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L’EDITORIAL

Fum, fum, fum
Una de les nadales més cantades, el 25 de de-

sembre, parla de fum. Enguany el tenim als 
ulls i ens enterboleixen la mirada. La covid, 
els comentaris agres de la política i les di�-

cultats de l’economia, fan que tot es miri amb recança. 
Molts són els que pateixen i que els costa albirar un 
horitzó d’esperança. I malgrat les ganes que tothom té 
d’alegria i  celebracions, 
sembla que ens ve al da-
munt una nova onada de 
problemes. Les recomana-
cions o restriccions de la 
sisena onada esclaten just 
en un moment important 
per a les famílies i pels sec-
tors que tant han patit dar-
rerament, com el de la restauració, la cultura, l’oci i el 
petit comerç. 
Semblava que la situació estava ara més controlada i 
que havent assolit la vacunació per una gran majoria de 
gent s’hauria superat el tràngol. Però potser s’havien de-
senvolupat unes eines d’autoengany col·lectiu per tirar 
endavant sense desesperar-se. I ara ens adonem que les 
onades, igual que les del mar, venen i van, arriben i mar-
xen i arrosseguen il·lusions, pors, records i enyorances.
És per això que s’ha d’apro�tar el Nadal per renovar els 
desitjos de Pau i Amor, amb la certesa de que, malgrat 

les di�cultats, el món segueix girant i després de la nit 
més negra sempre acaba sortint el sol. Hem d’encarar 
les festes amb l’esperança que sabrem fer un any millor, 
malgrat els mals averanys, però també que haurem de 
posar-hi molt de la nostra part per reeixir. 
La Nadala amb la que encetàvem l’editorial és un cant 
a l’esperança, perquè davant les pors  pel fred i la neu, 

sempre hi havia una 
resposta positiva. Per 
això ens cal afrontar 
aquestes festes amb op-
timisme i fer el que es 
pugui perquè, no és en 
les manifestacions ex-
ternes on trobem l’es-
sència de les coses, sinó 

furgant en el nostre interior. És allà on s’hi troben les 
pròpies respostes a les preguntes que la humanitat es 
planteja, tant ahir,  com avui i sempre.
I és amb aquest esperit que volem compartir amb tot-
hom els nostres desitjos de Pau i Fraternitat, tant pels 
homes de bona voluntat, com per aquells que s’entesten 
en escampar les seves mesquineses i egoismes, sacri-
�cant els de tota la humanitat, invocant sovint, frases 
plenes d’enganys, amb les que volen enverinar la convi-
vència. No escoltem les mentides i cerquem les nostres 
veritats. Bon Nadal per a tothom!  

Hem d’encarar les festes amb 
l’esperança que sabrem fer

 un any millor

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Pablo Casado, president del PP,  va 
dir al president del govern espanyol 
“que cony ha de passar perquè as-
sumeixi alguna responsabilitat?” i 
a Jordi Sánchez de JxC “Un senyor 
condemnat a nou anys de presó per 
delictes de sedició, que ha destros-
sat un cotxe de la Guàrdia Civil i 
que ha instigat a la violència contra 
l’administració de l’Estat no em do-
narà lliçons de legalitat i democrà-
cia”

Lluís Llach, cantant, activista, ex-
diputat i promotor del Debat Cons-
tituent, va dir “no sabíem si Pablo 
Casado havia anat a la universitat i 
ara dubtem si va fer el batxillerat.”

Jaume Padrós, president del col·le-

gi de metges de Barcelona, ha dit 
“els CAP estan col·lapsats per gent 
que vol anar a sopar o de festa.”

Jaume Giró, conseller d’Economia 
de la Generalitat, ha dit que “mai 
aniré a un acte protocol·lari amb 
el rei. Sé més que la majoria de la 
gent quin paper va tenir en els fets 
d’octubre del 2017.”

Miquel Iceta, ministre de Cultura, 
en el Congrés del PSC, va dir “us 
puc assegurar que tots els nens que 
viuen a Catalunya fan pipí.”

Salvador Illa, primer secretari del 
PSC, va reivindicar “la convivència 
a Catalunya i la fraternitat amb Es-
panya” per demanar “hem de ser 
un sol poble, per seguir un nou 
camí, ample i segur, encara que di-
fícil, per tal de fer possible una Es-
panya Federal que garanteixi més 
autogovern i un �nançament just 
i de la qual Catalunya torni a ser 
motor.”

Pedro Sánchez, president del 
Govern espanyol, va dir que “cal 
rebutjar qualsevol tipus d’assetja-
ment, vingui d’on vingui.” 

Mònica Ruz, portaveu de l’AFA de 
l’escola Turó del Drac de Canet de 
Mar, que va assistir a la marxa en 
defensa de la immersió lingüística 
a Barcelona, va lamentar “els ata-
cats a l’escola i ser utilitzats políti-
cament” i va fer una crida perquè 
“a les escoles no els toca assumir els 
enfrontaments polítics del debat 
lingüístic i esperem deixar enrere 
les últimes setmanes en què ens 
hem sentit sobrepassats”.

Alejandro Tiana, secretari d’Estat 
d’Educació, ha dit que “La sentèn-
cia sobre l’ús del castellà és d’obligat 
compliment. Han de ser les autori-
tats catalanes les que estudiïn com 
aplicar-la. Segons la meva opinió, 
no sé si establir percentatges en 
abstracte és la millor solució. Sé 
que hi ha debat entre la llei i els 
tribunals. Són temes jurídics en els 
quals no em sento competent. Crec 
que hi ha maneres d’abordar-ho, 
però no soc jo qui ha de posar so-
lucions.”

Jéssica Albiach, líder dels Comuns 
al Parlament, ha dit que “era una 
barbaritat deixar Catalunya sense 
pressupostos.”

Llums de 
Nadal a tots els 
barris
Igualada s’ha vestit de Nadal. Els 
llums inunden molts carrers de la 
ciutat. O millor dit: sobretot inunden 
els carrers del centre amb una encesa 
molt solemne que es va fer a la plaça 
de l’Ajuntament l’últim divendres de 
novembre. Però com és habitual en 
moltes de les polítiques impulsades 
pel govern de Junts, hi ha barris de 
primera i barris de segona.
Les darreres setmanes hem rebut la 
inquietud de moltes veïnes i veïns de 
barris com el de Montserrat, Fàtima, 
el Sant Crist o les Comes que veuen 
com la il·luminació de Nadal no és 
que sigui escassa als seus barris, 
sinó que és gairebé inexistent. Tots 
ells són barris amb activitat i merei-
xen que el repartiment dels llums de 
Nadal també sigui per ells. I això és 
possible si hi ha voluntat per a fer-ho 
realitat.

Després de parlar amb les veïnes i 
veïns comprovem que tothom esti-
ma el seu barri i vol que llueixi com 
la resta de la ciutat. És una qüestió 
de sentir-se en igualtat. A algú li pot 
semblar una tema poc important o 
anecdòtic però és un detall a tenir 
en compte perquè Igualada és la 
suma de tots els barris. Sempre hem 
defensat que la cultura, els serveis 
i les transformacions urbanístiques 
arribin a tots els barris. El nostre 
model de ciutat és el d’una Iguala-
da que tingui un centre que bategui 
i que els batecs també arribin a tots 
els barris. És a dir un centre fort i 
petits centres a cada un dels barris.
La planificació dels llums de Nadal 
pot ser diferent sense desmerèixer 
cap zona sinó tractant-les totes per 
igual tot prioritzant que cada barri 
tingui un mínim de metres de llum 
als carrers per acompanyar l’activi-
tat dels comerços i dels bars i res-
taurants. Així ho vam demanar des 
del grup d’Igualada Som-hi que 
formem el PSC, Comuns i el grup 
ciutadà Igualada Oberta al darrer 
Ple de l’Ajuntament. Volem que no 
hi hagi barris de primera i barris de 
segona: volem que tots els barris si-
guin de primera.

QUIM ROCA
Regidor d’Igualada Som-hi
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Tothom estima el seu barri 
i vol que llueixi com la resta 
de la ciutat. És una qüestió 

de sentir-se en igualtat



Sap greu, però hi he de tornar. Si ho 
recordeu, vaig gosar titular un article 
amb el cridaner mot d’”Emergència” 
per referint-me a la situació límit de 

la llengua catalana (La Veu, 29 d’octubre). I 
els asseguro que no pretenia ser de cap mal 
auguri. 
L’episodi de l’escola El Turó del Drac de 
Canet de Mar ha provocat un renou 
important en el món educatiu. Ja ho 
sabeu: una sentència del TSJC obliga 
l’escola del Maresme a fer un 25 per 
cent de l’ensenyament en castellà, a 
partir de la denúncia d’una família. El 
percentatge respon a la sentència re-
cent del Tribunal Suprem, el màxim 
òrgan judicial espanyol, que obliga a 
la Generalitat a disposar que els cen-
tres facin un 25 per cent de docència 
en castellà, a partir de denúncies polí-
tiques que s’allarguen de fa temps. Una 
sentència temuda, del tot contrària als 
“interessos catalans”.  Som allà mateix: 
els enemics del català contra Catalu-
nya; o sigui, els enemics de Catalunya contra 
el català.
Aquest 18 de desembre més de 50.000 per-
sones es van manifestar a Barcelona pel Pas-
seig de Sant Joan, �ns a la Ciutadella, davant 
aquest atac inacceptable contra la llengua a 
l’escola. Recordeu també “l’ambient” orga-
nitzat pels partits espanyols i segur que us 
deveu haver escandalitzat pels espectacles 
viscuts al Parlament català i a les Corts es-
panyoles on aquests partits anticatalans han 
acusat els qui defensen l’escola catalana de 
“nazis”, de practicar l’”appartheid”... No cal 
ser gaire llest -ni ser cap Pablo Casado- per 

veure-hi una campanya gens dissimulada 
per captar vots vilment a partir d’enfervorir 
l’odi contra la llengua catalana, contra Ca-
talunya; en fi, una vella i coneguda pudor, 
amb referents tan indesitjables com la cam-
panya del PP contra l’Estatut de 2006 o el 
naixement espuri de Ciudadanos.
En el món educatiu, l’atac és frontal contra 

la immersió lingüística, que és la metodo-
logia d’ensenyament en català que s’aplica 
en centres amb una bona part d’alumnes no 
catalanoparlants, sobretot de famílies nou-
vingudes a Catalunya. Una metodologia 
d’èxit que ha estat ben valorada aquí i fora 
d’aquí perquè ha facilitat la inclusió escolar 
de l’alumnat nouvingut. Una metodologia, 
la immersió,  que s’anul·la en el moment 
que s’hi apliquen percentatges de temps es-
colar en altres llengües. Val a dir, tanma-
teix, que l’aplicació de la immersió lingüís-
tica últimament s’ha deteriorat alhora que 
s’ha abaixat la guàrdia en tot allò que té a 

veure amb la formació lingüística, sobretot 
a l’ensenyament secundari on la presència 
i ús del català és del tot preocupant segons 
tots els indicadors i les evidències del punt 
baix a què han arribat els índexs d’ús i do-
mini del català,  tal com també dèiem en 
l’article esmentat al principi.
Arribats ací, amb la bel·ligerància creixent 

dels enemics del català i de la Nació ca-
talana (la de Fraga fins a Maó), hem de 
prendre consciència de la situació i de la 
importància de superar el punt perillós 
a què hem arribat i treballar perquè el 
català sigui l’eix de l’ensenyament de 
tot el sistema educatiu i que esdevingui 
realment la llengua de l’àgora, és a dir, 
la llengua de comunicació social tenint 
present la importància i el pes del món 
digital i tecnològic que, com sabem 
perfectament, ha canviat les formes, els 
continguts i dimensions de l’àgora.
No vull aparèixer com un vintage (per-
doneu la “llatinada”), però hem d’ento-
mar el problema col·lectivament i na-

cionalment i, si cal, buscar fórmules com 
allò del “català és cosa de tots” i la imatge 
de la Norma, aquella noieta vestida amb 
una granota que ens interpel·lava (si con-
vé, expliqueu als més joves qui era la Nor-
ma i, de passada, què és una granota). Ens 
ateny a tothom, som en una emergència, 
prou que ho hem dit.

Que tinguem un Bon Nadal i un Bon Any!. Salut!

Nota: Siguem prudents amb el problema inces-
sant de la pandèmia i actuem amb solidaritat .
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Tornem-hi, amb la llengua

Veus encertat tancar l’oci nocturn per aquestes festes?

Sí 32,5% No 67,5%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

FRANCESC RICART
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JOAN MASIP

El palista igualadí s’ha proclamat subcampió de l’Spain Masters de 
tennis taula que es va celebrar a la província de Còrdova, fet que li  
pot atorgar una plaça a la selecció.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

AGRAÏMENT AL 
PERSONAL DELS CAP 
I DE L’HOSPITAL UNI-
VERSITARI D’IGUALADA
Antoni Miranda Pallarès

En agraïment per l’atenció rebuda al 
llarg d’ aquest darrer quadrimestre, em 
plau desitjar a tot el personal dels CAP 
i de l’Hospital Universitari d’Igualada, 
unes molt bones festes nadalenques i 
amb complaença, donar fe de l’alt grau 
de professionalitat dels equips mèdics i 
assistencials que, tots i les precàries do-
tacions pressupostàries de la cartera de 
sanitat, estan treballant en torns conti-
nuats, amb un somriure envejable.

QUI ET CURA EL COS
Música de Josh Groban – You raise me 
up
Lletra: Antoni Miranda Pallarès. Na-
dal-2021.

Quan el teu cos es queixa i té molèsties.
Quan necessites que et donin la mà.
No esperis més i cerca alguna ajuda,
Primer en el cap o bé en l’hospital.

Cap i hospital que tens a prop de casa.
Allà els doctors et diagnosticaran
I mans d’àngel de les assistentes,
Que somrient tindràs al teu costat.

Qui et cura el cos és l’equip sanitari
Que estan amb tu des del primer moment,

Són tots ells que vetllen perquè et curis
I quan et cal, es fan sempre present.

Et donen força per superar els obstacles
Que t’impedeixen que el cos funcioni bé.
Són per tu la força necessària
I l’energia que et farà circular.

