
- Ametlles i avellanes torrades
- Farina
Per al fumet:
- 1 ceba
- 1 pastanaga
- 1 porro
- 1/2 branca d’api
- 1 gra d’all
- El cap i espines de l’escórpora
- Una mica de congre
- Uns crancs o galeres
- Aigua
Elaboració:
Preparem un fumet fent saltar les verdures amb oli en una cassola a foc viu.
Quan ja estiguin rosses, afegirem els
crancs i ho sofregirem un parell de
minuts més.
Incorporarem aigua a continuació,
afegirem el cap i les espines de l’escórpora, el congre a talls i esperarem que
arrenqui el bull i deixarem a foc baix
uns 20/30 minuts, retirant sovint l’escuma formada. (recordem que els fumets de peix no requereixen de massa
estona de foc, a diferència dels brous
de carn).
Finalment el colem i ja està preparat.
Posem en una cassola 6 o 8 grans d’all
a confitar amb oli, procurant que no

Montauto

TORRÓ DE NADAL
Ingredients

es cremin i els retirem abans de posar
el peix.
Seguidament i en el mateix oli, fregim
els filets de peix, prèviament salats i
enfarinats i els reservem.
Saltem també les gambes i escamarlans una miqueta.
A continuació, posem la ceba tallada a
daurar. Quan ja agafa color, hi posem
els daus de tomàquet que ja tindrem
pelat i sense llavors. Quan ja veiem la
barreja al punt, posem una mica de
pebre vermell al gust.
Afegim un vas de vi blanc i deixem
que redueixi.
Seguidament hi posem les patates,
esqueixades, que deixarem coure una
estona afegint-hi el brou calent i ho
mantenim bullint a foc viu durant uns
minuts fins que les patates estiguin
quasi al punt.
Incorporem el peix, abaixem el foc i
incorporem una picada d’ametlles,
avellanes i all. (Hi podem afegir també uns brins de safrà)
Anem remenant controlant el punt de
les patates i quan ja estiguin cuites,
trèiem la cassola del foc i afegim una
mica de julivert i ja podem servir.
Us recomano que els musclos i les cloïsses les tinguem obertes a part perquè, si alguna portés sorra, ens podria
malmetre el plat.

@autoescolamontauto

Igualada:
C/Òdena 33. Tel. 671 694 462
Av. Balmes, 61 Tel. 646 558 595

Per al massapà de cafè:
- 250 g d’ametlla en pols
- 175 g de sucre
- 75 ml de cafè (líquid exprés)
- 7,5 g de cafè soluble (en pols)
Per a la ganache de xocolata negra:
- 100 g de cobertura del 72%
- 100 ml de llet
- 15 g de mantega
- 1,5 fulles de gelatina de 2 g cadascuna
Per a la ganache de xocolata blanca:
- 125 g de cobertura blanca
- 100 ml de llet
- 50 g de mantega
- 1,5 fulles de gelatina de 2 g cadascuna
- 40 g de coco ratllat
Per a la gelatina de taronja:
- 100 ml de suc de taronja natural
- 100 g de taronja confitada picada
- 2 fulles de gelatina de 2 g cadascuna
Preparació:
- Per al massapà de cafè: en un pot, poseu el cafè líquid exprés, el cafè soluble
en pols i el sucre, i deixeu-ho escalfar
fins que arrenqui el bull.
Afegiu-hi l’ametlla en pols i treballeu-la uns minuts, fins que agafi una
consistència ferma i la massa faci
bombolles a causa de la cocció.
Aboqueu el massapà obtingut sobre
paper de forn i deixeu-lo refredar.
Esteneu-lo entre dos papers de forn
per aconseguir un gruix de 0,5 cm,
necessari per al muntatge del torró de
Nadal.
- Per a la gelatina de taronja: desfeu la
gelatina en un pot, prèviament hidratada, i poseu-la a escalfar a foc molt
suau. Incorporeu-hi una mica de suc
de taronja per desfer-la completament.
Retireu-ho del foc i incorporeu-hi la
resta del suc i la taronja confitada picada.

Poseu la gelatina a quallar en un recipient (o motlle) rectangular, on fareu
el torró, per poder-la retirar quallada
en la mesura justa. Reserveu-ho en un
lloc fresc.
- Per a la ganache de xocolata negra:
escalfeu la llet en un cassó. Incorporeu-hi la xocolata i remeneu-ho suaument fins a desfer-la. Afegiu-hi la
mantega i finalment la gelatina, prèviament hidratada. Manteniu-ho tebi.
- Per a la ganache de xocolata blanca:
repetiu les mateixes operacions que
amb la ganache anterior.
Muntatge
A la capseta que farà de motlle, folrada amb paper de forn, poseu al fons
una capa de massapà de cafè. Poseu-hi
també trossos de massapà al voltant,
perquè facin de paret.
Aboqueu-hi la ganache de xocolata
negra tèbia i deixeu-ho a la nevera perquè s’endureixi.
A sobre poseu-hi, ben plana, la gelatina de taronja.
Amb cura, aboqueu-hi la xocolata
blanca, també tèbia, i torneu a posar
la capsa plena a la nevera, per esperar
que el torró se solidifiqui.
Quan estigui ben fred i dur, poseu-hi
a sobre una nova capa de massapà, a
manera de tapadora. Feu una pressió
lleugera i guardeu-ho a la nevera.
Per servir el torró només cal desemmotllar-lo: serà molt fàcil, perquè el
paper ho facilitarà. Per manipular-lo
millor, arrebosseu-lo amb coco ratllat.

Bones
Festes!

Santa Margarida de Montbui:
Ctra. De Valls, 34 baixos.
Tel. 683 358 172

Vilanova del Camí:
C/ Jacint Verdaguer, 33
Tel. 615 120 355
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Caminem junts
MGC Mútua, considerada la millor asseguradora de salut segons metges i clients*,
integra la Mútua Igualadina, gràcies al procés de fusió d’ambdues entitats.

S’obre un nou camí, un camí que farem junts.
Benvinguts i benvingudes !
* MGC Mútua ha estat considerada la millor entitat de caràcter mutualista en el darrer rànquing publicat pel Col·legi de Metges de Barcelona i pel Col·legi de Metges de Girona. A més, l’OCU l’ha designat
com la millor asseguradora d’Espanya per segon any consecutiu a la seva enquesta publicada a la revista “Dinero y Derechos” núm. 181.

Pg. Verdaguer, 44-46. 08700 Igualada | T. 93 804 90 02 | www.mgc.es
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Vi blanc, vi negre, rosat... quin triem a l’hora de menjar?

N

o tots els vins donen
el millor de si durant un tast, la gran
majoria són molt agradables
acompanyats del menjar adequat i hi ha fins i tot vins que
milloren moltíssim la seva
expressió amb una correcta
combinació gastronòmica.
Al mateix temps pot passar
tot el contrari: els millors
vins i les delicadeses més exquisides poden ser espatllats
si es prenen alhora. Aquest
és el fascinant art denominat
maridatge.
Vins blancs per al peix i negres per a la carn? Vins rosats per pasta i per pizza?
Formatges curats amb vins
negres? Doncs no. Aquestes
són afirmacions falses o en
alguns casos, molt discutibles.

gradables. Recomanem vins
blancs frescos amb aquest
tipus de formatges, ja que la
seva acidesa contrarestarà la
part salada del formatge.

Els formatges curats s’han
de combinar amb un vi negre
Aquesta afirmació no és certa. Els vins negres tenen en
el seu ADN una particularitat que no tenen normalment els blancs joves sense
fusta, els tanins (textura
aportada per la fusta on es
cria gairebé sempre un vi
negre). Una característica
del formatge curat és que va
perdent la humitat i s’accentua la part salada. Els tanins
del vi fan que s’accentuïn
encara més el salat podent
arribar a ser fins i tot desa-

El vi blanc pel peix i el vi
negre per la carn
Actualment trobem infinitat de vins negres que poden combinar amb plats on
el peix n’és el protagonista.
També trobem vins blancs
que pel fet d’haver passat
per fusta combinen a la perfecció amb plats de carn.
Us aporto dos exemples; un
vi negre jove de garnatxa
per acompanyar una tonyina vermella o un blanc amb
fusta i envellit per acompanyar un pollastre amb gambes.
Amb els guisats de carn

Per les postres els vins escumosos són el millor aliat
Una mitja veritat. Està clar
que el carbònic dels vins
escumosos (Cava, Clàssic
Penedès, Corpinnat...) sempre ens farà un maridatge
de contrast amb qualsevol
producte que ho combinem,
sigui dolç o salat. Com que
la gràcia del maridatge és
investigar, tastar i sobretot,
no donar res per fet, podem
buscar diferents vins dolços
per no caure en el parany
d’utilitzar sempre vins que
ens facin maridatge de contrast.

vins negres potents
Tot i que aquesta afirmació
té una certa lògica, hem de
fer algun comentari al respecte. Normalment els plats
de carn se serveixen al final
dels àpats, prèvia ingesta
d’aperitius i primers plats.
Si en comptes d’acompanyar
les flaires de carns guisades
-amb hores de cocció- amb
vins molt potents, busquem
vins negres amb llargues
criances -per tant, micro
oxigenats-, la combinació
serà més lleugera i plaent.
En general, podem dir que
els vins amb llargues criances ens aguantaran molt bé
el sabor dels guisats.