AFADA, MOLT 
PER RECORDAR 
I MÉS PER AGRAIR
Hospital de Dia Sant Jordi

No voldríem acabar  l’any sense ma-
nifestar el nostre agraïment a totes les 
persones que d’una manera o un altre 
ens heu donat suport,  recolzat i acom-

panyat durant aquest temps. Gràcies a 
tots vosaltres hem pogut dur a terme 
els projectes proposats durant el 2021. 
Una mostra d’aquests són: Cures mu-
sicals en família, SAD COVID-19, 
6ena edició de l’Alzheimer Race i les 
xerrades de l’últim dijous de mes al 
Centre Cívic Montserrat.
Dir que ens ha fet especial il·lusió re-
bre el premi ciutat d’Igualada al Com-
promís Social i Cívic de mans de la 
Fundació Mossèn Josep Còdol, per 
visualitzar la feina feta durant aquest 
temps i ajudar-nos a mostrar-la a la 
ciutat.
La nostra voluntat per el proper any és 
continuar estant al vostre costat. 
Us desitgem BONES FESTES!!! 
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PAU VIDAL
AMIC

Apartheid

E l mot d’aques-
ta setmana és 
s e g u r a m e nt 

el més conegut de 
la llengua afrikaans, 
que ja és una trista 
gràcia, també. I al-
hora una mena de 

paràbola històrica.
Segurament el primer que ens ve 
al cap quan ens mirem aquest mot 
de prop és la sorpresa d’entendre’l. 
Que curiós, potser heu pensat algu-
na vegada, que jo comprengui una 
paraula d’un idioma que em queda 
tan lluny, oi? Però és que en reali-
tat no ens en queda tant, de lluny. 
L’afrikaans és una llengua sorgida a 
partir del neerlandès que els colons 

holandesos van dur al segle XVII a 
l’Àfrica més meridional. El mot ma-
teix vol dir africà en neerlandès. Allò 
que confereix a apartheid aquest as-
pecte exòtic és el sufix, que efecti-
vament és saxó; però l’arrel del mot 
és llatina i correspon al mateix verb 
nostre apartar, que prové de part
(pars, partis). Com gairebé totes les 
llengües germàniques, el neerlandès 
va rebre no poca influència del llatí, i 
les particularitats del procés d’expan-
sió colonial de les potències europe-
es van completar aquesta carambola: 
que a Sud-àfrica i Namíbia avui dia 
encara sigui oficial una llengua que 
ens permet captar si més no el sentit 
primer d’una part del seu vocabulari.
En realitat si ens capbusséssim en 

la família de part, podríem arribar 
força lluny, perquè és una de les més 
nombroses: s’acosta al centenar de 
derivats. Des d’una bona colla de 
verbs (apartar, impartir, departir... 
i partir, que al seu torn també mostra 
gran productivitat, amb una trentena 
de fills) fins a tota mena de substan-
tius. Però com que n’hi ha masses, 
em limitaré a compartir-ne un (un 
verb, per cert, molt de moda) que té 
una gràcia especial. Es tracta de par-
tiquí. Oi que no l’havíeu sentit mai? 
Resulta que, en el camp de l’òpera, 
designa un cantant o actor que exe-
cuta una part poc important d’una 
obra, i la gràcia (encara més que la 
sonoritat mateixa, que ja en té força) 
rau en l’origen. Nosaltres l’hem pres 

del castellà partiquino, amb el mateix 
significat, i aquest de l’italià partici-
na, ‘part secundària d’una obra tea-
tral’, perquè en aquesta llengua parte
també té el significat de ‘paper en 
una obra teatral o cinematogràfica’. 
Segons l’etimològic, “la pronúncia 
ultraitalianitzant [això que aquí ens 
agrada tant] hi va fer la resta”.
Fa de mal acabar, la peça d’avui. De 
la mateixa manera que als neerlan-
desos segurament els sap greu que la 
paraula més coneguda de l’afrikaans 
sigui apartheid, estaria bé que als 
espanyols també els fes vergonya que 
certs polítics seus la facin servir per 
agredir els segregats de l’Estat espa-
nyol, que som nosaltres. Però segura-
ment això és demanar massa. 
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Cada any massa
ciclistes perden la vida

a la carretera

EVITEM-HO



L a situació sanitària de 
Catalunya -com de tot 
Europa- es complica a 
causa de la covid-19 

i el tan temut confinament 
torna a ser una possibilitat. A 
l’Anoia ja n’hem patit un de 

confinament que va ser especialment dolorós, 
sobretot perquè només ens afectava a nosal-
tres. Posteriorment hi hagueren altres confi-
naments que ens van semblar a tots plegats 
més suportable.
Però ara que ens semblava que teníem la pan-
dèmia superada, l’aparició d’una nova variant, 
més agressiva pel que fa a contagis, ens ha tor-
nat a posar a les portes del confinament.
De moment les mesures es limiten a reduir la 
interacció social i una mena de “toc de queda” 
nocturn per tal d’evitar que la gent es trobi al 
voltant d’una taula, en un concert, al cinema 
o al teatre, però ningú no ens assegura que les 
mesures no s’endureixin si els índex de contagi 
segueixen pujant.
De moment s’estan suspenent els sopars i di-
nars d’empresa i moltes de les trobades fami-
liars de Nadal s’estan reduint en nombre de 
persones al voltant de la taula. I això que des 
del punt de vista sanitari és bo, des del punt 
de vista familiar és una decisió costosa, car cal 
fer un procés d’eliminació. Aquest any només 
seuran a la taula els imprescindibles de cada 
família. 

Voldria equivocar-me però em temo que en 
aquest “procés de selecció” qui s’endurà la pit-
jor part seran les persones més grans. Precisa-
ment són les que tenen en la trobada de Nadal 
la seva festa més gran, el seu millor contacte 
amb fills, nets i besnets. No em vull imaginar 
la tristesa que provocarà entre les persones 
grans que es puguin veure privats, en uns dies 
tan assenyalats, de la companyia del conjunt 
de la seva família. 
I entre les persones grans, la pitjor part se l’en-
duran les que estiguin recloses en residències 
de gent gran. Un bon nombre d’aquests resi-
dents habitualment no rep moltes visites però 
ara, amb l’excusa de la pandèmia, encara en 
tenen menys.
En dies així, a més de felicitar les festes i ex-
pressar bons desitjos, hauríem de pensar molt 
més en les persones que ens han cuidat de pe-
tits, ens han ensenyat les tradicions i amb el 
seu exemple de treball ens han situat on som 
ara... sigui on sigui que som.
Per això desitjaria que cadascuna de les per-
sones grans tingui un lloc a la taula de Nadal, 
encara que per a més seguretat, s’hagi de dinar 
amb la finestra oberta. 
La  gent gran és imprescindible a la taula. 

En dies així, a més de felicitar les 
festes i expressar bons desitjos, 

hauríem de pensar molt més en les 
persones que ens han cuidat de petits, 

ens han ensenyat les tradicions 

JOSEP M. CARRERAS

Oblidades 
persones grans

Mentides podrides
(Carta oberta a Pablo Casado)

El Cementiri Vell d’Igualada presenta un 
problema per a les persones que van amb 
cadira de rodes doncs el terra de pedra i 
grava no permet circular amb comoditat, 
havent de fer molta força amb els braços 
per poder-la moure, en cas que la per-
sona hi accedeixi sola o en el cas d’anar 
acompanyada, un esforç gran a la perso-
na que empeny la cadira.

LA FOTODENÚNCIA
Fes-nos arribar les teves queixes acompanyades d’una fotogra�a

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

JAUME SINGLA
@jaumesingla

L i escric com a català que 
ha tingut la dissort d’ha-
ver de viure en un món 
on sembla que cada dia 

més impera la falsedat i la men-
tida, que solen estar en mans dels 
poderosos i privilegiats. No és 

fàcil haver d’aguantar els embats i les mentides 
d’aquells poca-vergonyes a qui fem nosa i voldrien 
tenir-nos domesticats com xaiets, ja que, per ara, 
no ens poden fer desaparèixer. 
No sé si el famós màster que li varen regalar sen-
se haver d’anar a classe comportava annexa una 
ciència infusa que a la resta de mortals no ens ha 
estat concedida. Altrament no entenc com pot fer 
unes afirmacions tan sorprenents com que a les 
Illes no es parla català, sinó mallorquí, menorquí, 
eivissenc i formenterenc. Amb quina autoritat es 
permet vostè fer aquesta proclama lingüística, si 
no és per enfrontar els illencs amb els catalans?
Suposo que s’ha informat bé abans d’afirmar pú-
blicament que a Catalunya hi ha mestres que han 
rebut instruccions de no deixar anar al lavabo als 
nens que ho demanessin en castellà, o bé que  a les 
hores del pati els omplien la motxilla de pedres. 
Vostè deu tenir unes fonts d’informació particu-
lars que nosaltres no tenim. I si ha tingut coneixe-
ment d’aquesta aberració, la seva obligació havia 
de ser denunciar els culpables, amb indicació de 
llocs, dates i persones. Si no ho ha fet és perquè és 
una mentida podrida. Altrament, el mateix govern 
i el col·lectiu de mestres li donaria suport. 
Vostè, provocador de mena, està acostumat a fan-
farronejar i fer afirmacions que després no pot 
demostrar. Com quan, per defensar-se, diu que 
no pot acusar-lo una persona que es dedica a des-
trossar vehicles de la Guardia Civil. Miri, senyor 
Casado: jo hi era aquell dia, vostè no. I li puc jurar 
que quan els Jordis es varen enfilar al jeep, abans 
ho havien fet dotzenes de periodistes. Però, en 
totes aquestes acusacions, a vostè no li interessa 
saber què va passar sinó fer creure què va passar. 

Per això no té escrúpols en fer passar per vàlides  
mentides i exageracions de tota mena.
Voler donar una imatge de defensor de la pàtria 
no l’autoritza a saltar-se totes les normes de l’ètica 
i la moral. Vostè sap quina és la realitat de Cata-
lunya i hauria de donar suport a les causes justes 
respectant i fent respectar els drets d’aquest poble, 
Però no. És com un estigma gravat a foc que por-
ten sobre la pell els dirigents que com vostè –i 
com M. Rajoy, o JM Aznar- que es permeten alte-
rar la veritat de les coses per aconseguir els seus 
objectius, encara que sigui mitjançant la mentida 
i la violència. O no és violència la repressió ferot-
ge que s’exerceix contra els que varen cometre el 
greu delicte de posar urnes i consultar el poble? 
Una actitud -deixi’m que li ho digui- menysprea-
ble, abjecta. 
Però no cal que s’esforci. El poble català sap que la 
columna vertebral de la seva existència és la seva 
llengua. Vostè, i altres partits com el seu, també 
ho saben i per això han emprès una campanya per 
destruir-nos. Sabrem resistir. Hem resistit molts 
anys la imposició, aquesta sí, del castellà per part 
de totes les dictadures i la prohibició d’usar la 
nostra llengua materna. Ara no ens arronsarem 
davant les bravates irresponsables d’espantaocells 
com vostè. Pot estar-ne ben segur. 
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Utilitzem
el Porta a Porta

Tria bé,
reciclem millor

El millor sistema 
de recollida que trobem 
als pobles i ara 
a les grans ciutats.
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MARC VERGÉS / ACN

El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya 
(TSJC) avalava aquest 

dijous el toc de queda entre la 
una de la matinada i les sis del 
matí i la limitació de les tro-
bades socials a 10 persones, 
com havia plantejat el Govern 
per aturar la sisena onada de 
la covid. També ha donat el 
vistiplau a reduir l’aforament 
dels actes religiosos i les ceri-
mònies civils al 70% reduir 
els aforaments al 50% a l’inte-
rior dels establiments de res-
tauració, i al 70% en el cas del 
comerç, gimnasos i cultura i 
el tancament de l’oci nocturn. 
El toc de queda, però, només 
s’aplica en aquells municipis 
de més de 10.000 habitants 
amb incidències superiors als 
250 casos per cada 100.000 
habitants. Això vol dir que a 
l’Anoia seran quatre els mu-
nicipis que hauran de complir 
amb aquest con�nament do-
miciliari durant la nit: Iguala-
da, Piera, Vilanova del Camí i 
Santa Margarida de Montbui
Tot i que la �scalia s’havia 
oposat a aquestes restriccions 
en considerar que no estaven 
prou justi�cades, el TSJC hi 
va acabar donant llum verda.
La sala apunta que l’informe 
remès per l’Agència de Salut 
Pública posa de manifest que 
la incidència del virus con-
tinua en “augment notable” 
i que Catalunya es troba en 
fase d’alerta 4, d’un màxim de 
quatre. Afegeix que l’ocupació 
als hospitals de pacients covi-
19 també creix i diu que cal 
tenir en compte també l’ex-

tensió de la variant òmicron. 
El tribunal a�rma que no pot 
obviar aquesta situació i, en 
concret, les alertes dels ex-
perts sobre que el creixement 
exponencial de la variant po-
den portar al col·lapse dels 
serveis assistencials a princi-
pis del 2022.
El tribunal considera que les 
mesures proposades pel Go-
vern “compleixen favorable-
ment” el triple judici per tal 
que siguin proporcionals: que 
la mesura sigui apta per a la 
�nalitat, que sigui necessària 
en el sentit que no existeixi 
una més moderada que per-
meti assolir l’objectiu i que si-
gui ponderada o equilibrada, 
en tant que proporcioni més 
bene�cis per l’interès general 
que perjudicis.
Així, defensa que les quatre 
mesures avalades són idònies 
per aturar la pujada de casos, 
especialment tenint en comp-

te el context del Nadal, on 
augmenten les interaccions 
socials. També les veu neces-
sàries donada la incidència 
del virus i els efectes de la va-
riant òmicron. Per últim, as-
segura que són proporcionals 
tenint en compte la “reduïda” 
restricció de drets que supo-
sen i la protecció dels bens 
jurídics com són la salut in-
dividual i col·lectiva i la vida.
Tot i l’aval general, no autorit-
za dos incisos concrets pel que 
fa a les trobades socials i l’afo-
rament dels actes religiosos.

Torna l’obligatorietat de 
portar mascareta a l’exterior
Més enllà de les restriccions 
aprovades pel govern català, 
i que el president Aragonès 
demanava que s’expandissin 
a tot Espanya, cosa que �nal-
ment no ha passat, el Consell 
de Ministres ha aprovat el 
reial decret que recull l’obli-

L’augment de casos de covid fa tornar unes restriccions 
que semblaven superades

gatorietat de la mascareta 
a exteriors. La ministra de 
Sanitat, Carolina Darias, ha 
explicat que el decret manté 
el règim sancionador que hi 
havia �ns ara (100 euros de 
multa) i les excepcions anun-
ciades pel president espanyol, 
Pedro Sánchez: no caldrà 
portar-la si es practica esport 
o si es passeja per espais natu-
rals i es pot mantenir distàn-
cia d’1,5 metres. 

Es doblen els positius
 a l’Anoia 
en només una setmana
L’aparició de la variant òmi-
cron s’està notant, i molt, en 
l’augment de casos positius 
per coronavirus a l’Anoia. 
Així doncs, actualment el 
risc de rebrot a superat els 
1.000 punts a la comarca i la 
incidència acumulada a 14 
dies és de 714 casos per cada 
100.000 habitants. De fet, en 
la darrera setmana s’han de-
tectat 569 positius, quan en 
les dues setmanes anteriors 
no s’havien superat els 310 
casos. En la darrera setmana 
també s’ha disparat la taxa 
de reproducció, que s’ha si-
tuat per sobre d’1,5, quan la 
setmana passada era de no-
més 1 punt.
Aquest augment de contagis 
també es tradueix en més 
ingressos a l’Hospital, tot i 
que la vacunació està fent 
el seu efecte i no se n’acu-
mulen tants com en onades 
anteriors. Així doncs, ac-
tualment hi ha 33 persones 
ingressades i en la darrera 
setmana no s’ha registrat 
cap defunció.

Els majors de 50 anys ja po-
den demanar cita per vacu-
nar-se de la tercera dosi
Salut ha obert aquesta setma-
na la vacunació de la tercera 
dosi de la covid-19 per a les 
persones d’entre 50 i 59 anys, 
que ja poden demanar cita a 
través del portal vacunaco-
vidsalut.cat. Paral·lelament, 
prioritza la dosi de record 
per a les persones majors de 
60, que són les que poden 
tenir més complicacions en 
cas d’infecció; també, als va-
cunats amb AstraZeneca i 
de Janssen de qualsevol edat 
que faci més de tres mesos de 
l’última dosi. Rebre la dosi de 
reforç augmenta la immuni-
tat, l’allarga i ajuda a reduir 
el risc d’ingressar a l’hospi-
tal. Els nivells de protecció 
poden començar a disminuir 
amb el temps i la dosi de re-
cord és també la prevenció 
més efectiva davant la variant 
òmicron.
El departament informa que 
ja no s’oferten punts de va-
cunació sense cita prèvia, 
perquè amb l’ampliació dels 
col·lectius a rebre la dosi de 
record es fa molt necessari 
poder organitzar l’operativa i 
recorda que hi ha disponibi-
litat. 
A l’Anoia ja hi ha més de 
23.000 persones que han re-
but aquesta tercera dosi.

Més de 800 con�nats als 
centres educatius abans de 
començar les vacances
Dimecres va ser l’últim dia 
lectiu a les escoles i instituts 
abans de l’inici de les vacan-
ces de Nadal i s’hi va arribar 
amb el rècord de con�nats 
registrats aquest curs. Així 
doncs, a la comarca hi havia 
un total de 841 persones con-
�nades, entre alumnes i pro-
fessors, i 221 casos positius. 
En el cas de les escoles de 
primària, on encara hi ha un 
índex molt baix de vacunació 
per part dels alumnes perquè 
fa tots just una setmana que 
s’ha començat a immunitzar 
els menors d’11 anys, l’aug-
ment es justi�ca en què quan 
un alumne de la classe dona 
positiu, s’ha de con�nar tot el 
grup. Això no passa als insti-
tuts, on ja hi ha força alumnes 
vacunats i aquests, en cas del 
positiu d’un contacte estret 
no han de fer quarantena.Des del 26 de juny que no era obligatori portar mascareta a l’exterior / ACN

L’interior de bars i restaurants queda limitat al 50% d’aforament /ACN
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L a Comissió Organit-
zadora de la Cavalca-
da de Reis d’Igualada 

ja té a punt la Festa de Reis 
2021-2022. Tots els actes de 
la Festa han estat organitzats 
d’acord a les darreres mesu-
res explicades pel Govern 
aquesta setmana. No obstant, 
avisen, tot estarà condicionat 
a les noves directives que pu-
gui publicar el PROCICAT.
La manifestació festiva 2021-
2022 es va encetar el passat 
divendres, dia 17 de de-
sembre amb la presentació 
a l’Ajuntament de l’Auca de 
Reis d’aquesta any, obra dels 
autors Pere-Jaume Ferrer i 
Travesset (dibuixos) i Marta 
Sagarra i Castro (rodolins). 
A part dels autors, a la pre-
sentació hi van ser presents 
l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, i membres de la Co-
missió de Reis.

L’arribada del Patge Faruk
A � de minimitzar el contacte 
i preservar la consecució de la 
Cavalcada, el Patge Faruk ar-
ribarà el dia 28 de desembre, 
a les 8 de la tarda a la plaça de 
l’Ajuntament. A continuació, 
l’emissari de SS.MM. s’adreça-
rà a la mainada des del balcó 
de la casa consistorial.
Prèviament, el Patge Faruk 
farà un passejada pels carrers 
d’Igualada amb el següent re-
corregut: c/ de Gran Bretanya, 
av. dels Països Catalans, av. de 
Balmes, av. de Barcelona, c/ 
de Lleida, Passeig Verdaguer, 
nord i sud, Avinguda Mont-
serrat, Avinguda Caresmar, 
c/ de la Soledat, c/ Sant Jordi, 
Rambla General Vives, Ram-
bla Sant Isidre, Rambla Nova, 
c/ Sant Ferran, plaça Castells, 
c/ Sant Agustí, plaça de Sant 
Joan, c/ Sant Simplici, plaça de 
la Creu, passeig de les Cabres, 
c/ Concepció, plaça del Rei, c/ 
del Roser, c/ Santa Maria i pla-
ça de l’Ajuntament.

Lliurament de cartes al Pat-
ge Faruk
Tal com es va fer l’any pas-
sat, el lliurament de cartes 
al Patge Faruk es farà el dia 
1 de gener en 9 indrets dife-
rents repartits per la ciutat. 
Els punts de recollida estaran 
senyalitzats amb uns panells 
lluminosos, l’un amb forma 
del turbant del Patge Faruk, i 
l’altre amb la “F” del logotip 
d’aquest personatge. La llista 
de les ubicacions serà anun-
ciada durant els pròxims dies 
a través de les xarxes, i també 
és podrà consultar al www.
reisdigualada.cat.
L’horari de recollida s’iniciarà 
a 2/4 d’11 del matí i acabarà a 
les 2 de la tarda.

Arribada de SS.MM. els Reis 
Mags d’Orient a Igualada
El dia 5 de gener de 2022 

SS.MM. els Reis Mags d’Ori-
ent arribaran a Igualada. La 
recepció i benvinguda als 
Reis per part de les auto-
ritats locals serà a l’escola 
Mowgli. L’horari aproximat 
serà el següent: a 1/4 de 6 hi 
haurà concert de les bandes 
Unió Filharmònica d’Am-
posta, Banda de Música del 
Prat de Llobregat i Banda de 
Música d’Igualada; a 3/4 de 
6 hi haurà els parlaments de 
les autoritats locals i convi-
dades i de Ses Majestats.
Just abans que Ses Majestats 
comencin el seu itinerari es 
llençaran coets per anunciar 
l’inici de la cavalcada, i un 
cop finalitzada començarà el 
repartiment dels regals a les 
cases.
Des de la Comissió de Reis 
asseguren que tots els volun-
taris participants a la Festa 
estan en possessió del certi-
ficat Covid digitat i que tots 
els patges de la Comissió de 
Reis d’Igualada van identifi-
cats amb una placa visible. A 
més, tots ells portaran mas-
careta tant a l’exterior com a 
l’interior de les llars.
Per altra banda, es recoma-
na a les famílies que rebin 
als patges, que també portin 
mascareta i que no s’oferei-
xi ni menjar ni begudes als 
patges, per evitar així que 
s’hagin de treure/abaixar la 
mascareta, i que l’entrega 
dels regals a les cases es faci 
seguint tots els protocols 
dictaminats per les autori-
tats sanitàries: llocs venti-
lats, exteriors, mantenir les 
distàncies.

Igualada tindrà cavalcada de Reis i la recepció del Patge Faruk 
es farà a la plaça de l’Ajuntament

Missatges del Patge Faruk a 
Ràdio Igualada
El missatges del Patge Faruk 
a Ràdio Igualada seran els 
dies 30 i 31 de desembre de 
2021, i 1,2,3,4 i 5 de gener de 
2022 en els horaris següents: 
Dies 30 i 31 de desembre de 
2021 i 2,3 i 4 de gener de 
2022: a les 19:00 h, dia 1 de 
gener de 2022: a les 17:00 h, 
dia 5 de gener de 2022: A les 
12:00 h
Com a novetat, a partir 
d’aquest any tot el procés de 
sol·licitud i pagament dels 
missatges es realitzarà ínte-
grament a través d’internet, 
a l’adreça www.reisdiguala-
da.cat.
Això sí, tots els missatges 
radiats en dies laborables 
s’hauran de demanar com a 
mínim 24 h abans de la seva 
emissió, i en el cas dels dies 
festius 2 dies abans.

Recepció de paquets
El lliurament de paquets per 
als reis serà durant els dies 
2, 3 i 4 de gener de 2022, a 
l’avinguda Mestre Montaner, 
núm. 99 (edifici Ignasi Car-
ner), de les 6 de la tarda fins 
a les 10 de la nit. Passada 
aquesta hora no serà possi-
ble admetre cap altre paquet.

Concurs Fotogrà�c 
Una altra novetat d’enguany 
és el concurs fotogrà�c sobre 
la Festa de Reis organitzat 
per l’Agrupació Fotogrà�ca 
d’Igualada (AFI). Les bases de 
l’esmentat concurs es poder 
trobar a la seva pàgina web: 
a�-igualada.fotogenius.es
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Junts per Igualada ha de-
manat a la Generalitat 
poder ampliar les places 

d’infermeria que actualment 
s’estan oferint a Igualada. 
La tinent d’alcalde Carlota 
Carner explica que “gràcies 
a l’aposta ferma del govern 
local pel coneixement, hem 
creat un ecosistema de co-
neixement en l’àmbit de la 
salut pioner al nostre país, 
potenciant el talent local i 
aconseguint atreure talent 
de fora. Ara, posem a dispo-
sició un nou campus per tal 
de seguir potenciant aquests 
ensenyaments en el camp de 
la salut”.
El nou campus estarà ubi-
cat al Passeig Verdaguer i 
és l’espai que s’ofereix per a 

ampliar els estudis d’infer-
meria. Aquest centre uni-
versitari, que té un cost de 6 
milions d’euros, està finançat 
per l’Ajuntament d’Igualada 
però també per la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya. “Hem tingut la 
capacitat d’explicar el projec-
te i aconseguir els recursos 
necessaris perquè el segon 
campus sigui possible”, ex-
plica la tinent d’alcalde. 
Aquest camí es va iniciar el 
2014 amb la construcció de 
l’hospital simulat 4D Heal-
th, gràcies a una subvenció 
europea, i actualment per 
aquest espai hi passen 2.000 
estudiants i professionals 
sanitaris de tot el país a for-
mar-se. Posteriorment, es 
van ampliar els estudis en 
l’àmbit científic i es va  cons-

truir el primer campus uni-
versitari a Igualada. 
La ciutat ha fet una aposta 
clara per ser ciutat universi-
tària, treballant una aliança 
amb la Universitat de Lleida 
que va ser formalitzada el dia 
1 de setembre de 2017, amb 
la presidència del President 
de la Generalitat de Catalu-
nya, del Rector de la Univer-
sitat de Lleida i de múltiples 
representants de l’àmbit eco-
nòmic, social i universitari 
d’Igualada i del país. El se-
güent repte va ser acreditar 
l’Hospital d’Igualada com a 
Hospital Universitari, grà-
cies a l’aliança amb  la Uni-
versitat de Lleida, el Depar-
tament de Salut així com el 
Departament d’empresa i co-
neixement de la Generalitat.

Junts per Igualada demana a la 
Generalitat ampliar les places 
públiques d’infermeria

ACN / LA VEU

La política igualadi-
na Àngels Chacón ha 
anunciat aquest di-

marts que abandona el lide-
ratge del PDeCAT per im-
pulsar un nou projecte “de 
centre, ampli i integrador”. La 
�ns ara secretària general de 

l’antiga CDC ha subratllat la 
necessitat d’una força política 
“clau” que “capgiri” la ten-
dència “actual” d’un Govern 
“manifestament incoherent, 
erràtic i sense una estratègia 
clara de país”.
En una carta a la militàn-
cia Chacón ha explicat que 
fa mesos que es treballa per 

construir el nou espai, que 
es presentarà l’11 de gener. 
El projecte “en cap cas es re-
dueix a una simple suma de 
partits” i “busca superar per-
sonalismes i sigles”, a�rma. 
Chacón va ser cap de llista 
als comicis del 14 de febrer, 
en què el PDeCAT va quedar 
fora del Parlament.

Àngels Chacón abandona el lideratge 
del PDeCAT per impulsar un nou 
projecte
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Aquest dimarts, 21 
de desembre, es va 
celebrar el ple or-

dinari del mes de desembre 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
El ple es va iniciar donant 
compte de la contractació 
amb caràcter urgent de sis 
coordinadors d’activitats 
Nadal i de l’atorgament de 
diverses subvencions per a 
obres d’arranjament d’habi-
tatges buits per destinar-los 
a lloguer amb preus assequi-
bles.
El primer punt de la part re-
solutiva del ple va ser l’apro-
vació per unanimitat de la 
pròrroga del termini d’exe-
cució de les obres d’arranja-

ment d’habitatges buits per 
destinar-los a lloguer amb 
preus assequibles.
El ple va aprovar, també, 
les bases específiques de les 
subvencions de l’Ajuntament 
d’Igualada a entitats sen-
se ànim de lucre per a pro-
jectes i activitats d’interès 
social que duguin a terme i 
per al seu funcionament. Va 
comptar amb els vots favora-
bles dels grups de Junts per 
Igualada, Esquerra, Igualada 
Som-hi i Ciutadans i l’abs-
tenció de Poble Actiu.
Els vots favorables de Junts 
per Igualada i les abstencions 
de la resta de grups munici-
pals van permetre aprovar 
les operacions de tresoreria 
amb Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, Banco de Saba-
dell i Caixa de Crèdit dels 
Enginyers.
Com a punt d’urgència, es 
va aprovar en últim lloc i 
per unanimitat de tots els 
grups municipals de l’ad-
denda del conveni subscrit 
entre la diputació de Barce-

El ple municipal aprova les bases per a les subvencions a les 
entitats sense ànim de lucre pel 2022

Noemí Trucharte i Clara Casares 
entren la nova executiva del PSC

REDACCIÓ / LA VEU

E ls socialistes anoiencs 
tindran representació 
en la nova executiva 

del PSC liderat per Salvador 
Illa, després que aquest pas-
sat cap de setmana es cele-
brés el Congrés Extraodinari 
del partit. La nova direcció 
incorpora la vilanovina No-
emí Trucharte com a Secre-
tària de Justícia i la iguala-
dina Clara Casares com a 
Secretària de Relacions amb 

la Militància. D’aquesta ma-
nera, l’Anoia dobla la seva 
presència a l’executiva nacio-
nal del PSC. Noemí Truchar-
te és advocada i alcaldessa 
de Vilanova del Camí. Clara 
Casares també és advocada i 
membre de la Joventut Soci-
alista i Secretària d’Organit-
zació del PSC-Igualada.
El Congrés del PSC, celebrat 
al Centre de Convencions 
Internacional de Barcelona, 
ha comptat amb una àmplia 
representació dels socialis-

tes anoiencs encapçalada pel 
Primer Secretari de la Fede-
ració de la comarca, Fran-
cisco Guisado, que també ha 
intervingut al plenari. La de-
legació de la comarca ha do-
nat tot el suport a Salvador 
Illa i a la nova direcció que 
ha nomenat.
El Congrés, sota el lema “Go-
vernar Catalunya. Som-hi” 
també ha comptat amb la pre-
sència del President del Go-
vern d’Espanya, Pedro Sánc-
hez, que n’ha fet la clausura.