Per als plats de pasta el
millor maridatge és amb
vi rosat
Una de les “top 3” mentides sobre els maridatges.
De fet, aquesta frase la podem trobar en infinitat de
contra etiquetes d’ampolles
de vi rosat com un mantra
del maridatge. Siguem seriosos, la pasta és un producte a base d’ou i farina
i, per tant, ric en greixos i
sucre. I la pasta cuita, tingui la forma que tingui, té
el mateix sabor. Per tant,
el focus l’hem de posar en
l’acompanyament d’aquesta
pasta; peix, carn, verdures,
bolets, marisc... I a cadas-

cun d’aquests plats li anirà
bé un vi determinat, que en
alguns casos podria ser un
rosat, però en d’altres no.
Els vins dolços són per a
les postres
Està clar que tot i que els
vins dolços són bons aliats
de les postres -maridatge d’afinitat-, també hi ha
grans combinacions entre
vins dolços i plats salats.
Potser la més coneguda és
del foie gras i el vi dolç,
però hi ha altres productes
que combinen perfectament amb els vins dolços;
formatges blaus, cacaus,
micuits, fruita...

Gasoil de calefacció a domicili
Perquè hi ha altres formes de distribuir carburant
Servei en menys de 24 hores
· Flota pròpia de camions.
· Flexibilitat i facilitat en el pagament.

· Innovació i qualitat.
· Servei i assessorament
personalitzat.

Delegació d’Igualada
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igualada@petrolis.es - www.petrolis.es
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Curiositats: què hem de saber sobre el cava?

E

l Cava és el vi escumós
elaborat segons el mètode tradicional, també conegut com a “méthode
champenoise”, i està emparat
per la Denominació d’Origen Protegida Cava.

Denominació d’origen del
cava
Sota la DO Cava s’emparen
els vins escumosos de qualitat elaborats mitjançant el
mètode tradicional en el qual
el vi realitza una segona fermentació alcohòlica dins de
l’ampolla. Les particularitats
geogràfiques de cada zona,
juntament amb la tradicional manera d’elaborar-les,
forma part de la idiosincràsia d’aquest producte.
Protegir-les i mantenir la
seva distinció respecte a la
resta de productes és el motiu principal de l’existència
de la denominació oficial.
L’any 1972 es va promulgar
l’Ordre Ministerial en què es
va constituir el Consell Regulador dels Vins Escumosos.
L’adhesió d’Espanya a la
Unió Europea el 1986 va suposar l’equiparació dels vins
amb denominació d’origen
als vins de màxima categoria.
A principis d’aquest mateix
any es va establir la Regió del
Cava, que delimitaria la seva
zona de producció.
El cava va quedar protegit
davant la Unió Europea, que
el va reconèixer com un vi
escumós de qualitat produït
en una regió determinada,
una indicació geogràfica que
garanteix l’origen i la qualitat
dels vins a la Unió Europea.
Després de la publicació de
l’ordre de 14 de novembre de

1991 del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, es
va crear el reglament de la
Denominació d’Origen Cava
i el Consell Regulador.
Elaboració del cava
El cava elaborat segon el mètode champenoise, és un vi

que ha estat fermentat 2 vegades.
El mètode champenoise defineix una fermentació en
dues fases, una primera en
un dipòsit i una segona a
l’ampolla, amb sucre afegit.
La raó original d’aquesta
fermentació en dos passos
era la pobresa en sucres del
raïm que es donava a la regió de Xampanya-Ardenes,
al nord-oest de França, on va
començar tot.
Un cop finalitzada aquesta
segona fermentació, el cava
realitza un envelliment en

ampolla, i serà classificat segons el temps que passi com
a Jove, Reserva o Gran Reserva.
Tipus de raïms del cava
- Raïm blanc
Les varietats de raïm blanc
autoritzades són el Xarel·lo,

la Parellada, el Macabeu, la
Malvasia i el Chardonnay.
Aquests raïms fa segles que
són a Catalunya i la majoria
dels caves s’han fet barrejant-les, excepte en l’últim
cas, que és d’introducció recent.
El Chardonnay pot ser un
raïm interessant si busques
un cava amb grau i amb una
mica més de potència, ja que
aporta dues característiques
a qualsevol vi que s’elabori.
- Raïm negre
Els raïms negres autoritzats

raïm que estaven pràcticament desaparegudes, com
és el cas del Monastrell.
A quina temperatura s’ha
de beure el cava?
La temperatura perfecta

per consumir el cava és de 6
graus. Per assolir-los, el que
pots fer és introduir primer
l’ampolla a la nevera i després d’un refredat general,
la treus a una glaçonera
amb gels perquè conservi
aquesta temperatura.
S’ha d’evitar el congelador
perquè un violent canvi de
temperatura podria danyar
les virtuts del producte.
Llavors, ja saps que això
de ‘el fiquem una estona a
congelador perquè refredi
abans’ és millor oblidar-ho.
Degustar el cava a la temperatura adequada és un dels
petits secrets per gaudir-lo
plenament i apreciar totes
les seves característiques.
Els caves joves i lleugers
són el que s’han de servir
una mica més freds.
Per què la copa de cava té
aquesta forma?
El cava és un vi més delicat i
amb característiques que altres vins no tenen, d’aquesta
manera la copa escollida ha
de permetre gaudir del seu
color, aroma i de la mida de
les seves bombolles. Hem
de triar una copa de vidre
fi i transparent, aflautada
o en forma de tulipa, obviant les copes amples que
fan que les aromes i també
les bombolles es deslliguin
amb massa velocitat.

MENÚS ESPECIALS
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85€ IVA INCLÒS
06 de gener
29,90€ IVA INCLÒS
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són el Pinot noir, Trepat o
Garnatxa negra. La geografia
del cava fa que, depenent de
la zona, abundi més una determinada varietat.
Cal tenir en compte que
l’aparició de caves no catalans ha afavorit la introducció d’algunes varietats de
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Els torrons: les postres més dolces

E

ls torrons i el massapà
són dos productes elaborats a base d’ametles
i sucres l’origen dels quals es
remunta a segles enrere. Es
presumeix que ja en l’època
grega es preparava una pasta composta per fruita seca
(ametlla principalment) i
mel, la qual servia als esportistes grecs com a producte
energètic per a participar en
les Olimpíades.
Més recentment, s’han constatat dades històriques que
asseguren que el torró ja
existia en la vila de Sexona
(actual Xixona) en el segle
XVI. Els àrabs van ser els que
van introduir aquest dolç, i
així ho reconeix el Consell
Regulador de les Indicacions
Geogràfiques Protegides del
Torró de Xixona i Alacant
Malgrat tot, existeixen diferents versions sobre l’origen dels torrons. Unes fonts
afirmen que els torrons van
sorgir després d’un concurs
proposat pels àrabs en el
qual es tractava de buscar un
aliment nutritiu que es conservés en bones condicions
durant una llarga temporada i que sigués transportat
fàcilment pels seus exèrcits
sense perill d’intoxicació.
Altres fonts afirmen que
els torrons van sorgir gràcies a l’elaboració per part
d’un artesà de Barcelona, de
cognom Turró, qui va realitzar un aliment amb matèries primeres abundants de la
regió que seria un recurs in-

dispensable en èpoques d’escassetat i fams. Els defensors
d’aquesta versió deriven en
què el nom de torró neix
del cognom d’aquest artesà.
Aquesta versió, malgrat la
seva aparent senzillesa, és la
menys recolzada.
El carismàtic xixonenc, Fernando Galiana, qui va de-

Com es fabrica el torró artesà?
Cal ressaltar que el torró és
un producte molt natural, ja
que solament porta ametlla
torrada, mel pura d’abella,
sucre i clara d’ou. En un primer moment, el torró es fabricava sense sucre, només
amb mel pura d’abella, ja

En l’elaboració dels torrons
també va suposar un gran
canvi tot el que ens va portar
la Revolució Industrial. L’ús
del vapor, de les calderes i de
maquinària va suposar que
definitivament, durant el segle XX aquest dolç típic es
fabriqués en grans quantitats
i arribés a totes les parts del

dicar molts anys de la seva
vida a aquests estudis, estableix que la paraula torró
procedeix de “torrat”, que
era una mescla de mel i fruita seca que es coïa directament en el foc per a donar
una massa consistent i fàcil
de manejar. Existeixen més
versions, però aquestes són
les més expandides.

que aquest aliment no estava comercialitzat. Va ser en
el segle XX quan es va introduir en les formulacions
de manera més habitual sobretot amb l’auge d’aquesta
indústria a Cuba, on molts
xixonencs van muntar les
seves fàbriques i on aquest
dolç típic nadalenc és molt
popular.

món, sobretot a Llatinoamèrica on existeix gran tradició per
les similituds culturals, la migració, el clima, etc.
A Xixona existeixen màquines
especials dissenyades precisament per a donar la textura tan
especial que té el dur i sobretot
el tou. Tenim com a màquines
fonamentals els molins de pedra, el boixet i les mecàniques.