REDACCIÓ / LA VEU

Va ser l’11 de desem-
bre del 2018 quan es 
va anunciar la creació 

d’Igualada Som-hi que inte-
gren PSC, Comuns i el grup 
ciutadà Igualada Oberta. Per 
a commemorar la creació de 
la candidatura, la formació ha 
celebrat el seu tercer aniver-
sari a l’Ateneu Igualadí amb la 
presència de diversos mem-
bres de l’equip i dels regidors 
a l’Ajuntament Jordi Cuadras, 
Montse Montaña, Quim Roca 
i Irene Gil.
La valoració d’aquests tres 
anys és altament positiva 
perquè Igualada Som-hi, di-
uen, “ha aconseguit abande-
rar l’oposició de l’Ajuntament 
d’Igualada i, alhora, oferir mà 
estesa per fer avançar la ciu-
tat amb l’impuls de polítiques 
concretes tot condicionant i 
apro�tant la minoria del go-
vern de Junts”. A més del tre-
ball fet a l’Ajuntament, Jordi 
Cuadras i tots els regidors 
han estat i estan abocats al 
contacte proper amb les veï-
nes i veïns de tots els barris de 
la ciutat per escoltar preocu-
pacions i proposar solucions. 
També a través dels missatges 
que reben de la ciutadania al 

número de Whatsapp obert a 
tothom: 674 966 031.
A falta d’un any i mig per les 
eleccions municipals, Iguala-
da Som-hi encara el 2022 amb 
l’objectiu de “continuar conso-
lidant-se com l’alternativa po-
lítica a la ciutat amb la mateixa 
vocació de servei i de ser útils 
que han practicat des del pri-
mer moment. L’objectiu és go-
vernar Igualada per tornar-la 
a fer avançar amb polítiques 
de recuperació econòmica i de 
creació de feina, de seguretat, 
de mobilitat verda, de neteja, 
d’habitatge, d’equipaments i 
de totes aquelles que facin que 
tots els barris siguin de pri-
mera sense que a Igualada 
hi hagi barris que se sentin 
de segona”, ha comentat Cu-
adras.
 “Tornem a fer avançar Igua-
lada” és el lema que la for-
mació que integren PSC, 
Comuns i Igualada Oberta 
fa servir aquest curs per a 
resumir la seva acció políti-
ca i objectiu. Un lema que es 
va estrenar, al mes de setem-
bre, amb una conferència de 
Jordi Cuadras al Museu de 
la Pell amb la presència de 
més de 150 persones al on 
va desgranar quin model de 
ciutat proposa. 

lona i l’Ajuntament d’Iguala-
da d’impuls del projecte per 
a la construcció del campus 
de ciències de la salut, per tal 

d’ajustar la quantia dels im-
ports establers a les anuali-
tats 2021 i 2022, a l’efectiva 
execució de l’obra.

Som-hi celebra el seu 
tercer aniversari
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El Consell Comarcal augmenta un 20% el seu pressupost per al 
2022 respecte al d’aquest any
REDACCIÓ / LA VEU

El ple del Consell Co-
marcal de l’Anoia va 
aprovar dimarts el pro-

jecte de pressupost per a l’any 
2022, que arriba pràcticament 
als 19,8 milions d’euros, gaire-
bé un 21% superior a l’apro-
vat inicialment per al 2021. 
Aquest increment es deu so-
bretot a les previsions d’inver-
sions projectades. 
Els pressupostos es van apro-
var amb els vots a favor de 
Junts per Catalunya i el PSC, 
mentre que la CUP, Ciutadans 
i el Grup Mixt es van abstenir i 
Esquerra i Ara Montbui hi van 
votar en contra.
N’han exposat els trets prin-
cipals el president de l’ens, 
Xavier Boquete, i els vicepre-
sidents Jordi Cuadras, Josep 
Llopart i Carme Zaragoza. 
Boquete, assegura que “l’orde-
nació de l’oferta als municipis 
lligada al Catàleg de Serveis i 
el seu correcte funcionament, 
així com la millora i ampli-
ació continuada dels serveis 
als ajuntaments i ciutadania 
de la comarca, continuen es-
sent els trets característics que 
de�neixen aquest projecte de 
pressupost, sempre en el marc 
d’una bona administració i el 

manteniment de la salut �-
nancera de la institució”.
Pel que fa a les inversions pre-
vistes, es recull el �nançament 
del Pla General d’Inversions 
de la Diputació de Barcelo-
na, per un import de més de 
640.000 euros i que es destina-
rà a habilitar un nou espai per 
ampliar les instal·lacions del 
Consell Comarcal, que amb 
l’augment de personal s’estan 
quedant petites. Boquete ha 
explicat que encara s’està bus-
cant l’espai, que es vol que sigui 
pel centre d’Igualada. El nou 
pressupost també inclou el 
�nançament compromès per 
l’Agència de Residus de Cata-
lunya per a la construcció de 
la nova planta de tractament 
de la Fracció Orgànica de 
Residus Municipals (FORM). 
En conjunt, el pressupost d’in-
versions per al 2022 arriba als 
3,7 milions d’euros.
Jordi Cuadras, vicepresident 
primer de l’ens, apunta que 
“des del Consell Comarcal 
plantegem un pressupost ori-
entat a fer costat a aquells que 
més ho necessiten, a reactivar 
el nostre territori i a seguir 
millorant els municipis. En 
l’àmbit de promoció econò-
mica, els plans d’ocupació, la 
prospecció a empreses i l’ori-

entació laboral segueix sent 
un puntal. Però també posa-
rem tota l’atenció a fer arri-
bar els fons Next Generation 
a la comarca, per crear ocu-
pació i reconvertir la nostra 
economia amb la transició 
digital i verda”.
Els àmbits amb més dota-
ció són els d’Ensenyament 
i Benestar Social, executant 
principalment les delegaci-
ons de la Generalitat de Ca-
talunya en aquestes àrees. 

Precisament la despesa en 
Benestar Social augmenta 
un 8,8% respecte l’any pas-
sat i Carme Zaragoza, titu-
lar d’aquesta àrea, posa en 
valor “el paper clau que juga 
el Consell Comarcal a l’ho-
ra de garantir la cobertura 
de necessitats bàsiques a 
les persones i les famílies més 
vulnerables. També afrontem 
la salut mental dels més joves 
i mantindrem el servei de con-
sulta emocional als municipis”.

Josep Llopart, responsable 
de l’àrea d’Hisenda, ha apun-
tat també que “s’incorpora 
una previsió de despesa en 
personal del 2%, d’acord amb 
l’avantprojecte de Pressupos-
tos Generals de l’Estat que 
ara mateix s’està tramitant al 
Senat i, a més a més, el nos-
tre pressupost també creix de 
forma coherent amb l’actua-
lització segons l’IPC aplicat 
en les taxes i preus públics 
per a l’any vinent”.

REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal 
ha concedit, a través 
del seu departament 

de Promoció Econòmica i 
Ocupació, subvencions ex-
traordinàries a 48 empreses 
de l’Anoia en el context de la 
crisi derivada de la Covid-19. 
La iniciativa té un import to-
tal de 32.000 euros i s’ha ator-
gat a aquelles empreses que es 
van crear o que van reorien-
tar la seva activitat durant el 
primer any de la pandèmia, 
entre el març del 2020 i el ju-
liol del 2021.
L’acte de lliurament dels ajuts 
ha tingut lloc al Museu de la 
Pell d’Igualada. El vicepresi-
dent primer del Consell, Jor-
di Cuadras, ha a�rmat que 
“atorguem aquests ajuts per-
què volem ajudar les empre-
ses en la represa de l’activitat 
després de les conseqüències 
de l’esclat de la pandèmia. I 
ho fem encarats a aquells pro-
fessionals autònoms i empre-

ses que van iniciar el seu camí 
en plena pandèmia que són 
els que quedaven fora d’altres 
ajudes. Per tant, actuem po-
sant el focus en aquest sector 
i donant un impuls a aquells 
que van començar en un dels 
moments més complicats en 
els quals es podia iniciar un 
negoci”.
En el seu discurs, Cuadras ha 
agraït a totes les persones que 
van crear empreses durant la 
pandèmia el seu esforç, va-
lentia i lideratge en l’inici de 
projectes en un moment molt 
complicat: “Necessitem molta 
gent com vosaltres, capaç de 
generar feina al nostre terri-

tori amb projectes empresa-
rials. Apostem i creiem en 
l’empresa com a generador 
d’oportunitats i llocs de tre-
balls i les ajudes que avui en-
treguem en són una mostra”.
La convocatòria per rebre 
sol·licituds es va obrir el pas-
sat mes de setembre i forma 
part del Fons Extraordinari 
per als Centres Locals de Ser-
veis a les Empreses (CLSE) 
en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de 
la Diputació de Barcelona 
2020. Els ajuts s’han atorgat 
a aquelles persones físiques 
i jurídiques que són titulars 
d’activitats econòmiques de 

recent creació o que han mo-
di�cat el seu epígraf professi-
onal des del mes de març de 
l’any 2020 �ns al 8 de juliol 
de 2021, amb domicili social 
a la comarca de l’Anoia i que 
complien els requisits esta-
blerts en les bases.
Un total de 63 empreses i 

professionals van presentar 
sol·licitud i, tal i com con-
templava la convocatòria, 
aquelles que han complert 
amb els requisits han rebut la 
subvenció en funció dels jus-
tificants presentats, sempre 
amb un import màxim de 
800 euros per cada una.

48 empreses creades durant la pandèmia reben ajuts del Consell

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

P au M untadas,  4 6  
T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
I gualada

P g. d’A urè lia C apmany,  1 5  
T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
Vilanova del C amí

M asq uef a,  2 1  
T el 9 3  8 0 5  1 2  8 7   
I gualada

Es lloga, a una NOIA ESTUDIANT,
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Aigua de Rigat  ha 
llançat el programa 
“Amb tu”, que té com 

a objectiu facilitar totes les 
gestions dels usuaris i repre-
senta “un salt qualitatiu en la 
millora de l’atenció al client”. 
La companyia posa especi-
al atenció en les persones en 
situació de vulnerabilitat, per 
tal d’identi�car les barreres 
digitals, de comprensió, d’ac-
cessibilitat o econòmiques 
que puguin tenir.
En aquest procés de millora, 
ha posat a disposició de la 
ciutadania una atenció multi-
canal que s’adapta a les neces-
sitats dels diversos tipus de 
clients i ofereix una atenció 
personalitzada, inclusiva, àgil 
i professional per no deixar 
ningú enrere.
En els darrers anys ha can-
viat la nostra forma de viu-
re i relacionar-nos. Per això, 
Aigua de Rigat ha apostat 
per la innovació i la vocació 
de servei per continuar situ-

ant les persones al centre del 
seu model d’atenció al client. 
Anticipar-se a les necessi-
tats i preservar la salut en el 
context de la crisi de la CO-
VID-19, alhora que facilitar 
la comoditat a l’hora de fer les 
gestions, ha estat la premissa 
que ha motivat les evolucions 

realitzades.
Durant aquests darrers anys, 
s’han potenciat els canals no 
presencials per facilitar les 
gestions, amb la �nalitat que 
cada client pogués escollir 
el canal pel qual vol ser atès 
en funció de les seves neces-
sitats, i gaudir així d’una �e-

xibilitat horària més gran per 
fer gestions i evitar esperes i 
desplaçaments innecessaris.
Rapidesa, comoditat i ac-
cessibilitat són avantatges 
d’aquests canals, com la pà-
gina web aiguaderigat.cat, 
on els clients poden consul-
tar o fer qualsevol gestió, o 
també els canals d’atenció a 
través de l’aplicació de mis-
satgeria WhatsApp al telè-
fon 681351197 i a través de 
Twitter a @AiguadeRigat_. 
Aquest 2022 es posarà en 
marxa el servei de trucada de 
vídeo. Aquestes són mesures 
que la companyia està imple-
mentant sense renunciar a 
una atenció amb la mateixa 
proximitat de sempre, sigui 
telefònica o presencial.
Amb aquesta vocació de si-
tuar les persones al centre, 
entre les prioritats d’Aigua 
de Rigat ha estat sempre que 
tots els clients sense excepció 
puguin accedir als seus ser-
veis. Per això, recentment el 
programa “Amb tu” incorpo-
ra un nou procediment per 
identificar i assegurar una 
bona atenció a les persones 
en situació de vulnerabilitat.
Aquesta iniciativa ha comp-
tat amb la col·laboració de 
la Fundació SERES, entitat 
sense ànim de lucre amb més 
de deu anys d’experiència 
en l’acompanyament de la 
transformació de les empre-
ses i impulsant-ne el liderat-
ge davant els reptes socials. 
Per a la seva implementació, 
s’està treballant amb enti-
tats socials locals, com Creu 
Roja, per conèixer la seva vi-
sió, treballar conjuntament 
i oferir canals d’atenció pre-
ferent per a l’anticipació i 
la resolució de gestions de 
persones en situació de vul-
nerabilitat per tal d’identifi-
car les barreres digitals, de 
comprensió, d’accessibilitat 
o econòmiques que puguin 
tenir.
Derivat de l’estudi realitzat, 
a més de reforçar i consoli-
dar algunes de les iniciatives 
que ja estaven en curs, s’estan 
engegant noves accions, com 
les següents:
• Per eliminar les barreres de 
comprensió, el 2022 es des-
plegaran nous idiomes per 
atendre els nostres clients, 
per tal de garantir la inclusió 
de persones migrants que no 
dominen l’idioma.
• Per superar les barreres 
lligades a la digitalització, a 
més de facilitar les gestions 

amb cita prèvia a oficines, 
per telèfon o videoconfe-
rència, s’està facilitant poder 
fer gestions en nom d’altres 
persones, així com facilitar 
l’enviament i la recepció de 
documentació en paper.
• Per evitar barreres lligades 
a discapacitats auditives, l’ús 
del canal de WhatsApp per-
met a les persones sordes 
tenir una atenció senzilla. A 
més, el 2022 s’augmentarà 
la disponibilitat del servei 
d’atenció per llenguatge de 
signes a oficines o per vide-
otrucada.
Addicionalment, per a situ-
acions de vulnerabilitat eco-
nòmica, l’objectiu és garantir 
que totes aquelles persones 
que poden requerir algun 
dels ajuts disponibles (op-
cions com “12 gotes” - pa-
gament fraccionat amb la 
mateixa quantia cada mes-, 
ajornament i fraccionament 
de deute sense interessos, 
tarifes i fons socials) les co-
neixen i les poden sol·licitar 
de forma senzilla i àgil. Per 
això, s’està treballant amb 
diferents entitats socials lo-
cals perquè puguin facilitar 
les gestions a persones amb 
qui treballin que puguin re-
querir aquests ajuts.
Les persones d’Aigua de Ri-
gat que atenen els clients per 
qualsevol dels canals estan 
directament implicades en 
el programa “Amb tu”. A més 
d’haver realitzat sessions de 
sensibilització per donar a 
conèixer el tipus de bretxes 
i com actuar en aquestes si-
tuacions, s’ha obert un canal 
perquè tot el personal, des de 
la seva experiència en el dia 
a dia, pugui aportar suggeri-
ments de millora.
El gerent d’Aigua de Rigat, 
David Gall, afirma que “l’ob-
jectiu és continuar aplicant 
la millora contínua al nostre 
model d’atenció i assegurar 
que no deixem ningú enre-
re. Per això, a més de conti-
nuar mesurant la satisfacció 
dels clients via enquestes di-
rectes, seguirem treballant, 
colze a colze, amb entitats 
socials per identificar noves 
oportunitats, especialment 
per a les persones en situa-
ció de vulnerabilitat”.
Amb aquest nou model, Ai-
gua de Rigat continua amb 
la seva aposta per impulsar 
l’Agenda 2030 i contribuir 
a la consecució dels Objec-
tius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS).

Aigua de Rigat llança el programa “Amb tu” per millorar 
l’atenció al client

Si per aquestes 
festes volem 
menjar meló...

... Potser cal que  com-
prem una varietat autòc-
tona que dura � ns Nadal

Si per aquestes 
festes volem 
menjar meló...

... Potser cal que  com-

Afavorim el desenvolupament d’un model agroalimentari 
sostenible basat en la qualitat i la proximitat
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La Societat Europea de 
Traumatologia Esporti-
va, Cirurgia del Genoll 

i Artroscòpia (ESSKA per 
les seves sigles en anglès) ha 
acreditat l’Hospital Universi-
tari d’Igualada – Consorci Sa-
nitari de l’Anoia com a centre 
docent, una acreditació que 
avala l’Hospital igualadí com 
a centre de referència per 
formar professionals en ac-
tiu especialitzats en cirurgia 
ortopèdica i traumatologia 
d’arreu d’Europa.
Aquests professionals, acom-
panyats dels cirurgians del 
Servei de Cirurgia Ortopèdi-
ca i Traumatologia de l’Hos-
pital, podran treballar tècni-
ques al voltant de la cirurgia 
traumatològica esportiva (re-
construccions de lligaments, 
reparacions de menisc, cirur-
gia de cartílag articular), de la 
cirurgia sobre genoll degene-
ratiu (cirurgia de pròtesis de 
genoll, ja sigui parcial o total) 
i de la cirurgia de preservació 
articular (al voltant de la rea-

lineació de les deformitats de 
l’extremitat per millorar-ne la 
funció).
A l’Espanya només hi ha tres 
hospitals que compten amb 
aquesta acreditació: el Parc 
de Salut Mar de l’Hospital 
de l’Esperança (Barcelo-
na), l’Institut Mèdic Arriaza 
y Asociados (A Coruña) i, 
ara, l’Hospital Universitari 
d’Igualada. Arreu d’Europa 
són 47 les institucions acredi-
tades per ESSKA. Per obtenir 
aquest aval cal que el centre 
sanitari compti amb dos pro-
fessors ESSKA homologats, 
en aquest cas, el Dr. Joan Leal 
i el Juan Erquícia, i almenys 
quatre especialistes en cirur-
gia ortopèdica i traumato-
logia a la institució. Un altre 
dels requisits indispensables 
per rebre aquesta acreditació 
és realitzar cirurgia avançada 
en almenys una àrea, ja sigui 
artroscòpia de genoll, artros-
còpia d’espatlla, artroscòpia 
de turmell o artroscòpia de 
maluc. Altres criteris que la 
Societat Europea de Trauma-
tologia Esportiva, Cirurgia 

del Genoll i Artroscòpia té en 
compte són, per exemple, les 
publicacions cientí�ques de 
la institució (almenys cinc en 
els darrers cinc anys), el do-
mini de la llengua anglesa per 
part dels professors ESSKA o 
l’excel·lència clínica.
Per Joan Leal, cap del Servei 
del Servei de Cirurgia Orto-
pèdica i Traumatologia de 
l’Hospital Universitari d’Igua-

lada – Consorci Sanitari de 
l’Anoia, aquesta acreditació 
“suposa el reconeixement a 
la feina realitzada els darrers 
anys per tal de construir un 
Servei de Cirurgia Ortopè-
dica i Traumatologia (COT) 
al nivell que li correspon a la 
ciutat d’Igualada”. No obstant 
–afegeix Leal–  “l’aposta de 
l’Hospital pel Servei de COT 
hauria de continuar, perme-

tent que el talent de profes-
sionals actual pugui seguir 
amb la mateixa motivació 
d’avui”. “Aquesta acreditació 
no és res més que el resultat 
de l’aposta per un servei inte-
gral que engloba l’assistència 
de qualitat, la formació acu-
rada dels nostres professio-
nals i la recerca seriosa per 
tal de refermar que allò que 
fem és excel·lent”, explica.

L’Hospital Universitari és acreditat com a centre de referència 
europeu per formar cirurgians de genoll i artroscopistes
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Un total de 118 comer-
ços d’Igualada han 
participat en la cam-

panya d’IBons que va �nalit-
zar el passat 13 de desembre. 
El regidor de Dinamització 
Econòmica, Jordi Marcè, ha 
fet una valoració molt posi-
tiva d’aquesta campanya que 
“ha tingut un molt bon retorn 
per part de comerciants i per 
la bona acceptació dels con-
sumidors”.
Marcè ha explicat que du-
rant la campanya s’han venut 
7.542 bons. Aquests tenien un 
valor de 10 euros però el con-
sumidor tant sols havia de pa-
gar 6€, la resta anava a càrrec 
de l’Ajuntament. En aquesta 
campanya hi ha hagut una 
aportació per part de l’Ajun-
tament de 30.228€ tot i que 
el valor conjunt sumant-hi 
la part que ha pagat cada 
consumidor és de 75.570€. 
Marcè també ha explicat que 
el tiquet mig de la campanya 
s’ha situat al voltant dels 57€ 
i un dels aspectes que ha des-
tacat més és el total d’inver-

sió induïda de la campanya 
d’IBons, és a dir, la suma del 
que s’ha comprat amb bons 
més el que cada consumidor 
ha afegit a la compra �nal que 
s’estima en 128.000€.
Pel que fa a tipologia de co-
merços, un 42% dels iBons 
s’han gastat en moda, 11,9% 
en joieria i complements i un 
11,3% en alimentació. Marcè, 
ha destacat “el paper actiu que 
han tingut molts comerços 
alhora d’informar i dinamit-
zar aquesta campanya, de fet 
una trentena d’establiments 
adherits han aconseguit com-
pres superiors als 500€ en to-
tal”
Jordi Marcè ha posat en va-
lor les campanyes que s’han 
fet aquest any per dinamit-
zar el comerç de proximi-
tat. Des del departament de 
Dinamització Econòmica va 
iniciar-se amb el projecte de 
tarja moneder per a les per-
sones a l’atur, que es poden 
bescanviar encara fins a fi-
nals d’any. També ha agraït 
“la tasca que han fet els nos-
tres comerciants i restaura-
dors aquest últim any”.

La campanya d’iBons 
acaba amb 7.500 
descomptes venuts

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

Aquest Nadal

BENEFICIA’T DELS MILLORS 
AVANTATGES DEL COMERÇ I

 LA RESTAURACIÓ DE LA 
CONCA D’ÒDENA

a més, comprant a casa et 
regalem minuts de vehicle 

elèctric amb mobico!

concacomerc.cat/mobico

amb el suport de:



P #latevaveu

Olivia Rubio @rub_olivia 

Iaia Toneta @iaia_toneta

Jordi Puiggròs @jordipuiggròs67

Paco Montezemolo @theonclejack 

Marc Sarrats @MarcSarrats

Mariona Parcerisas @MarionaParceri2

Toni Marlès @tonimarles

A l’atenció primària estem amb l’aigua �ns al 
coll altre cop. Si, altre cop, administratius, in-
fermeres, metges, amb la sensació de no arribar, 
amb l’angoixa de no deixar-te de fer res impor-
tant, amb una pressió assistencial que no hi ha 
per on agafar-la… 

Que bé! Es manté el 100% d’ocupació a les te-
rrasses de bars i restaurants. Vaig a trucar al 
Pingu, a l’Olaf i al rei dels caminants blancs per 
fer una orxata!

I per què no mirem quantes escoles fan el 
75% de classe en català, sobretot a l’àrea me-
tropolitana? Diria que ràpidament s’acaba-
ria el debat i la tonteria.

Han canviat molt les coses. De petit, quan 
enxampava la grip ó un refredat ben fort, ma 
mare em preparava un got de llet ben calent amb 
un bon raig de conyac i em tapava per suar. L’en-
demà, els llençols a rentar, i jo més eixerit que un 
calçot. Ara, li retirarien la custodia..!!

Tinc un tema per la marató de l’any vinent: la 
sanitat pública

Es regala panera a qui aconsegueixi trobar un 
test d’antígens alguna farmàcia

La loteria ja ens va tocar amb aquest govern que 
tenim.
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xarxes: El més destacat

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

@neusaguilera @vilobi_43 @umbrium 

www.veuanoia.cat

3 Més de 800 persones de les 
escoles de l’Anoia con�nades 
abans de Nadal

1 La mascareta tornarà a ser 
obligatòria a l’exterior 2 L’arribada del Patge Faruk 

a Igualada es celebrarà a la 
Plaça de l’Ajuntament

Humans de l’Anoia @humansanoia

#198 Albert Aguirre
FOTO: Cesc Sales

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
que ha arribat una nova realitat on els humans tornen a sentir una gran connexió i 
respecte per la Naturalesa, el planeta i tots els éssers vius. Una humanitat que viu des 
del Cor, on la gratitud ha substituït a la queixa. On tots donem i ens donem el permís 
per a ser qui hem vingut a ser. Una nova humanitat conscient de que el que jo et faig a 
tu, m’ho faig a mi.

Vols ser un/a humà/humana de l’Anoia? fes-nos arribar un mail a: direccio@veuanoia.cat

Soc Albert Aguirre. Tinc cinquanta 
anys i sóc fill d’Igualada i pare de dues 
dones extraordinàries, la Mar i la Berta. 
Sóc facilitador de meditació guiada 
a @elcamidelguerrer on acompanyo 
a les persones a descobrir qui són, i a 
descobrir el seu poder per a transformar 
la seva realitat.

També faig d’enllaç entre les necessitats 
de les igualadines i igualadins i les 
necessitats de l’Ajuntament d’Igualada.



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Qui paga les despeses de la hipoteca? 

83 mM€, 2058, …. No se, hoy que los gabinetes de estudio están mo-
di�cando las previsiones cada mes, parece arriesgado hablar a 37 
años vista.

Les PIMEs són part essencial del teixit productiu de Catalunya. Són pre-
sent i també han de protagonitzar el futur del país. Avui hem signat amb 
@PIMEC una addenda a l’acord marc de col·laboració que tenim per 
garantir que  no deixem ningú enrere en la recuperació econòmica.

Claus d’èxit per aconseguir reptes complicats:Visió estratègica, lideratge, ob-
jectius compartits, empatia, cooperació, complicitat, tenacitat...
La manca de visió estratègica, de lideratge, de diàleg, de consens... i la des-
coordinació són la millor recepta per al fracàs.

“La necessitat de conèixer les actituds 
del líder davant de l’inici d’un procés de 

selecció de personal.”

“Una qüestió molt important és quina 
planificació es fa en referència 

a l’emprenedoria de les properes
 generacions, dins i fora de l’empresa”

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra
Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

ROGER TORRENT I RAMIÓ @rogertorrent
Conseller d’@empresacat i @treballcat

 de la Generalitat de Catalunya. Pare de l’Elna i l’Ada.

Selecció per competències: les actituds 
del líder i  l’èxit, o no, del procés

S’està parlant actualment, 
potser en excés, de la ne-
cessitat que el líder o res-
ponsable tingui les com-

petències digitals necessàries per 
canalitzar la necessària i conve-
nient digitalització de l’empresa, 
o departament, buscant l’inelu-
dible objectiu d’incrementar la 
competitivitat imprescindible 
per al futur, que ja ens espera a 
tocar. Fins aquí no hi ha cap ob-
jecció a tan palpable afirmació i 
m’uneixo a ella.

Així mateix, es parla, potser 
aquest tema ja és més recurrent, 
de les competències, mal anome-
nades toves necessàries, per exer-
cir un lideratge efectiu.

Una altra temàtica reiterada, ja 
avorreix…, és la dels tipus de li-
deratge.

A Talentia Gestió desitgem foca-
litzar-nos en un factor que haurí-
em de tenir en compte les empre-
ses que oferim serveis de selecció 
de personal per competències: la 
necessitat de conèixer les actituds 
del líder davant de l’inici d’un 
procés de selecció de personal.
La nostra experiència ens indi-
ca que per a un eficaç èxit en un 
procés de selecció, si és impres-
cindible que el candidat s’adapti 
a les competències requerides 
per al lloc encara ho és més que 
les seves competències es com-

plementin amb les del respon-
sable del departament, secció o 
líder de l’empresa i és en aquest 
darrer punt on rauen molts 
dels fracassos en els processos 
de selecció, el qual no és altre 
el desconeixement per part del 
reclutador de les actituds del 
responsable o líder del nou em-
pleat.