Història del Torró d’Agramunt
La cita més antiga documentada fins el dia d’avui, que
parla de l’elaboració del Torró
d’Agramunt data de 1741, en
unes cartes d’una de les famílies nobles de la vila, la família
Siscar.
En aquestes cartes es descriu
el número de persones que es
dedicaven als diferents oficis
que en aquell moment hi havia
a la vila. Aquesta informació
consta en els últims documents
adquirits per l’Ajuntament i es
troben en l’arxiu històric municipal.
Entre aquests oficis hi ha el
de torronaire, el qual resulta
ser l’ofici més nombrós, amb
un total de set torronaires.
Aquest fet ens demostra que
l’activitat torronaire a la vila
era molt important i sobretot que la tradició es remunta molts més anys abans del
1741.
A la fira de Nadal de Barcelona els torronaires d’Agramunt
posaven les seves parades en
punts diversos de la Rambla i
en els portals de les cases més
cèntriques, on hi tenien parada fixa. Els torronaires de Xixona també assistien a la fira
de Nadal de Barcelona i ben
aviat va sorgir rivalitat entre
aquests torronaires. Els torronaires d’Agramunt per diferenciar-se dels de Xixona es vestien
de pagès “endiumenjat” i es cobrien el cap els homes amb una
barretina musca i les dones amb
un mocador de seda blanc.

FESTES DE NADAL |

Divendres, 3 de desembre de 2021

47

La llarga història de les neules, un dels dolços
més típics de Nadal

L

a neula és un dels
dolços més típics de
la cuina catalana que
es menja tradicionalment
per Nadal. Sovint se suquen
en cava i sembla que de fet
sempre s’han sucat en alguna mena de vi. La idea d’enrotllar una hòstia, qui sap si
ja amb la idea de sucar-la, la
va tenir una monja i posteriorment monges i pastissers
van anar perfeccionant la
recepta. Segurament existeix
abans que el torró.
Tradicionalment, la neula
consisteix en un full prim
de pasta de farina amb forma de canó, de vegades amb
sucre. Actualment existeixen neules farcides de torró de Xixona o cobertes de
xocolata, i també versions
funcionals, per exemple sense sucre (amb lactitol, per
exemple) per a diabètics o
sense gluten per a celíacs.
Actualment les neules estan
en fase d’estudi per a ser considerades Especialitat Tradicional Garantida (ETG).
El seu nom prové de la paraula llatina nebula, que és
un tipus de “boira” molt poc
densa, degut a la seva textura fina. La paraula catalana
actual neula conserva a més
el significat que ja tenia en
llatí, i que és un tipus de calitja espessa que no arriba a
ser boira baixa.
Les neules són dolços lleugers i cruixents de forma cilíndrica i allargada com un
llapis de fusta, que s’aconsegueix gràcies al fet que la
massa aplanada, recent cuita, es cargola amb un bastó
prim. Per a la seva elaboració les neules requereixen a

més d’un estri específic per
a elles que es diu neuler i
que és una mena de tenalla
amb dues planxes rodones,
al qual s’aboca la pasta per
tal que prengui forma de
cercle. La pasta queda premuda entre les dues planxes,
que es posen una estona per
cada banda sobre el foc o un
fogó. Els neulers poden tenir
dibuixos en relleu, que després apareixeran a la neula.
Després es couen al forn,
s’enrotllen i es deixen refredar. En fan amb una massa
molt líquida feta amb farina,
sucre, clara d’ou a temperatura ambient, raspadura de
llimona, vainilla i mantega.
Se sap que les primeres neules eren planes. Actualment
alguns pastissers les han recuperat, com a alternativa
diferent de les clàssiques cilíndriques, i poden decorar

una part amb xocolata. Tampoc s’han fet amb mantega
fins fa molt poc, fa només
dues generacions que el llard
de la recepta s’ha substituït
per mantega.
Història
Les neules van ser creades
per una monja, que potser
va començar enrotllant una
hòstia, cal tenir en compte que antigament eren de
quinze centímetres. Posteriorment es van anar millorant a poc a poc per a fer-les
més cruixents. No coneixem
amb exactitud quan va ocórrer, però se sap que existien
a Catalunya almenys des de
l’any 1168. Al començament,
com les hòsties, les neules
tenien gravats senyals i emblemes.
Les neules es descriuen per
escrit en 1267, al convit de

PLANXISTERIA GELABERT S.L.

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

https://planxisteriagelabert.business.site/

Nadal d’aquell any el rei Jaume I va oferir als seus més
de cent comensals neules,
pinyons i ametlles com a
postres. En aquell moment
segurament les neules encara eren planes. També són
pressents en nadales medievals que han arribat als nostres temps per tradició oral.
En unes Ordinacions de
Pere el Gran (“Açò és ordonament de moneda com se
deu fer”, 1285) s’estableixen
els detalls de l’àpat que els
treballadors novells a la seca

de Barcelona havien d’oferir
als companys veterans. Les
postres prioritàries eren les
neules. Si no n’hi havia es
podien substituir per fruita
fresca i seca. Ramon Llull
les referencià explícitament
a la seva obra El llibre de les
meravelles (1289) i a Santes
Creus es conserven avui dia
uns neulers, utilitzats per a
fer neules, amb les insígnies
de l’abat que tenien al segle XIV. En aquesta època,
abans de coure-les i d’enrotllar-les, era costum estampar-hi en relleu escuts,
emblemes o fins i tot textos
curts, com per exemple una
pregària. A l’època medieval
eren molt apreciades sucades en piment, un vi ranci
condimentat amb mel i pebre, una combinació citada a
nadales i al Com usar bé de
beure e menjar de Francesc
Eiximenis, on el “golafre
eclesiàstic” les beu després
d’un copiós àpat.
Existeixen referències escrites del 1778 en les quals es
descriu que la gent menjava
neules sucades amb vi blanc
o amb malvasia per Nadal.
Sembla que a finals del segle
XVIII i començaments del
XIX també es podrien menjar per Carnestoltes, però
sempre sucades en alguna
mena de vi.

per un Nadal
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Què es menja per Cap d’Any arreu del món?

L

’últim dia de l’any
s’apropa i com totes les
celebracions destacades
en el calendari compta amb
una gastronomia pròpia que
canvia en funció del país on es
visqui. Sigui el que sigui el que
es posa a taula per Cap d’Any,
el cert és que tots els aliments
i receptes que es preparen al
llarg dels cinc continents tenen un punt en comú: la sort.
L’inici d’un nou any és un
bon moment per mirar amb
optimisme el futur i per demanar sort. I per fer-ho, res
millor que acompanyar-ho
amb menjars que propiciïn la
bona fortuna. A Espanya i a
molts països d’Amèrica Llatina, menjar els 12 grans de
raïm coincidint amb les 12
campanades s’ha convertit en
una tradició d’allò més arrelada, malgrat que el primer cop
que es va fer va ser el 1909 i
com a protesta dels agricultors
que havien vist com l’excés de
collita d’aquell any els rebentava els preus.
Més enllà de les nostres fronteres, trobem una gran di-

versitat de tradicions d’allò
més curioses. A Itàlia, és típic
menjar llenties acompanyades de cotecino —un embotit
similar al xoriço— per Cap
d’Any. Aquesta tradició va sorgir a l’Edat Mitjana, quan la
gent regalava una petita bossa
d’aquests llegums per desitjar
bona sort a la família o amics.
Menjar pel Hogmanay escocès
Escòcia és un dels llocs on es
viu més intensament el canvi
d’any. L’any 1647 el Parlament
escocès va prohibir la celebració del dia de Nadal a causa del
seu vessant pagà. Tot i que el
veto es va aixecar al cap d’uns
anys, l’estricta església presbiteriana va suggerir que la
festa no se celebrés i així es va
mantenir fins a l’any 1958. Els
escocesos van buscar una altra
data per celebrar l’arribada de
l’hivern i fer que les famílies es
reunissin i intercanviessin regals i així va néixer el Hogmanay, quatre dies de festa on la
gastronomia també hi juga un
paper destacat. Normalment,

es menja roast beef i pastís de
carn, així com el haggis (plat
típic escocès consistent en un
embotit especiat fet amb pulmó, fetge i cor de xai), el neeps
and tatties (puré de patata i
nap) i el rumbledethumps (un
plat fet amb patata, col, ceba,
mantega i formatge gratinat).
El vi o el whisky no hi falten
i les postres inclouen el black
bun (el pastís típic del Hogmanay fet amb fruita confitada, fruits secs i especies), les
mince pies (cassoletes plenes
de fruita i espècies) i les shortbread (les típiques galetes escoceses de mantega).
Dolços a Grècia i Alemanya
Els dolços tenen un protagonisme especial en gairebé totes les celebracions nadalenques, també en el Cap d’Any.
Bona mostra d’això són les
tradicions gregues i alemanyes. Els grecs mengen un pa
que exteriorment sembla un
pa de pessic anomenat vasilopita. La gràcia és que durant
l’elaboració s’amaga dins de la
massa una moneda d’or o de

plata i que la trobi serà el més
afortunat entre tots els que
estan reunits durant l’any que
comença. A Alemanya, per la
seva banda, és tradició regalar
un brioix de llet fet amb forma
de trena coincidint amb l’Any
Nou. Aquest dolç és un símbol
de bona sort.
Altres plats típics
Altres plats tradicionals que
val la pena ressaltar són la
feijoada brasilera. Aquest plat
popular és una cassola feta

amb fesols negres i carn de
porc. I com no podia ser de
cap altra manera es diu que si
es menja l’última nit de l’any,
porta bona sort. Per últim,
cal parlar de les tradicions
xineses. Malgrat que les seves
celebracions no coincideixen
amb les nostres, el cert és que
també tenen una tradició gastronòmica relacionada amb
la bona sort. Les mandarines
i taronges són omnipresents
durant l’Any Nou xinès, ja que
simbolitzen la prosperitat.
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El Pessebre Vivent dels Prats de Rei torna amb
cinc representacions