Conèixer les actituds de la per-
sona que dirigirà al candidat és 
crucial, ja que davant d’un cv 
i unes actituds impecables de 
l’aspirant ens podem trobar un 
tipus de lideratge que no s’adap-
ti en absolut al postulant, cosa 
que ja sabem com acaba, o amb 
acomiadament o amb renúncia. 
Estalviar-nos aquest mal tràn-
gol només es pot aconseguir 
amb un delicat treball de recerca 
previ a l’inici del procés, el qual 
no és gens ni senzill ni fàcil però 
si cal, si es vol assolir l’èxit en un 
procés selecció de personal per 
competències, per suposat.

A l’era de l’AI, dels algoritmes 
i dels innovadors software de 
reclutament (no de selecció), 
una cosa tan fonamental com 
l’adequació de competències 
requerides per al lloc amb les 
competències del líder, al perfil 
competencial del candidat, conti-
nua estant, de moment, en mans 
experimentades (i humanes).  

Una de les preguntes ha-
bituals quan signem 
una hipoteca és la de les 
despeses. Des de la Llei 

5/2019 reguladora dels contractes 
de crèdit immobiliari, en els casos 
de préstecs concedits a persones fí-
siques, el banc prestador assumeix: 

1) Les despeses de la gestoria en-
carregada de la tramitació del 
préstec hipotecari.

2) Els aranzels notarials de l’ator-
gament, si bé el cost de l’expedi-
ció de còpies serà assumit per qui 
les sol·licita. Per llei, el prestatari 
té dret, de forma gratuïta, a una 
còpia simple enviada per correu 
electrònic. 

3) Les despeses de la inscripció de 
la hipoteca al Registre de la Pro-
pietat.

4) El pagament de l’impost d’Ac-
tes Jurídics Documentats, actual-
ment a Catalunya és del 2% de la 
responsabilitat hipotecària (que 
sol ser una xifra resultant de mul-
tiplicar entre 1 i 1,20 el capital del 
préstec). 
   
El consumidor únicament assu-
meix les despeses de taxació de la 
finca. 

Això es produeix en els préstecs 
subjectes a aquesta llei, que són: 

1) Préstecs o crèdits hipoteca-
ris, sempre que intervingui una 
persona física com a prestatari, 
garant o fiador i l’immoble hipo-
tecat sigui d’ús residencial (habi-
tatges i garatges). 

2) Préstecs o crèdits, hipotecaris 
o personals, tant si s’atorguen en 

escriptura o en pòlissa, sempre que 
el prestatari, garant, �ador o hipo-
tecant no deutor sigui un consumi-
dor persona física i la �nalitat del 
préstec sigui adquirir un immoble, 
encara que no sigui d’ús residencial 
(local, nau industrial…). 

Té gran importància l’aplicació, o 
no, de la LCCI, ja que, en cas que 
no sigui d’aplicació, podrà pac-
tar-se en sentit contrari i el presta-
tari fer-se càrrec de gran part de les 
despeses del préstec. 

La LCCI no és aplicable als se-
güents casos:

a) Préstec personal dirigit a realit-
zar obres de conservació o millora 
d’una �nca ja pròpia.

b) Compravenda o dissolució de 
comunitat entre particulars amb 
subrogació en el deute pendent i 
assumpció de la mateixa pel com-
prador, sense consentiment del cre-
ditor, ja que no hi ha una verdadera 
subrogació.

c) Operacions de reestructuració 
en aplicació del “Codi de Bones 
Pràctiques” (RDL 6/2012, de mesu-
res urgents de protecció de deutors 
hipotecaris sense recursos), excep-
te en alguns casos. 

d) Els préstecs concedits en condi-
cions especials a empleats de banca.

e) Quan el prestatari és una perso-
na jurídica (SL o SA), i l’avalista o 
hipotecant no deutor és persona fí-
sica, s’estableix amb caràcter gene-
ral la inaplicabilitat de la LCCI a la 
persona jurídica, però no al garant, 
que sí que entra dins de l’àmbit 
d’aplicació de la LCCI. 

  

Manel Macià Martí
Director en Talentia Gestió

Jordi tarragona
Conseller de famílies empresàries
Tel. 619 741 357 - Mail: jordi@bowfc.com

Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org
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La Fira Maqpaper tornarà a l’octubre 
de l’any que ve després de quatre anys
REDACCIÓ / LA VEU

Després d’haver-se 
hagut de posposar a 
causa de la pandè-

mia, �nalment ja hi ha dates 
�xades al calendari per ce-
lebrar l’onzena edició de la 
�ra internacional Maqpaper: 
el 19 i 20 d’octubre de 2022. 
La Fira es farà de manera 
presencial al recinte moder-
nista  L’Escorxador de Igua-
lada. L’entitat organitzadora, 
Fira d’Igualada, ha escollit 
aquestes dates perquè preveu 
que ja no hi haurà restricci-
ons aèries per aquells expo-
sitors internacionals que vo-
len acudir al certamen, i que 
la �ra es podrà celebrar amb 
total seguretat per als assis-
tents.
Fira d’Igualada es va veure 
obligada a cancel·lar l’edició 
de Maqpaper que s’havia de 
celebrar el juny de 2020 i a 

posposar la del 2021 prevista 
per a l’abril �ns al mes d’oc-
tubre a causa de les mesures 
sanitàries. Finalment, doncs, 
es podrà celebrar d’aquí a 
deu mesos amb la mateixa 
temàtica prevista com a eix 
central: la substitució del 
plàstic pel paper, un dels 
principals reptes mediam-
bientals que té la indústria i 
que ha esdevingut una gran 
oportunitat pel sector pape-
rer ja que paper i cartró són 
els materials que millor po-
den substituir el plàstic en els 
usos quotidians. “Del plàstic 
al paper” és l’eslògan del cer-
tamen que reunirà a Igualada 
les principals empreses sub-
ministradores de la indús-
tria de la cel·lulosa, el paper 
i el cartró ondulat d’arreu de 
l’Estat. Entre els expositors 
hi haurà empreses de maqui-
nària, accessoris, vestidures, 
productes químics, tintes, 

tallers, enginyeria i medi am-
bient, i entre els visitants es 
comptarà amb l’assistència 
de responsables de produc-
ció, qualitat i laboratori de 
les principals indústries del 
sector de diversos països eu-
ropeus.

Maqpaper
Maqpaper és una �ra inter-
nacional del sector paperer 
que, des de l’any 1999, se cele-
bra cada dos anys a Igualada, 
organitzada per Fira d’Igua-
lada amb el suport de l’Ajun-
tament d’Igualada i la Unió 
Empresarial de l’Anoia. La 
propera edició serà els dies 
19 i 20 d’octubre al recinte de 
l’Escorxador d’Igualada en 
format presencial i s’espera 
poder reunir una cinquante-
na d’empreses de la indústria 
paperera. És la �ra pionera i 
més important del sector del 
paper de l’Estat espanyol. 
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El restaurant i hotel So-
miatruites, amb els 
germans Xavier i Da-

vid Andrés al capdavant, ha 
tornat a rebre l’Estrella Ver-
da Michelin, un distintiu que 
la prestigiosa guia atorga als 
negocis gastronòmics com-
promesos amb la defensa del 
medi ambient per posar en 
valor i difondre les millors 
pràctiques gastronòmiques 
en l’àmbit de la sostenibilitat.
Del Somiatruites ha valorat 
l’estructura arquitectònica en 
el conjunt del barri del Rec 
d’Igualada i l’hort de la co-
berta que serveix com a aï-
llament tèrmic i produeix ve-
getals per abastir de matèria 
prima la cuina del restaurant. 
A més, l’hort es rega amb l’ai-

gua freàtica del barri, i les res-
tes de verdura i pa que genera 
el restaurant serveixen d’ali-
ment per a les gallines que, al 
seu torn, fan l’adob per l’hort; 
un circuit tancat que genera 
un residu zero.
A més del Somiatruites han 
obtingut l’Estrella Verda el 
restaurant Les Cols d’Olot, la 
Cocina Hermanos Torres de 
Barcelona i l’Antic Molí d’Ull-
decona, entre d’altres.
D’altra banda, la Guia Miche-
lin Espanya i Portugal 2022 
també revalida per al restau-
rant igualadí el distintiu Bib 
Gourmand, que ostenta inin-
terrompudament per sisè any 
consecutiu (des del 2017) i 
que reconeix els establiments 
que ofereixen una proposta 
gastronòmica d’alta qualitat a 
preus assequibles.

El Somiatruites revalida 
l’Estrella Verda Michelin 
i el BiB Gourmand
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L’empresa catalana Flock 
Art Drone, creada en-
tre altres per l’igualadí 

Ernest Biosca acaba de gua-
nyar un prestigiós concurs 
internacional que cada any 
premia els millors espectacles 
de llums amb drons de tot el 
món. Concretament, s’ha en-
dut el guardó en la categoria 
de millor espectacle de �ns a 
100 drons del 2021. L’empresa 
europea UGCS concedeix 
aquests premis que enguany 
celebraven la segona edició i 
que són un tota una referèn-
cia a nivell mundial d’aquesta 
mena de propostes innovado-
res. Als premis s’han presen-
tat 214 empreses de 104 paï-
sos diferents.

L’espectacle premiat es va po-
der veure aquest estiu passat 
a Lloret de Mar dins del ‘Llo-
ret Drone Festival’. Impulsat 
per Flock Art Drone i l’Ajun-
tament del municipi, el festi-
val va programar aquest estiu 
diverses sessions d’aquest es-
pectacle a la localitat de La 
Selva amb l’assistència de més 
de 50.000 espectadors, que 
van poder gaudir, des de la 
platja, d’una coreogra�a con-
junta de drons, acompanyada 
de música.
L’espectacle, que combina art 
i tecnologia, va dibuixar al cel 
de Lloret de Mar �gures de 
prop de 100 metres d’altura. 
Un proposta artística feta a 
mida on es mostra la correla-
ció latent que té la ciutat amb 
el mar.

L’igualadí Ernest Biosca 
s’emporta un premi per 
un espectacle amb drons

· Servei nutricionista
· Ofereix dietes personalitzades
· Nutrició esportiva
· Dietes per malalties cròniques
· Atenció personalitzada
· Demofarmàcia
· Homeopatia
· Ortopèdia (venda i reparacions)
· Fórmules magistrals
· SPD
· Tensió arterial
· Anàlisis clíniques
· Test de la sida

Av. Ntra. Sra. de la Pietat, 27  ·  08700 IGUALADA
Tel. 93 803 48 59  ·  www.farmaciarosavalles.es

FARMÀCIA ROSA MARIA VALLÈS QUERALT
Barri de Fàtima

farmacia_fatima 673 062 044 (comandes)

Bones 
Festes!

Aquestes festes
celebrem-les junts!
-25% en tots
els productes

*fins el 7 de gener
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La Campanya de Nadal 
de Nou Centre ha tor-
nat a ser un èxit. Es va 

iniciar a mitjans de novem-
bre sota el lema “El teu mi-
llor Nadal és Nou Centre” i, 
durant les últimes setmanes, 
més d’una cinquantena d’es-
tabliments associats a Nou 
Centre dels barris del Poble 

Sec, Set Camins i les Comes 
han estat repartint un total de 
25.000 butlletes numerades 
entre els seus clients.
El passat dilluns dia 20 de 
desembre es va fer el sorteig, 
amb la presència dels mem-
bres de la junta de Nou Cen-
tre, en el que van sortir pre-
miades una 60ª de butlletes. 
En total es van repartir 6.000 
euros en premis: un premi 

Nou Centre i els establiments del Poble Sec, les Comes
i Set Camins reparteixen 6.000 euros en premis

extraordinari de 1.000 euros 
per a un únic guanyador, 25 
premis de 125 € i 33 premis 
de 50 €. Tot en xecs de 25 € i 
50 € per utilitzar als establi-
ments Nou Centre que han 
estat participant en la Cam-
panya de Nadal durant l’últim 
mes.
El premi extraordinari de 
1.000 € va ser per a Elisenda 
Poch i els números premiats 

van ser: 00229 – Quirocrei-
xent, 02458 – Papereria l’Avet, 
03137 / 03187 – Pastisseria 
Pla, 04949 – Fruiteria Serra, 
08107 – Xarcuteria Ibañez, 
09639 – Restaurant Cor Verd, 
10091 / 10140 / 10162 / 10283 
/ 10332 – Pintures Anoia / 
Dispunt, 10620 – Atrezzo 
Dansa, 12441 / 12519 / 12632 
– Moda i Complements de 
Dona, 13623 – Opcinatura, 
15565 – Ferreteria Anoia, 
18504 / 18763 – Kine �sio-
teràpia i salut, 19922 – Frui-
teria Carme Miranda, 21811 
/ 21812 – Perruqueria Mont-
serrat, 22379 / 23395 – Sis 
centre d’estètica (125 € per 
butlleta premiada); 00121 – 
Podologia Balmes, 00211 – 
Quirocreixent, 00308 – Fin-
ques Sasi (lot de productes), 
00785 – Joan Carles Joiers, 
00912 – Supermercats Suma, 
02801 – AIgualada, 03741 
– Mapfre (lot de produc-
tes), 05750 – Fruites J. Ser-
ra, 06431 – Ferreteria Tools, 
06710 – Aqua Restaurant, 
08392 – Xarcuteria Ibañez, 

09280 – Curucú Bar, 09581 – 
Restaurant Cor Verd, 11334 – 
Abacicles, 11620 – Mobi Dyf 
Mobles, 12110 – Moda i Com-
plements de Dona, 13018 
– Anoia Foto Estudi, 15411 
– Opcinatura, 15540 – Fer-
reteria Anoia, 16217 – Pintu-
res Ralli, 16710 – Don Relax, 
18439 – Bufet Font (lot de 
productes), 18807 – Kine �si-
oteràpia i salut, 19205 – Co-
mercial Segura, 20348 – Frui-
teria Carme Miranda, 20615 
– Silxama bisuteria, 20812 
– Tintoreria Fisol, 21002 – Il 
Mondo del Bambino, 21637 – 
Perruqueria Manuel Freixo, 
22111 – Supermercats Sebas-
tián, 22321 – Pastisseria Pla, 
23349 – Sis centre d’estètica, 
24120 – Sorry Mommy Tatoo 
(50 € per butlleta premiada).
La Campanya de Nadal de 
Nou Centre ha estat possi-
ble gràcies a l’esforç de tots 
els comerços associats a Nou 
Centre, i al suport de l’Ajun-
tament d’Igualada i de la 
Mancomunitat de Municipis 
de la Conca d’Òdena.