P

er Nadal torna una de
les tradicions de l’Alta Anoia, el reconegut
Pessebre Vivent dels Prats de
Rei, que ja compta amb quasi
50 edicions.
Els carrers i places de la vila
es transformen en un gran escenari i, ajudats per la màgia
del guió i d’uns decorats espectaculars, ens fa tirar enrere en el temps i ens transporta
a l’antiga Palestina, on fa més
de 2.000 anys es va produir
els fets que van marcar la humanitat.
El Pessebre Vivent dels Prats

de Rei és l’acte cultural que
més mostra del lligam i la importància que el casc antic té
amb el poble. Al ser un pessebre teatral, està format per diferents escenaris que formen
un circuit que acaba passant
per tot el casc antic.
Del pessebre cal destacar-ne
la implicació de pràcticament
tot el poble. Tot aquest muntatge representa el treball de
moltes persones, tant abans
com durant i després de les
representacions, a més d’una
inversió força considerable.
Un dels trets més importants

del Pessebre dels Prats de Rei
és que els actors parlen de
viva veu i que té música pròpia (l’únic pessebre de Catalunya amb Banda Sonora Original). Ms. Valentí Miserachs
va compondre l’orartori “Nadal, El Pessebre Vivent dels
Prats de Rei” per a orquestra,

cors i soprano solista, expressament per aquesta obra. Va
ser estrenada a Roma (l’any
1987) i ha estat interpretada
en dues ocasions a les nostres
comarques (el 1988 dirigit
per Ms Valentí Miserachs i el
1996 per Concepció Ramió).
La música que acompanya el

Pessebre s’ha enregistrat en
aquestes dues actuacions.
Dates de les representacions
Les representacions del Pessebre Vivent de Prats de Rei
estan previstes pel 26 de desembre del 2021 i l’1, 2, 6 i 9
de gener del 2022

Av. Balmes, 16 - 08700 IGUALADA
Tel. 938039413
Mitjons - Underwear - Homewear

Av. Barcelona, 188 - 08700 - IGUALADA · Tel. 93 803 29 65 · www.vitermik.es · info@vitermik.es

“A la fi ha arribat l’hora que tant esperàvem”:
Tornen els Pastorets de Calaf i d’Igualada

E

ls Pastorets de Calaf, amb text de Josep
M Folch i Torres, és
una representació tradicional amb els mitjans del Segle
XXI. És a dir, no hi ha adaptacions temporals ni elements
que no siguin propis del text
que l’autor va escriure a inicis
del Segle XX, però la imaginació dels directors que han
anat passant durant els quasi
100 anys de la seva existència
i el “savoir faire” dels equips
tècnics de cada moment, han
aconseguit que el públic hagi
gaudit sempre d’un magnífic
espectacle al nivell de les produccions professionals.
La il·luminació, els efectes

especials i els grans decorats
acompanyen la posada en
escena i la interpretació dels
més de 100 actors i actrius
per presentar-se els Millors
Pastorets de Catalunya!
Enguany hi ha unes quantes
novetats i moltes sorpreses.
Seran uns Pastorets per viure
amb els 5 sentits on a l’espectador li semblarà formar-ne
part. Uns Pastorets que
aquest any estaran dirigits
per Eloi Fonoll, qui ha viscut
la representació de l’obra calafina des de ben petit.
Dates de representació dels
Pastorets de Calaf
Aquest any hi haurà 5 re-

presentacions dels Pastorets
de Calaf. La primera serà el
dia de Nadal a les 7 de la tarda. Les altres quatre ja seran
l’any 2022, en concret, els
dies 2, 6, 9 i 16 de gener a 2/4
de 6 de la tarda.
Els Pastorets d’Igualada
El 1959 l’Antoni Ferrer proposà a l’agrupació “Els Caçadors del Noya” de fer els Pastorets a Igualada. Els actors
en un principi li portaren la

contrària, ja que consideraven que no tenien mitjans
per fer-los; ni tant sols escenari, ja que l’escenari de la
Cooperativa era molt petit
per a uns Pastorets. Però no
van aconseguir treure-li del
cap, i l’Antoni Ferrer es decidí a posar-lo en marxa.
Les monges de les Escolàpies
tenien una sala molt gran i
maca, i accediren a deixar-la
a l’agrupació teatral. Els assajos però, es realitzaren en la

seva major part a la Cooperativa.
Del Centre Nacional aconseguiren algun decorat i
uns vestits mig estripats que
tenien arraconats. Composaren l’escenografia els decorats aconseguits, algun de
pintat com el de la cuina, i
algun altre natural: uns pins
autèntics servien de bosc:
per posar-los calgué foradar
l’escenari, amb la qual cosa
les monges posaren el crit al

us desitja
un Bon Nadal

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

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

@saracastellsjoiera

cel. Amb cadires plegables i
algunes de llogades ompliren
la sala.
El major problema de la sala
fou que aquesta no tenia telar, la qual cosa volia dir que
els decorats s’havien de treure cada vegada. Els decorats
eren penjats tots, un rera l’altre, doblegats. Cada vegada
despenjaven el de davant i el
treien fora de la sala, al pati,
a la vegada que desdoblegaven el darrera seu. Aquest
sistema també s’emprà tots
els anys posteriors que es representaren els Pastorets a
les Escolàpies.
En quant als actors, malgrat
la majoria provenir dels “Caçadors del Noya”, alguns no
havien trepitjat mai un escenari.
Gràcies a la propaganda la
representació fou un èxit,
aconseguit un ple. Fins
aquells moments els únics
Pastorets representats eren
els de l’Elenc Artístic Montserrat, dels que foren competidors.
Degut a l’èxit obtingut, es
realitzaren quatre representacions més dels Pastorets
aquell primer any: a la Co-

operativa, i a Prats de Rei.
Tres es feren al teatre de la
Cooperativa i resultaren
també plens, la Cooperativa no costava gaire d’omplir. Com a anècdota direm
que en Lluquet i en Rovelló
s’enfonsaven a l’infern per la
“conxa” on hi havia l’apuntador. L’altra fou a Prats de
Rei, un cop acabades les de
la Cooperativa. Li proposaren al president de l’entitat
que tenia al càrrec el teatre
d’aquesta població, de fer-hi
els Pastorets, pagant-los només el desplaçament i alguna coseta més si es feia caixa. Com que feia molts anys
que no es representaven en
aquesta població, l’actuació
també gaudí d’un gran èxit.
Els Pastorets es representaren els set primers anys a les
Escolàpies, i posteriorment
tres anys al teatre de la Cooperativa “La Victòria”, que de
fet era la seu del grup.
En aquells moments, l’Esbart
era ja l’únic grup que en solitari mantenia els Pastorets
any rera any, cosa que dura
fins actualment. Els diferents
grups teatrals, que feien
Pastorets, anaren desaparei-

xent, quedant només l’Esbart
Igualadí. Només algun grup
surgit temporalment algun
any posà en escena els Pastorets, però sense continuació.
A partir de 1970 l’Esbart,
que s’havia traslladat al Rex,
presentà en aquest teatre els
Pastorets, a part d’un munt
d’obres més.
L’Esbart seguí mantenint
els Pastorets, fins i tot en
el temps de crisi teatral, en
que a Igualada es tancaven
les portes. En aquell any (el
1974/75) l’Esbart va anar
a les Escolàpies, i adaptà el
teatre altre cop per a fer els
Pastorets.
Mica en mica, al consolidar-se, l’entitat anà aconseguint elseu propi vestuari,
decorats, focus, etc. dels Pastorets, evitant així la despesa
que provocava haver de llogar-los cada any.
El 1980 l’Esbart es trasllada
al teatre de l’Ateneu Igualadí. Des de llavors l’evolució
ha estat “in crescendo” cada
vegada més. El fet de passar del Rex a l’Ateneu fa que
d’uns Pastorets d’estar per
casa, fets sobretot per mantenir una tradició, es passi a

3,4, 5,6, 10,11
12,17, 18 i 19
de desembre
Mati: 10:00 h a 13:30h.
Tarda: 17:00h a 20:30 h.

Els divendres nomes de tarda.
El dilluns 6 i els diumenges 12 i 19 només de matí.

Pl. A juntament,
c/Santa Maria
i Pl. Pius XII
Activitats infantils a la Plaça de l’Ajuntament
Aquest any, per a fer cagar el tió, s’haurà
de recollir un tiquet gratuït el mateix
dissabte a la caseta d’informació de Fira
d’Igualada, ubicada a la Pl. de l’Ajuntament
Data

Horaris

Dissabte, 04

de 11:30 a 13:30 i de 17:00 a 20:00
Fem Cagar el Tió de 18:00 a 19:30
Cantada “La Lira” a les 19:30

Diumenge, 05 de 11:30 a 13:30 i de 17:00 a 20:00
Actuació “Protons”
a les 13:00 i a les 19:30
Dilluns, 06

de 11:30 a 13:30

Dissabte, 11

de 11:30 a 13:30 i de 17:00 a 20:00
Fem Cagar el Tió de 18:00 a 19:30
Cantada “Cor Exaudio” a les 12:00

Diumenge, 12 de 11:30 a 13:30
Cantada “Igualada Gospel Choir”
a les 12:00
Divendres, 17 Cantada Ajuntament a les19:00
Dissabte, 18

de 11:30 a 13:30 i de 17:00 a 20:00
Fem Cagar el Tió de 18:00 a 19:30
Cantada “Coral Merlet” a les 12:00
Actuació “Protons” a les 13:00
Cantada “Verdums” a les 19:30

Diumenge, 19 de 11:30 a 13:30
Cantada “Coral Mig To” a les 11:30
Cantada “Coral Xauxa” a les 12:15
Cantada “Coral Xalest” a les 13:00

Organitza:

Amb el suport:

C. de Galíc

uns Pastorets de caire és espectacular. Comença amb
aquest propòsit, i potser
durant dos o tres anys en
va aprenent, fins que més
o menys arriba a un punt
més o menys acceptable,
sempre dins el pressupost
que l’Esbart té. Fins aquests
moments, el propòsit havia
estat sempre el de mantenir
com fos, a capa i espasa, la
tradició dels Pastorets, ja
que moltes vegades a Igualada no hi havia cap més
pastorets.
Una anècdota del primer
any que es feu a l’Ateneu fou
que en un principi s’anuncià només una representació, i al final, a causa de que
la pimera omplí de gom a
gom el teatre, se’n feu una
altra. El problema vingué
a causa que, al ser un teatre diferent, s’hagueren de
llogar decorats, i el primer
diumenge van ser uns, i el
segon diumenge van ser
uns altres, ja que els primers s’havien de tornar (ja
que sols era prevista una
representació); i se n’hagueren de llogar uns altres.
En quant a col.laboracions
de diferents entitats amb
l’Esbart, als Pastorets co-

mencen intensament al passar al teatre de l’Ateneu, ja
que llavors l’espai ja ho permet; fins llavors les reduïdes dimensions dels teatres
permetien un joc de poques persones, sense massa

comparseria. A l’Ateneu comença la col·laboració any
rera any amb tota una sèrie
d’entitats que es vinculen de
forma pràcticament definitiva als pastorets.
Dates dels Pastorets d’Igualada

S EB AS TIAN- 1

P a u M u n t a d a s , 46
Tel/F a x 93 803 31 75
Ig u a la d a

S EB AS TIAN- 2

M a s q u ef a , 2 1
Tel/F a x 93 805 12 87
Ig u a la d a

S EB AS TIAN- 3

P g . d ’ Au r è li a Ca p m a n y , 15
Tel/F a x 93 803 31 75
V i la n o v a d el Ca m í

Igual que els Pastorets de
Calaf, els d’Igualada es representaran cinc vegades.
El dia de Sant Esteve, amb
sessió de 3 hores i inici a
2/4 de 6 de la tarda. El dia
2 de gener hi haurà doble

sessió. Al matí, a 3/4 de 12,
amb sessió reduïda de 2 hores i a la tarda, a 2/4 de 6
amb sessió llarga. Els dies
9 i 16 de gener també serà
amb sessió matinal reduïda
amb inici a 3/4 de 12.

40 anys

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

Bon Nadal!

C/Alemanya, 3
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AUTO PLANS D’ARAU, S.L.
Taller de reparació d’automòbils
El teu taller de confiança!
c/Narcís Monturiol, parcel·la 21, nau 3 A
La Pobla de Claramunt (BCN)
Tel. 93 808 78 33 - t.autoplans@gmail.com

Regala

AQ U E ST NADAL

REGALA
EMOCIONS

La Veu
de l’Anoia
us desitja
Bones Festes!

PER FESTES TENS
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%

DTE

A les parkes de moda
de LOCOLUXO.
T’esperem a
Carrer de l'Aurora, 60-62, Igualada

centro

www.noeliamodabohochic.com

c/ Sant Jordi, 31 T. 93 803 54 99 / 629 602 728 / 615 652 503

Santa Margarida de Montbui

Bones festes!

C/ Alemanya, 24 - Polígon Industrial Les Comes 08700 IGUALADA
Tel. 93 803 58 84 - dani.espaipintura@gmail.com

Fira de l’Avet d’Espinelves,
parada obligada per Nadal
Aquest Nadal
regala emocions que
perduren per sempre

S

’acosta el Nadal, i un
dels grans protagonistes
que guarnirà les nostres
cases serà l’arbre decorat de
Nadal. A Espinelves s’hi celebra, del 4 al 12 de desembre,
la Fira de l’Avet, una bona parada tècnica si es torna d’esquiar o de passar un cap de
setmana a la muntanya.
Espinelves és un poble de la
comarca d’Osona, però pertanyent a la demarcació de
Girona. És popular pel seu
entorn natural, la seva església romànica i la seva peculiar
especialitat en avets de Nadal.
Espinelves està situat a 750m
d’altitud, dins del bosc més

gran de Catalunya, a la zona
del Montseny-Guilleries, entre el Coll de Revell i el Coll
del Bruc. Envoltat de boscos
silenciosos, plens de pau i
quietud, on els paratges són
dignes d’admirar.
Una de les seves festes anuals més característiques és
la Fira de l’Avet. Remonta a
l’any 1981, i en ella s’exposen
les diferents varietats d’avets
conreats a Espinelves (sobretot l’Avet Joanis i la Pica
Excelsa), per tal que els visitants puguin adquirir-los per
després decorar com a arbre
de Nadal. Actualment, però
també s’hi pot trobar una

gran varietat de productes
naturals i artesanals, diferents dels que normalment es
troben a les botigues. També
s’hi pot gaudir de les diferents exposicions (d’herbes
remeieres, pintura, bonsai,
tapís, ceràmica, cases o estris
en miniatura, escultures, etc)
i dels espectacles que diàriament hi tenen lloc a la fira.
La riera d’Espinelves, alimentada per fonts i torrents,
és un lloc ideal per practicar-hi la pesca. Espinelves és
un poble acollidor, proveït
de tots els serveis necessaris,
on la gent és amable, senzilla
i comunicativa.

JOIERIA D’AUTOR,
DE DISSENY I CREATIVA

c/ Nou, 49 Igualada

www.anhel.cat

Tel. 93 804 01 04
659 044 044
La Fira de Santa Llúcia de Barcelona torna a omplir la Plaça de la
Catedral de parades nadalenques
començar a viure l’ambient
nadalenc a Barcelona, el 26
de novembre arriba la fira de
Santa Llúcia que restarà oberta fins al 23 de desembre.