REDACCIÓ / LA VEU

L ’Ajuntament d’Igua-
lada ha engegat una 
campanya de foment 

de la recollida selectiva als 
equipaments esportius. Així, 
s’està incrementant el nom-
bre de contenidors i pape-
reres de recollida selectiva 
a tots els centres públics 
esportius i dues agents cívi-
ques ofereixen informació 
sobre el reciclatge als usuaris 

dels equipaments durant els 
entrenaments i els partits. 
El regidor de Sostenibilitat, 
Miquel Vives, confia en una 
bona participació i ha recor-
dat que “Cal usar en tots els 
espais els contenidors de for-
ma correcta. En els entorns 
on es practica esport son lloc 
perfectes per a crear nous hà-
bits i conductes més respec-
tuoses amb el medi ambient. 
Amb projectes de millora del 
reciclatge i de sensibilització 

com les que estem portant a 
terme, fem d’Igualada una 
ciutat cada dia més verda i 
sostenible”. De moment, la 
campanya ha començat als 
dos camps de futbol de Les 
Comes i està previst que con-
tinuï a la resta d’equipaments 
de la ciutat. Des de l’Ajunta-
ment, s’ha demanat també la 

Nova campanya d’impuls de la recollida selectiva 
als equipaments esportius

col·laboració als clubs espor-
tius per tal que facin exten-
siva la informació entre els 
seus socis i sòcies i entre tot-
hom, es pugui gaudir d’unes 
instal·lacions netes i a l’hora 
respectuoses amb el medi 
ambient. La recollida selec-
tiva i el reciclatge permeten 
estalviar recursos escassos i 

part de l’energia necessària 
per a la fabricació dels pro-
ductes a partir de matèries 
primeres verges. L’aspecte 
bàsic de la recollida selectiva 
és la selecció que els ciuta-
dans realitzen dels productes 
recuperables i que, poste-
riorment, l’administració 
s’encarrega de gestionar.

EIX MOTOR CATALUNYA

Cerquem per jubilació a les nostres instal·lacions de l’Anoia

XAPISTA/PINTOR Oficial de 1ª
Experiència mínima 2 anys

Pots enviar el teu currículum a: 
agarcia@eixmotor.com 

indicant a l’assumpte: 
Xapista/Pintor Igualada
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comarca

CALAF / LA VEU

Després de dos anys 
sense Pastorets, els 
dies 25 de desembre 

a les 19h i 2, 6, 9 i 16 de ge-
ner a les 17:30h torna a aixe-
car-se el teló de la Sala Folch i 
Torres del Casal de Calaf per 
presentar, com s’ha fet al llarg 
de 97 anys d’història, els con-
siderats Pastorets més espec-
taculars de Catalunya.
Enguany els treballs de direc-
ció, tècnics i d’interpretació 
giren entorn d’un ferm pro-
pòsit: fer que l’espectador es 
capbussi de ple dins la histò-
ria d’en Lluquet i Rovelló, una 
aposta que no ens ve de nou 
tenint en compte que aquest 
any Eloi Fonoll pren les reg-
nes dels treballs de direcció 
dels Pastorets de Calaf, pro-
posant com ja ens tenia acos-
tumats amb els Pastorets In-
fantils de Calaf, un espectacle 

més innovador que mai, amb 
una posada en escena on la 
tradició i la modernitat con-
viuen per oferir un espectacle 
que es podrà viure a través 
dels cinc sentits. És precisa-
ment en aquest punt, on el 
treball de Fonoll, de tècnics 
i d’un elenc de més d’un cen-
tenar d’actors i actrius, molts 
d’ells provinents dels Pasto-
rets infantils de Calaf, mereix 
una menció especial, doncs el 
seu treball està a l’alçada de 
les grans produccions profes-
sionals del panorama teatral 
de Catalunya.
Com és sabut, la música és un 
aspecte clau en Els Pastorets 
de Calaf, i és que a banda de 
la partitura original escrita 
pel compositor Valentí Mise-
rachs que, amb motiu del 90è 
aniversari, va revisar, adaptar 
i va ser interpretada la Cobla 
Sant Jordi-Ciutat de Barcelo-
na i el cor ARSinNova,

S’alça el teló, els Pastorets de Calaf de nou a escena

Els Pastorets de Calaf se-
guim celebrant nostra 
la tornada als escenaris 

i volem fer-ho amb tots els ets 
i uts, de manera que aquest 
any us proposem brindar amb 
les cerveses dels Pastorets 
elaborades de manera total-
ment artesanal per Cerveses 
Grenyut.
Es tracta de l’edició limitada 
de dos tipus de cerveses di-
ferents, una Lager o de baixa 
fermentació més lleugera i 
espumosa i una altra Golden 

Fonoll ha sabut incorporar 
propostes musicals que dialo-
guen a la perfecció amb una 
il·luminació potent, un ves-
tuari cuidat, una impecable 
sonorització, uns efectes es-
pecials moderns i una impe-
cable coreogra�a que ajuden 
a escurçar la distància que 
separa el segle XIX del XXI 
fent que els Pastorets de Calaf 
apropin des del primer minut 
al públic gran i petit.
I per si no n’hi hagués prou, 
en �nalitzar la representa-
ció es convidarà a tots els 
espectadors a fer un mos de 
botifarra dels artesans Calaf, 
regat amb vi de la comarca i 
cantis d’aigua, una iniciativa 
pionera que una vegada més, 
con�rma que els Pastorets de 
Calaf és un espectacle per ser 
viscut.
A més a més, el dia de Nadal 
Els Pastorets de Calaf es po-
dran veure a totes les cases de 

Ale, d’alta fermentació, amb 
un cos i un sabor molt marcat.
A través d’aquestes dues va-
riants de cerveses s’ha volgut 
re�ectir l’esperit de l’obra que 
Folch i Torres va escriure l’any 
1916, on el bé i el mal es reten 
al llarg d’una història merave-
llosa que ja forma de l’incons-
cient col·lectiu de tot un país.
Podreu trobar la cervesa dels 
Pastorets de Calaf a comerços 
locals i a diferents botigues i 
restaurants de la comarca de 
l’Anoia, Alta Segarra i Bages.

El cel i l’infern atrapats en 
una ampolla de cervesa

Catalunya a través dels canals 
locals de les diferents comar-
ques, gràcies a la retransmis-
sió que farà la Xarxa de Tele-
visions Locals de Catalunya.

No cal dir que hi ha previst 
un pla d’actuació i de proto-
col de seguretat amb totes les 
mesures que marquen les au-
toritats sanitàries Covid.
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CASTELLOLÍ / LA VEU

Castellolí commemora 
l’any vinent el 75è ani-
versari de la seva Festa 

de Reis, que s’ha dut a terme al 
municipi anoienc sense inter-
rupcions des del 1947. Els ac-
tes de celebració han començat 
amb una exposició fotogrà�ca i 
audiovisual que es va inaugurar 
el 18 de desembre a la Coope-
rativa. La mostra, organitzada 
per la Comissió de Reis, s’ano-
mena “75 anys portant il·lusió 
a Castellolí” i recull l’arribada 
dels Reis d’Orient al poble des 
del 1947 �ns a l’actualitat.
Conté fotogra�es procedents de 
l’arxiu local i de particulars que 
les han facilitat per a aquesta 
ocasió. També inclou les foto-
gra�es de moltes generacions 
de nens i nenes del municipi 
entregant la carta al Patge Fa-
ruk, que porta aquest nom per-
què durant anys ha vingut des 
d’Igualada a recollir les cartes. 
Altres fotogra�es mostren un 
fet singular a Castellolí, que és 
l’entrega dels regals als infants 
de mans de Ses Majestats.
Un element destacable d’aques-
ta mostra és el vídeo que recull 

diverses �lmacions de les caval-
cades, combinant-ho amb tes-
timonis de persones grans que 
expliquen, per exemple, com 
vivien l’esdeveniment abans del 
1947 o com va ser la primera 
Festa de Reis de Castellolí. Tam-
poc hi falten els protagonistes 
reals d’aquestes dates, els in-
fants, representats per alumnes 
d’Educació Infantil i de primer 
de Primària de l’escola muni-
cipal Les Passeres, que parlen 
amb il·lusió dels Reis d’Orient.
L’exposició es pot visitar dissab-
tes, diumenges i dies festius (ex-

Castellolí inicia els actes del 75è 
aniversari de la Festa de Reis

CASTELLOLÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Caste-
llolí ha iniciat la cam-
panya “Aquest Nadal, 

protegim-nos” en què repar-
tirà testos d’antígens gratuïts 
entre els seus veïns amb l’ob-
jectiu de facilitar que tothom 

es pugui reunir aquestes festes 
de forma segura. Hi haurà un 
test d’antígens de la covid-19 
disponible per a cada persona 
empadronada al municipi a 
partir de 5 anys d’edat.
Els testos es poden passar a 
recollir a les o�cines de l’Ajun-
tament �ns al dia 30 de de-

sembre. Són testos d’antígens de-
tectats a la saliva, el resultat dels 
quals es té al cap de 15 minuts. 
El consistori també ha fet arribar 
als veïns instruccions de com fer 
la prova.
Segons ha explicat l’alcalde cas-
tellolinenc, Joan Serra, “el que 
volem és protegir els ciutadans 
i ajudar a fer que puguin tro-
bar-se amb la família aquestes 
dates tan assenyalades d’una 
forma segura”. Malgrat això, Ser-
ra recorda que no es pot abaixar 
la guàrdia i que cal mantenir les 
mesures de seguretat contra el 
virus, davant el gran nombre 
de contagis que hi ha a hores 
d’ara arreu del país.

L’Ajuntament de Castellolí reparteix 
testos d’antígens gratuïts als 
empadronats al municipi

cepte el dia 25 de desembre, que 
estarà tancada), de 12 a 14 h i de 
18 a 20 h. L’últim dia d’obertura 
de la mostra serà el 6 de gener.
Els actes de commemoració 
dels 75 anys d’història de la Fes-
ta de Reis inclouen altres nove-
tats destacades, com la vinguda 
per primer cop de l’Ambaixado-
ra Reial Nur i les seves patges-
ses a Castellolí el dia 1 de gener, 
acompanyant el Patge Faruk en 
la recollida de cartes, i la nova 
carrossa que lluiran els Reis 
d’Orient en la seva arribada al 
poble el dia 5 de gener.

ANOIA / LA VEU

El Consell Comarcal de 
l’Anoia va celebrar el 
passat 2 de desembre, 

a Copons, la sessió plenària 
de l’ens Anoia Turisme, l’espai 
de coordinació i concertació 
estratègica del turisme entre 
administracions al territori.
En la trobada, en què hi van 
participar alcaldes, regidors i 
tècnics del territori, es va pre-
sentar inicialment la memòria 
2021 que recull les iniciatives 
dutes a terme en l’àmbit del 
turisme l’any passat i, a con-
tinuació, es van plantejar les 
línies bàsiques del 2022, en-
tre les que destaca l’aposta pel 
sector de les e-Bike. La sessió 
va �nalitzar amb un taller de 
treball per compartir experi-
ències turístiques i buscar 
sinergies i col·laboracions en-
tre els diferents municipis.
El conseller de Turisme, Da-
niel Gutiérrez, assegura que 
“el treball concertat entre 
administracions facilita el 
desenvolupament d’una es-
tratègia turística de l’Anoia 
basada en la sostenibilitat i 
el turisme slow; des del Con-
sell Comarcal, doncs, agraïm 
la participació i la implicació 
dels ajuntaments en aquesta 

sessió plenària, que ha permès 
donar passes importants cap 
al futur”.
Actualment són 29 els muni-
cipis adherits a l’ens d’Anoia 
Turisme, que té l’objectiu de 
treballar conjuntament per 
destacar l’Anoia com una des-
tinació turística; augmentar la 
participació dels ajuntaments 
i del sector privat en la di-
recció, disseny i aplicació de 
la política turística del ter-
ritori; augmentar l’impacte 
econòmic del sector del tu-
risme promovent, dissenyant 
i dinamitzant projectes i nous 
productes turístics basats en 
les potencialitats endògenes 
del territori i augmentant la 
cohesió i l’equilibri territorial; 
vetllar per la incorporació de 
criteris de qualitat turística i 
sostenibilitat com a garantia 
de millora de la competitivi-
tat turística; treballar una po-
lítica de comunicació i pro-
moció efectiva dels productes 
i serveis turístics; i, �nalment, 
vetllar per la promoció turís-
tica en els mercats propers i, 
de manera coordinada amb 
la Diputació de Barcelona i 
l’Agència Catalana de Turis-
me, poder abordar també els 
mercats de mitja i llarga dis-
tància.

El Consell Comarcal i 
els municipis preparen 
l’estratègia de promoció 
turística per al 2022

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

FRUITA I VERDURA

Av. Dr. Pasteur, 32 
08700 Igualada

Tel. 93 803 77 07

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com



VILANOVA DEL C. / LA VEU

Vilanova del Camí dis-
posa d’un Bicitancat 
a l’estació dels FGC. 

Aquest és un projecte engegat 
per la Generalitat de Catalu-
nya per assolir una millora 
de la intermodalitat bicicle-
ta-transport públic amb apar-
caments segurs. Amb aquest 
projecte, es vol afavorir l’ús 
de la bicicleta com a comple-
ment del transport públic i 
millorar la seva competitivi-
tat respecte al transport pri-
vat.
Amb el projecte Bicitancats, 
també es vol incrementar la 
seguretat de les bicicletes es-
tacionades a les instal·lacions 
de FGC, per tal d’afavorir l’ús 
de la bicicleta com a comple-
ment del transport públic.
Actualment, hi ha Bicitancats 
en les estacions de Sarrià, Sant 
Boi, Sant Quirze, Universitat 
Autònoma, Terrassa Nacions 
Unides i Sabadell Nord.
I aquest any s’hi han afegit, o 
està previst afegir, tres més a 

la línia de Barcelona-Vallès, 
a les estacions de Bellaterra, 
Can Feu | Gràcia i Valldo-
reix; i 7 bicitancats a la línia 
de Llobregat-Anoia, a les es-
tacions de Vilanova del Camí, 
Martorell Enllaç, Pallejà, Pi-
era, Sant Andreu de la Bar-
ca, Sant Vicenç de Castellet i 
Sant Vicenç dels Horts.