U

n any més, i des del
1786, ja en seran 235,
la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, com sempre
a l’Avinguda de la Catedral de
Barcelona, es tornarà a omplir de llum, il·lusió i esperança, un any on n’estem més
necessitats que mai.
Del 26 de novembre al 23 de
desembre, serà un dels punts
de parada obligatòria en la visita a la capital de Catalunya.
La Fira de Santa Llúcia, com
l’any passat, serà un espai totalment segur amb totes les
mesures de prevenció que recomana el Procicat.
Com sabeu, és la fira més
antiga que gira al voltant del
món del pessebre i de les tradicions nadalenques. Aquest
any, es celebra el 235è ani-

versari des de la primera data
confirmada de la celebració
de la fira, el 1786. Per aquest
motiu, s’han estat preparant
tot un seguit de novetats, com
la col·locació de més de 20 arbres de nadal il·luminats.
També s’està treballant en la
decoració de l’àrea on es faran les activitats, que d’altra
banda, s’ampliaran respecte
l’any passat, tant pel que fa a
la quantitat d’actes com als
dies i horaris.
Aquestes activitats les trobareu detallades a la web de la
fira que celebra el dotzè aniversari i que es vol que sigui
la “fira virtual”, un espai on
es pugui trobar tot el necessari per facilitar-ne la vostra
visita. I també un espai on
poder saber quelcom més so-

bre la història de la fira, sobre
els seus artesans, activitats,
exposicions de pessebres, fotografies i moltes altres coses.
La Fira real, la de tota la vida,
la trobareu com cada any, a
l’Avinguda de la Catedral de
Barcelona; amb un total de
170 parades. És l’única fira del
món on trobareu més de 140
espais de venda de productes
estrictament nadalencs, com
pessebres, figuretes, molsa,
arbres de nadal, complements
per a la vostra llar i molts
d’altres. A més a més, també
podreu gaudir de més de 25
espais dedicats a articles de
regal, com complements tèxtils, ceràmica, joieria i bijuteria, cuir, etc.
I recordeu, el 25 de desembre
arriba el Nadal, però si voleu

La història de la Fira de Santa Llúcia
La data més antiga que coneixem de la fira correspon
a l´any 1786. Aquesta data és
ben concreta i no dóna lloc a
dubtes, tant de la celebració
de la fira com de la seva importància, ja que dues fonts
ben versemblants ens en deixen constància. La primera la
trobem en la ploma de Rafael Amat, escriptor català del
s.XVIII (1746-1818), conegut
amb el sobrenom de Baró de
Maldà, i a on en una crònica
del seu dietari de 60 volums
que duu el títol de “Calaix de
sastre “ hi diu: “ Dia 13 de desembre, Santa Llúcia Verge i
Màrtir. Hi hagué festa dins
de la Catedral, en la capella i
altar a on s´hi venera la imatge de Sta. Llúcia, amb alguna
relíquia; i fora els claustres,
amb fira al davant en son
carrer, moltes casetes de pessebre (...), figures de barro i
cartó primoroses, imatges de
Sants i pastors, bous i mules
i altres bèsties..., que porten
prou empentes de gent en tal
carrer, (...). I dintre de la Seu
per oir missa de gent i encomanar-se a la gloriosa Santa
per a que los conservi la vista
i la claredat.”
La segona font, ens arriba del

Bones Festes,
clients i amics!

RAMBLA SANT ISIDRE, 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 -Email: info@trivazquez.com

gran folklorista i autor del
costumari català Joan Amades (1890-1959) que confirma l´any 1786, com la data
coneguda més antiga i fidedigne.
Ni les calamitats, com la terrible epidèmia de febre groga
que va patir la ciutat de Barcelona l´any 1860, van impedir-ne la celebració. Joan
Amades parla de Santa Llúcia
com la patrona de les modistes, sastres i de tots aquells
qui treballen en l´art de l’agulla, així com també dels cecs;
és per això que se la coneix
popularment com “l´advocada de la vista”.
També se´ns diu que la Fira
de Sta. Llúcia era coneguda
com “la fira de les noies”, perquè es creia que a l´anar-hi
moltes fadrines, era un bon
lloc per concertar casaments.
Les noies de la rodalia anaven acompanyades de la seva
mare, ben vestides i enjoiades, per a veure si trobaven
pretendent.
En algunes fonts podem llegir
que al llarg del s.XIX, a la fira
de figures de pessebre s´hi
trobaven venedors de ninots
de cartró, que accionaven
estirant-los d’un cordill. Tot
i no tenir cap relació amb el
pessebre, la mainada s´embadalia i ajudava a haver una
major afluència de gent a la
fira.
També Amades, escriu que al
s. XIX es feia fira de pessebres
tres dies: per la Purísima i per
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Sta. Llúcia, a la Plaça de La
Catedral; i per Sant Tomàs, a
les Places del Pi, de Sant Josep
Oriol i del Born. El creixement de l´afecció pel pessebre va fer augmentar notablement aquestes fires, i molt
aviat totes dues es van confondre, ja que van tocar-se.
Ja aleshores, esdevingué un
costum que la mainada acom-

panyada dels pares hi anessin
a passejar, tot i el fred propi
de l´època de l’any, per tal de
viure l´ambient nadalenc i
sentir el caliu dels firaires. En
arribar a la llar amb tot allò
necessari comprat a la fira, les
famílies construïen el pessebre que servia d´entreteniment dels vailets i de gaudir
dels grans.

Alguns escrits anteriors al s.
XX, destacaven que els verdaders pessebristes no inauguraven el pessebre fins a la nit
de Nadal, perquè consideraven irreverent simular el misteri del naixement del nen Jesús abans d´haver-se produït.
Durant el primer terç del
s.XX, el dia de Sta. Llúcia tot
Barcelona acudia a la cape-

lleta dedicada a la Santa per
tal de prevenir-se contra els
mals d´ulls. Els voltants de
la capelleta es veien inundats
per la gentada, i els firaires
treien el millor que tenien
per vendre.
Pel que fa a la seva instal·lació, la Fira de Sta. Llúcia ha
canviat molt si es compara
amb les que es feien abans.
Per exemple, a principis del
segle passat, segons les fotografies que es conserven, els
firaires muntaven les seves
paradetes posant una fusta
gran i uns senzills prestatges
damunt de dos capitells, protegint-ho amb un rudimentari envelat impermeabilitzat
amb oli de llinosa ( llavors
no es coneixien els plàstics),
i s´il·luminaven amb llums
de petroli o acetilè, tan bon
punt es feia fosc.
Ara, en canvi, es munten les
parades amb estructures de
fusta, més ben equipades i
resistents, i il·luminades amb
llum elèctrica.
Paral·lelament a les parades
que venen figures i objectes
de suro o articles de guarniment, cada any s´instal·len
també les parades dites del
verd, on es pot trobar molsa,

57

galzeran, boix grèvol, avets,
vesc, escorça de suro,...
Sens dubte, la Fira de Santa
Llúcia és una de les tradicions nadalenques més arrelada i antiga de la ciutat de
Barcelona.
Actualment, la fira comença a finals de novembre o
principis de desembre, amb
més de 280 parades disposades per sectors segons els
articles venuts ( pessebres i
figures, verd, i artesania ) i
ubicades devant del Plà de la
Seu, a l´Avinguda de la Catedral. Els firaires oferiran,
com des de fa tantes dècades, tots aquells productes
que necessiteu per guarnir la
vostra llar per les festes nadalenques, i us rebran amb
calidesa per tal que visiteu la
fira tantes vegades com vulgueu amb la mateixa il·lusió
i les ganes en que ells hi són
per a vosaltres.
El fred ja s´acosta i amb ell
el Nadal
Bibliografia principal:
AMADES, Joan; “El Pessebre”,
editat el 1946, malgrat que en el
pròleg del llibre la data de publicació hi consta l’any 1935, com
a llibre clandestí de l’època.
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El concert de Cap d’Any de la Filharmònica de Viena,
un dels grans esdeveniments musicals
ells, excepte dos, va ser Clemens Krauss fins a la seva
mort el 1954. El lloc va ser
ocupat pel primer violí: Willi
Boskovsky, que ostentaria el
càrrec durant 24 anys més,
fins a 1979, any de la seva
retirada. Des de llavors l’organització va decidir no incorporar un director permanent, optant perquè cada any
fos una persona diferent qui
se’n fes càrrec, sempre amb
figures destacades del panorama musical internacional.
Seria Boskovsky qui establiria el costum d’acabar tots els
concerts amb les dues peces
que l’han fet famós.

E

l Concert de Cap d’Any
de Viena és un dels esdeveniments més importants de la programació
de les festes nadalenques, i un
dels més esperats del panorama musical internacional.
El cap d’any a la capital d’Àustria és un esdeveniment ple
de propostes, entre les quals
destaca el més esperat dels
concerts.
I no és estrany, ja que té darrere seu una història de més
de 70 anys d’antiguitat. Quan

s’acosta el final de l’any, aquest
concert comença a prendre
forma i augmenta l’expectació
per conèixer el seu programa,
tot i que les peces que s’interpreten no solien deixar gaire
marge a les sorpreses. Tradicionalment s’interpretaven
obres de la família Strauss
(Johann pare, Johann fill, Josef i Eduard), encara que a
partir del 1991 van començar
a saltar-se aquesta norma introduint algunes peces d’altres compositors com a com-

plement.
El programa és interpretat
per l’Orquestra Filharmònica
de Viena a la conegudíssima
Sala Daurada del Musikverein de Viena.
Història del concert de Cap
d’Any
El primer concert va tenir
lloc l’any 1939. Des de llavors
s’ha celebrat ininterrompudament, exceptuant l’any 1940,
per la II Guerra Mundial. Als
seus inicis el director de tots

Curiositats sobre el concert
de Viena
-Aquest concert és transmès
per televisió a més de 1000
milions de persones.
-Aquesta transmissió arriba
a 54 països dels cinc continents.
-La primera transmissió per
televisió va ser l’any 1959.
-El costum d’interpretar la
Marxa Radetzky s’ha mantingut sempre, a excepció de
l’any 2005. Aquell any, en senyal de dol per les víctimes
del terratrèmol i el posterior
tsunami de l’Índic, el director Lorin Maazel va decidir
no fer-ho.
-El costum d’interpretar
aquesta marxa, juntament
amb el Danubi Blau, com a
colofó del concert, data de
l’any 1958.

-El nom definitiu de «Concert d’Any Nou de Viena» se
li va donar a la seva segona
edició, la de l’any 1941.
-Des de 1987, el concert ha
estat dirigit per una persona
diferent cada any. El primer
a fer-ho va ser Herbert von
Karajan.
-No va ser fins al 1991 quan
s’interpretaria una peça de
Mozart. Seria l’obertura de les
Noces de Fígaro, amb motiu
dels 200 anys de la seva mort.
-El 2013, amb motiu del bicentenari dels naixements de
Verdi i Wagner, el programa
va incloure sengles obres dels
dos compositors.
-El primer Concert de Sant
Silvestre de Viena va tenir lloc
el 31 de desembre de 1952.
-L’assaig general es va obrir al
públic el 1962, amb una interpretació reservada a membres de l’exèrcit austríac. El
1998 es va permetre l’entrada a aquest assaig del públic
en general.
-L’any 2007 l’organització
va decidir incloure al programa un nombre de ballet
pels salons i passadissos del
Musikverein, que acabarien
al saló principal saludant el
director. Aquest costum s’ha
continuat mantenint fins
avui.
-Davant la gran demanda
les entrades s’atorguen per
sorteig entre els qui ho han
sol·licitat. Les sol·licituds es
recullen des del dia 2 de gener fins al 23 de gener.
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No et podràs desenganxar de la televisió mirant els salts d’esquí
de Garmisch-Partenkirchen

E

l salt d’esquí d’Any
Nou és una altra de
les tradicions dels països germànics. En el context
del Torneig Four Hills, l’1 de
gener de cada any, Olympic
Skistadion acull un veritable espectacle de salt d’esquí. Uns 30.000 espectadors
veuen amb el cor a la mà els
seus saltadors d’esquí preferits mentre un total de 50
participants d’arreu del món
es llancen per la forta pendent del salt, aconseguint distàncies de fins a 138 metres.
A l’estiu de 1949, quan els
entusiastes del salt d’esquí
d’Innsbruck i Partenkirchen
es van reunir per primera
vegada a la casa “Maier” de
Partenkirchen per discutir
la idea d’un torneig de salt
d’esquí, sens dubte no podien
haver sabut que la competició
es convertiria en circ de salts
d’esquí. L’1 de gener de 1953,
aquesta idea es va fer realitat
i el Salt d’esquí d’Any Nou va
tenir lloc per primera vegada
a Garmisch-Partenkirchen.

Es tracta de la prova de salt
d’esquí més emocionant i de
primer nivell, que se celebrarà per 70a vegada el 2022. El

salt a Garmisch-Partenkirchen es considera gairebé
un culte a les quatre parades del torneig. Els altres

Carretera de Manresa,
119 - 121
Igualada
93 180 13 68

salts es troben a Oberstdorf,
Innsbruck i Bischofshofen.
Ho savies? L’atleta alemany
Sven Hannawald és el primer

i únic guanyador del torneig
fins ara que ha guanyat els
quatre salts del torneig al 50è
torneig amb el número 50!

Bon any nou!
Plaça Sant Miquel, 1 · IGUALADA

Tel. 93 803 16 35

Nadal i tradicions al món

A

rriba Nadal i això és
sinònim d’una infinitat de tradicions. Tot
i les diferències culturals, les
últimes festes de l’any se celebren a tot el món amb diferents versions i adaptacions
segons les seves creences i
llegendes. A continuació presentem un recull de tradicions
nadalenques arreu del món.
“Nit de les Espelmetes”, Colòmbia.
La nit del dia 7 de desembre
Colòmbia ret homenatge a
Maria i a la Festa de la Immaculada Concepció amb
una entranyable celebració
de llum que marca l’inici de
la temporada nadalenca. Els
colombians il·luminen les seves llars i els seus carrers amb
milions espelmes blanques i
de colors en fanalets de paper.
La Nit de les Espelmes és una
celebració familiar, amb el pas
dels anys les decoracions s’han
anat tornant més creatives
i sofisticades, i cada vegada
s’usen més llums elèctriques.
La celebració s’ha tornat més
pública, amb música i focs artificials, a més es fan mercats
especialitats gastronòmiques.
“Krampus”, Àustria.
Un dimoni que vaga pels carrers de la ciutat espantant els
nens i castigant els que s’han
portat malament... No, no és
una tradició de Halloween,
sinó el company malvat de
Santa Claus: Krampus.
A Àustria, Santa Claus (o Sant
Nicolau) premiar als nens que

s’han portat bé, mentre que
Krampus agafa als nens que
s’han portat malament i se’ls
emporta en el seu sac. Durant
la primera setmana de desembre (especialment la vespra
del dia de Sant Nicolau), joves
disfressats de Krampus espanten els nens fent sonar les seves cadenes i campanetes. Fins
i tot, es fa una desfilada amb
disfresses, balls, focs artificials
i música.
“Els joves Yule”, Islàndia.
Els joves Yule, vestits amb
roba tradicional islandesa, els
Yule són molt entremaliats i
es dediquen a visitar als nens
de tot el país durant les 13 nits
prèvies al dia de Nadal. En
cadascuna d’aquestes nits, els
nens deixen les seves millors
sabates al costat de la finestra i
els joves Yule els porten regals

a aquells nens que s’han portat
bé, i patates podrides, als que
s’han portat malament.
El dejú per Nadal, Etiòpia.
En aquest cas, com són ortodoxos, es caWWnvia el dia en
què celebren Nadal i té lloc el
7 de gener. Durant la celebració es vesteixen de blanc i assisteixen a una missa. El més
destacat del seu Nadal, és que
passen el dia dejunant.
Les llums més brillants, Toronto.
A l’hivern, la preciosa ciutat de Toronto dona el tret
de sortida a l’època nadalenca amb l’anual Desfilada de
llums. Enguany serà el 49è
aniversari. La primera desfilada es va organitzar en 1967
per a presumir de les obres
recentment
construïdes:
l’Ajuntament i la plaça Nat-

han Phillips.
La plaça i l’arbre de Nadal s’illuminen amb més de 300 000
llums de led que s’encenen

cada nit fins a les 11 de la nit
del dia d’Any Nou.
Bruixes i esperits, Noruega.
Al país nòrdic es creu que Nit
de Nadal és la nit de les bruixes i els esperits i, per això, totes les escombres, els raspalls
i qualsevol utensili similar
s’amaga perquè les bruixes no
vingui a robar-ls. A més, per
a espantar els mals esperits, a
la meitat de la nit els noruecs
disparen a l’aire les seves pistoles i escopetes.
El Gran dia del Final, Japó.
Al Japó, la nit del 31 de desembre es fa una neteja profunda de la casa per fer fora
a els mals de l’any. A la nit,
el sopar tradicional són els
fideus com a símbol de la longevitat. A les 00 h sonen les
campanes del temple i els més
fidels s’acosten a la cerimònia.

FESTES DE NADAL |

Divendres, 3 de desembre de 2021

61

La celebració de Nadal en diferents religions

N

adal és una de les
festivitats i celebracions més famoses
a nivell internacional. En el
nostre imaginari, quan parlem de Nadal el que ens ve
a la ment és un arbre ple
d’adorns i garlandes, un pessebre amb la representació
del naixement de Jesucrist i
sopars en companyia de la
família. Això té molt a veure
amb el fet que al nostre país la
religió majoritària és la cristiana, d’aquí ve que tinguem
aquest concepte de Nadal. No
obstant això, el Nadal se celebra de forma totalment diferent en la resta de religions.
Els protestants
Hi ha moltes branques diferents del protestantisme, però
totes elles tenen en comú que
celebren el Nadal. Van deixar
de fer-ho durant alguns segles,
buscant així diferenciar-se del
cristianisme, però van començar a fer-lo de nou. La seva
manera de celebrar el Nadal és
exactament igual que la dels
cristians, ja que comparteixen
arrels totes dues religions.

Testimonis de Jehová
Els testimonis de Jehová són
els primers a diferenciar-se,
ja que no celebren el Nadal.
Per a ells, la Bíblia no indica
en cap moment que Jesucrist
neix el 25 de desembre, ni tan
sols fa referència al Nadal,
amb la qual cosa consideren

que aquesta tradició no té res
a veure amb la seva religió. És
per això que per a ells aquests
dies són dies totalment normals i corrents, No obstant
això, sí que celebren la Commemoració de la mort de Jesús, que varia cada any, però
sol situar-se entre març i abril.

Els jueus
El judaisme i el cristianisme,
com a religions, són bastant
similars però alhora diferents;
i és que si bé comparteixen
l’Antic Testament, els jueus
continuen esperant el seu
Messies, ja que consideren
que Jesús no va ser més que un
profeta. És per això que per a
ells el naixement de Crist no té
res a celebrar de celebrar. Això
sí: festegen “Hanuká” o festival
de les llums, que coincideix
temporalment amb Nadal.
La festa de “Hanukká” dura
vuit dies, i apareix narrat per
primera vegada en el Talmud,
un llibre sagrat dels jueus. Es
commemora quan els jueus
es van revelar i van tirar als
invasors del seu temple, consagrant-lo així de nou al seu
Déu; durant vuit llargs dies,
les llums van romandre enceses, posant l’accent sobretot en
un canelobre de set braços. Segons explica la tradició, encara que només hi havia oli per a
un dia, Déu va fer un miracle
perquè romangués encès.
“Hanuká” és una festivitat que
ha de passar-se en família, in-

tercanviant regals, una cosa
molt semblant al que esperem
de Nadal.
Els budistes
En el cas del budisme, és curiós veure com sí que celebren
el Nadal, malgrat no tenir
les mateixes creences que els
cristians. I és que per a ells és
una data important perquè
celebren que va arribar al món
Crist, un home que va compartir una doctrina de pau i
amor amb tots els seus congèneres. Això sí, el seu any nou
arriba al febrer, quan realment
tenen grans festes.
Els musulmans
Els musulmans tenen les seves pròpies festivitats, que no
coincideixen
cronològicament amb el Nadal. Celebren
l’ “Aneu Al Fitr”, que té lloc
quan finalitza el Ramadan, i el
“Eid al-Adha”, que implica el
pelegrinatge a la Meca.
A més, a aquestes dues festivitats cal afegir el dia de Ashura,
que és un dia de dejuni en honor a Moisès, que va alliberar
el poble d’Israel dels egipcis.
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Nadal en banyador i xancles

Q

uan pensem en el
Nadal, pensem amb
la nostra mentalitat de l’hemisferi nord i
ens imaginem paisatges nevats, i trineus, bufandes i
gorros que ens protegeixen
del fred, i a un Pare Noel i
Reis Mags vestits amb roba
d’abric. Però tot és diferent
a l’hemisferi Sud, on es passa el Nadal a la platja, amb
xancletes i poca roba a sobre. Avui us parlem de com
és el Nadal a l’hemisferi Sud.
Allà, les imatges nadalenques
i moltes de les felicitacions de
Nadal son de persones en banyador i biquini amb la gorra
del pare Noel, inscripcions a
la sorra de les platges de Brasil i altres imatges molt diferents de les estampes nevades
que coneixem a Europa.
Els ninots de neu fets amb
sorra de platja mostren molt
bé els contrastos entre el
nostre concepte de Nadal i
el seu, tan notables a la de la
zona Austral. Allí s’inclou el
Nadal i les seves festivitats
dins de les vacances estiuenques, mentre que a Europa,

Àsia i Amèrica del Nord, Nadal és sinònim de neu, abrics
i vacances breus amb fred.
Aquesta diferència es marca
molt, perquè les imatges icòniques, les que són universals
i simbòliques del Nadal, són
les de l’hemisferi Nord, cosa
que provoca contradiccions
i un xoc cultural important
als habitants de Sud-amèrica,
les zones tropicals, Àfrica,
les illes del Pacífic o les del
Carib, així com a les nostres
antípodes, a Nova Zelanda,
Austràlia i la resta d’Oceania.
Així que és difícil associar
Nadal a la calor quan tots
els anuncis, tots els símbols i icones ens associen
el Nadal a la neu i el fred.
Una cançó nadalenca australiana té a la seva lletra aquesta frase “Nadal diferent, on
creixen els arbres del cautxú,
comte no hi ha gelades i no
hi ha neu”. Si passes les festes nadalenques en aquesta
zona del món és més important el protector solar amb
factor 50 que la bufanda.
La festa del Nadal sol venir
acompanyada de joguines

d’aigua per compartir a la
piscina, com ara matalassos,
armes que disparen raigs d’aigua i coses similars. La platja és l’únic lloc on es veuen
avets nadalencs encara que
siguin dibuixats a la sorra.
Tant a Sud-àfrica com a Nova
Zelanda és més freqüent

Bones
Festes!
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menjar amanides i marisc i
carns a la barbacoa en festes a l’aire lliure, que preparar gall dindi o plats de
carn o de peix al forn tradicionals a les nostres latituds.
Mentre al nostre país i en
molts altres, la calefacció i la
xemeneia són el centre de les
reunions, -i on els nens pengen els mitjons per als regals
nadalencs- a l’hemisferi sud
són més populars els aires
condicionats, i en lloc d’un
caldet calent o un consomé
nadalenc, s’opta per gelats
i llimonades casolanes que

ajudin a refrescar l’ambient.
Encara que hi ha el Pare Noel,
i vesteix de color vermell, la
seva vestimenta sol ser lleugera, canviant en ocasions el
trineu per una taula de surf
o similar. No hi falten els
torrons i altres dolços de Nadal, encara que no és costum
prendre vins calents i especiats com als països d’Europa.
En tot cas, el passis en un
hemisferi o en un altre, tant
el Nadal a l’hemisferi Sud
com a l’hemisferi Nord s’associa a reunions familiars,
menjar i trobades.
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La tradició de Cap d’Any

E

l 31 de desembre, l’últim
dia de l’any, se celebra
la coneguda Nit de Cap
d’Any, en la qual es fan reunions
amb amics o familiars per acomiadar l’any.
El costum més proper a la nostra cultura és menjar 12 grans
de raïm, un per cada mes de
l’any acompanyats per les campanades. Com a alternativa al
raïm, perquè no a tothom li
agrada, es canvien els 12 grans
per aliments de petit format
com ara olives, pipes pelades,
porcions de xocolata o fins i tot
glops de cava o vi.
Els seguidors del costum de
menjar el raïm durant aquesta nit, estan convençuts que és
necessari seguir un ritual per a
evitar la mala sort l’any que entra. Cal portar roba interior vermella, una tradició que podria
venir de l’edat mitjana, quan
aquest color -relacionat amb
l’amor, la passió i la prosperitatestava prohibit. A més convé tirar or en la copa amb la qual es
vagi a brindar, sigui de vi o cava.
Els que no beuen alcohol poden

simplement mossegar un anell
d’or. Quan acaben les campanades a la mitjanit és obligatori
besar a totes les persones que hi
hagi al voltant, com si hagués
succeït un esdeveniment transcendental. Portar una moneda
dins de la sabata per atraure a la
fortuna durant l’any que entra. I
no menys important, col·locar
el peu dret davant, per a esbor-

el personatge té, com tothom,
un sol nas, i, per tant, pot ser
qualsevol persona. S’explica de
tal forma als nens que s’imaginen un personatge estrafolari
amb 365 nassos en la cara, sense
pensar que durant el 31 de desembre, a l’any li queda només
un dia per acabar.
A altres països, la tradició de
Cap d’Any també se segueix tot

tres països on es parla aquesta
llengua) es passa per televisió
el sainet de “Lauri Wylie Der
90”. Un programa on una vella
dama convida per al seu aniversari el seu únic amic viu, que
interpreta tots els antics amics
de la colla aixecant-se i seient a
diferents cadires cada cop més
borratxo. Aquest programa té
el rècord de ser l’emissió televi-

rar el dolent i començar l’any
amb bones sensacions.
Segons la tradició catalana,
en aquest dia surt l’Home dels
Nassos, que “té tants nassos
com dies té l’any”. En fer-se visible només el darrer dia de l’any,

i que amb diferents costums. A
l’Equador la família crema ninots després d’explicar acudits,
en un ritual antic per transmetre
esperança. Es porta roba interior
groga per atreure la bona sort.
En canvi, a Alemanya (i al-

siva més repetida de la història.
A les Filipines es porta roba
estampada amb cercles, com
a símbol de fortuna. A l’hora
de sopar la família fa bots per
espantar els mals esperits i sacseja bosses de monedes.

Al Regne Unit el seu costum
consisteix fer un compte enrere quan queden 10 segons per
les 00 h de la nit, i després donar-se les mans per cantar una
cançó popular i tradicional
anomenada “Auld Lang Syne”.
A l’Índia, la data no coincideix
i durant la nostra nit de Cap
d’Any, allà se celebra el Festival
Diwali. Durant aquestes dates,
les famílies netegen les seves
llars i quan ho han fet col·loquen un llum en l’exterior. La
llum servirà perquè la deessa Lakshmi, vegi la casa, i els
beneeixi amb bona sort.
A Rússia, la tradició més peculiar de la Nit de Cap d’Any
és escriure en un paper els desitjos per a l’Any Nou. Però el
curiós d’aquest ritu, és que després, s’ha de calar foc a aquest
paper i llançar les cendres dins
d’una copa de xampany. Els
més atrevits, es beuen la barreja a les 00.01 h. Sigui on sigui,
i seguint la tradició que es vulgui, la nit de Cap d’Any és una
de les més especials de l’any, i
això s’ha de celebrar.

ESTEM TOTS ELS DIES OBERTS!

Nadal, Sant Esteve, Cap d’any i Reis
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