Com funciona el Bicitancat?
El funcionament del Bicitan-
cat és molt senzill. Primer 
cal descarregar-se l’aplicació 
gratuïta PVerde o entrar al 
web parkingverde.com. Cal-
drà registrar-nos i també re-
gistrar la nostra bicicleta per 
donar-nos d’alta.
Per estacionar o recollir la 
bicicleta caldrà introduir al 
teclat o a l’app, el codi que 
haurem obtingut en fer el 
nostre registre i la porta del 
Bicitancat s’obrirà automà-
ticament. I a partir d’aquí 
es disposa de 5 minuts per 
estacionar la bici o per reco-
llir-la. Tot seguit haurem de 
tornar a introduir el codi i la 

porta es tancarà de manera 
automàtica.
Segons les normes d’ús, el 
Bicitancat és un aparcament 
exclusiu per a bicicletes de-
gudament registrades. Cada 
plaça està destinada a una 
única bicicleta a la qual no-
més se li podrà ancorar el 
cadenat propi i elements per 

Ferrocarrils de la Generalitat habilita un Bicitancat 
a Vilanova del Camí 

al transport d’infants o mer-
caderies. La disponibilitat de 
places lliures està subjecte a 
l’ocupació.
Pel que fa al preu, aquest és 
un servei gratuït sempre que 
no excedeixi les 24 hores con-
secutives d’aparcament. En 
aquest cas, la tarifa que s’apli-
carà és de 0,30 € per hora.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

El Saló de la Infància torna 
a Vilanova del Camí i obrirà 
portes a Can Papasseit del 27 
al 30 de desembre. El Saló s’ha 
adaptat als protocols COVID 
i tindrà  aforament limitat. 
Obrirà als matins de 10:00 a 
13:00 h i, a les tardes, de 16:00 
a 20:00 h.
La regidoria d’Educació i Jo-
ventut que encapçala Eva Va-
dillo, ha apostat per tornar a 
oferir aquest any el Saló de 
la Infància. Ambientat en el 
món dels follets, el Saló, està 
pensat per entretenir infants i 
adolescents que són dos dels  
col·lectius, assegura Vadillo, 
que més estan patint les con-
seqüències de la pandèmia. 

Les entrades al Saló tenen un 
preu simbòlic de 2 € i també 
es pot comprar un abona-
ment per als quatre dies, al 
preu de 7 €. El servei és gra-
tuït per a acompanyants i in-
fants menors de tres anys.

El Saló de la Infàn-
cia s’ambientarà en 
el món fantàstic de 
les fades i els follets 
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1. El sorteig es realitzarà el dissabte 15 de gener de 2022 a les 
10:00h del matí a la botiga d'Igualada, al c. Lecco, 7.

2. En el sorteig hi participaran totes les butlletes de les 
botigues de Peixos Dueñas d'Igualada i Santa Margarida de 
Montbui.

3. Per cada compra, un val. Aquest es donarà a la caixa 
amb el pagament de la vostra compra.

4. Ompliu la butlleta amb les vostres dades i 
dipositeu-la a l'urna.

5. La data màxima per rebre les butlletes serà el dijous 
13 de gener de 2022.

6. Els 500€ són per gastar en productes dels nostres 
establiments.

7. No és necessari ser present en el moment del sorteig. 
Al guanyador se li comunicarà al telèfon que heu deixat a la 
butlleta.

8. En el cas de no poder contactar amb el client la butlleta 
s'exposarà a la botiga d'expedició.

9. Si en una setmana no apareix el client, el premi passarà a la 
segona butlleta triada en el sorteig, i sinó a la tercera.

10. Es publicarà una foto del guanyador a la premsa comarcal.

11. Peixos Dueñas es compromet a destruir totes les butlletes 
que han participat en el sorteig una vegada entregat el premi.

12. L'organització es reserva el dret d'alterar, modi�car o 
suspendre les condicions dels sorteig si causes imprevistes 
l'obliguessin a fer-ho.

La Direcció
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ÒDENA / LA VEU

Entre les activitats per 
recaptar fons per la 
Marató de TV3; teatre 

a càrrec de la companyia la 
Brillante de Castellolí, venda 
de creacions manuals de les 
Dones del Dilluns i una ba-
llada de country dirigida per 
Maria Hornos. 
Un any més Òdena s’ha su-
mat a la Marató de TV3 amb 
l’organització d’actes per re-
collir donatius per a la recer-
ca en salut mental. Amb el 
lema ‘La Marató que trenca 
murs’ la 30a edició té com a 
objectiu sensibilitzar sobre la 
salut mental, i contribuir així 
a la normalització i visibilitat 
d’aquests trastorns.
Entre els actes que s’han or-

ganitzat a Òdena a favor de 
la Marató de TV3 i que han 
recollit 565 euros, destaquen 
l’obra de teatre amb el grup 
La Brillante de Castellolí que 

Òdena recull 565€ per la Salut Mental

va representar l’obra “El Crè-
dit”. La recaptació de l’entra-
da va ser destinada íntegra-
ment a la marató. També el 
donatiu de les Dones del di-
lluns, amb la venda de les se-
ves creacions manuals.  I fi-
nalment, també s’ha sumat al 
pot les donacions que es van 
recollir a la ballada mensual 
d’ Òdena Country al Centre 
Cívic del Pla, l’últim dissab-
te de novembre i a càrrec de 
Maria Hornos. Tots ells van 
tenir lloc del dissabte 27 de 
novembre al  dissabte 11 de 
desembre.
La Marató de TV3 es va cele-
brar diumenge 19 de desem-
bre amb el marcador final de 
més de 9 milions d’euros re-
captats per trencar murs per 
la salut mental.

ÒDENA / LA VEU

Els propers dies 27, 28 i 29 
de desembre Òdena ce-
lebrarà una nova edició 

del Parc de Nadal. Com en les 
passades edicions, l’oferta com-
bina la vessant lúdica i educa-
tiva. Hi haurà diferents activi-
tats, tallers i altres propostes on 
poder gaudir d’un temps d’oci 
familiar. Entre altres es podrà 
trobar activitats esportives mi-
nibàsquet i futbol sala, taller 
de robòtica, in�ables, espai de 
consoles, futbolí, ping-pong, 
jocs de fusta i altres tallers i 
sorpreses de visita de personat-

ges al Parc
Per la realització de les activi-
tats s’està atén a totes les mesu-
res de seguretat i higiene que 
marca el departament de salut i 
PROCICAT i es va adaptant la 
programació. En aquest sentit 

alguns dels tallers més tradici-
onals enguany no es realitzaran 
com el de pintar cares per la 
falta de distància, entre altres. 
A més es prendran altres me-
sures com la ventilació i desin-
fecció de material.
El parc de Nadal es realitzarà 
el 27, 28 i 29 de desembre de 
10.30  a 13.30 h i de 16.00 a 
19.30 h al pavelló Mestre Vila 
Vell. El preu de l’entrada és de 
2€. L’aforament serà limitat i 
es prendrà la temperatura per 
accedir a recinte, serà d’ús obli-
gatori la mascareta i la desin-
fecció de mans i  no es podrà 
beure ni menjar en el recinte.

Torna el parc de Nadal a Òdena 
amb totes les mesures de seguretat

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena 
ha renovat l’asfaltat de 
diversos carrers del 

nucli i del Pla dÒdena. En 
concret l’actuació de reasfal-
tat per renovar el ferm i mi-
llorar les condicions de cir-
culació ha estat al carrer Cal 
Riba i a la Rotonda del Pla 
Masia i al carrer Cervantes i 
avinguda Pau Casals. En to-
tal s’ha renovat 4.582,08 m2 
de carrer.
Les actuacions es van dur a 
terme el dissabte i diumenge 
11 i 12 de desembre. Per po-

der portar a terme les obres 
amb la màxima celeritat i se-
guretat, mentre van durar els 
treballs es va tallar el trànsit 
en el carrer on es realitzaven 
les obres.
Aquesta actuació s’ha fet 
mitjançant una partida de 
58.880euros, corresponent 
al pressupost municipal de 
l’any 2021 i que inclou tam-
bé el condicionament de la 
illeta de la rotonda del Pla de 
la Masia. L’objectiu d’aquesta 
inversió és millorar la segu-
retat viària d’aquests carrers i 
avançar en l’embelliment i la 
millora d’Òdena.

L’Ajuntament asfalta diversos carrers 
del nucli i del Pla d’Òdena 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

La regidora de Solidari-
tat Laura Pavón ha fet 
una valoració molt po-

sitiva de la campanya de re-
collida de joguines que, jun-
tament amb Creu Roja Anoia, 
es va celebrar a Vilanova del 
Camí aquest divendres i que 
va sumar una seixantena de 
regals.
La jornada de recollida es va 
celebrar a la plaça del Mercat 
i va comptar amb la partici-
pació de diferents entitats lo-
cals, a banda de l’Ajuntament 
i alguns veïns a títol individu-
al. En total es van recollir una 
seixantena de jocs i joguines 
que ara es traslladaran a les 
dependències de Creu Roja 
Anoia a Igualada per a la seva 
preparació.
L’Escola Pompeu Fabra tam-
bé ha col·laborat amb la ma-
rató de recollida de joguines 
de Creu Roja Anoia. Com 
cada curs, l’alumnat de 5è i 6è 

Exitosa campanya 
de recollida de joguines 
de Creu Roja 

van recollir diners i van fer la 
compra de jocs i joguines per 
a la campanya. Divendres, dues 
voluntàries de Creu Roja van 
visitar-los per explicar-los la 
importància de col·laborar i de 
continuar treballant pels més 
vulnerables i van recollir els re-
gals que se sumen a la recollida 
vilanovina. 
També l’Institut Pla de les 
Moreres s’ha sumat a aquesta 
iniciativa solidària i va ani-
mar a les famílies del centre 
a participar de la recollida de 
joguines. La regidora Laura 
Pavón ha agraït a tothom la 
seva participació i ha destacat 
la generositat dels vilanovins 
i vilanovines en uns moments 
tan complicats.
La jornada es va tancar amb el 
sorteig en directe de la panera 
solidària entre les persones que 
van participar en la recollida 
de joguines. Els afortunats van 
ser els representants de l’asso-
ciació de Pensionistes i Jubilats 
de Vilanova del Camí.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Espai Jove Can Mus-
cons ha dissenyat una 
agenda d’activitats de 

Nadal per a joves. Les pro-
postes, que s’han programat 
del 27 de desembre al 7 de ge-
ner, inclouen tallers diversos, 
manualitats i el tradicional 
Amic Invisible, sempre si les 
condicions sanitàries ho per-
meten.
La proposta per a dilluns 27 de 
desembre és un taller per par-
lar sobre els mites de l’amor 
romàntic. Per a dimarts 28, la 
proposta és un dia de jocs amb 
col·legues i per a dimecres, 

faran nassos de pallassos i 
exercicis de clown. Dijous 30 
de desembre, l’activitat servi-
rà per decorar Can Muscons 
en una tarda amb berenar i 
música i divendres.
Els tallers es recuperaran el 
5 de gener amb el tradicional 
Amic Invisible i el dia 7, es 
faran manualitats amb vidre.
Totes les activitats es faran de 
17:00 a les 19:00 h i són gra-
tuïtes i obertes a nois i noies 
a partir dels 12 anys, però cal 
inscripció prèvia enviant un 
missatge amb les vostres da-
des a través de l’Instagram de 
Can Muscons o per telèfon al 
697 40 41 16.

Agenda de Nadal 
de l’Espai Jove Can Muscons 
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Truca’ns!
93 804 24 51

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

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

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

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

a més

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat

Per Reis...

NOVETAT!
Pots fer també una subscripció 

ON LINE
Entra a la nostra web
i descarrega’t el PDF
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MONTBUI / LA VEU

Tal i està succeint els 
darrers dos anys, des 
de l’inici de la pan-

dèmia, el dia a dia sanitari 
mana. Aquest dilluns es co-
neixien noves restriccions 
que vol aplicar el govern ca-
talà per tal de poder lluitar 
contra la sisena onada de la 
covid-19. Amb tot, i estant a 
l’expectativa de possibles no-
vetats, a Montbui es continua 
treballant per organitzar unes 
Festes Nadalenques amb tota 
la seva essència, sempre res-
pectant els protocols i amb 
totes les garanties sanitàries 
que estableix el Procicat.
Les festes nadalenques van 
tenir el seu punt de partida de 
forma o�cial dissabte passat, 
amb la celebració de la tra-
dicional Fira de Nadal. Una 
vintena de paradetes d’ar-
tesans van omplir el tram més 
septentrional del Boulevard 
de diferents objectes ideals 
per regalar (objectes de bi-
juteria, manualitats, etc). Els 
paradistes de La Tribu Anoia 
van donar valor artístic a la 
Fira, amb productes artesans 
de gran qualitat, i van animar 

amb la seva activitat una in-
tensa matinal.
Els montbuiencs i mont-
buienques, i també les famí-
lies d’altres municipis que es 
van acostar �ns a Montbui, 
van poder gaudir amb ani-
mació en directe per tot el 
boulevard, i també amb jocs 
tradicionals ubicats a la Plaça 
de l’Ajuntament. 
No hi va faltar el tradicio-
nal Tió Gegant, un clàssic 
d’aquestes festes nadalen-
ques, ni tampoc la megafonia 
nadalenca que acompanya 

Montbui continua celebrant les festes 
nadalenques, pendents de l’evolució
de la pandèmia 

durant tot el Nadal la prin-
cipal artèria comercial de 
Montbui.
En aquest tram de Boulevard 
també es van poder veure pa-
radetes d’entitats montbuien-
ques –com ara la de TEA Ano-
ia o la Unió d’Establiments de 
Montbui, amb molta a�uència 
de visitants. I dins la mateixa 
Fira es va habilitar una carpa 
a través dels serveis de Medi 
Ambient municipals per tal 
de lliurar bosses i cubells a la 
ciutadania per afavorir la re-
collida selectiva.

MONTBUI / LA VEU

Dins la mateixa Fira 
de Nadal es va ha-
bilitar una carpa on 

els veïns i veïnes de Montbui 
majors de 16 anys podien de-
cidir l’ordre de priorització 
de tres projectes que es rea-
litzaran durant l’any 2022, en 
el marc del projecte pilot de 
pressupostos participatius: la 
ubicació de càmeres de vi-
deovigilància, l’ampliació del 
mobiliari pels parcs infantils i 
també la realització de noves 
zones d’esbarjo per a gossos.
El consistori hi destinarà 
15.000 euros del pressupost 
municipal. La principal pri-
oritat pels montbuiencs i 
montbuienques és, segons 
les votacions realitzades, la 
instal·lació de càmeres de 
videovigilància. Entre el vot 
telemàtic i el vot presencial 
de dissabte passat, 448 perso-

nes van exercir el seu dret a 
vot, essent 431 els vots vàlids 
i computables. 364 persones 
van votar telemàticament i 84 
van fer-ho de forma presen-
cial.  
L’opció més votada, amb 169 
vots, va ser la de prioritzar les 
càmeres de videovigilància 
per davant de l’ampliació del 
mobiliari per a parcs infantils 

i en tercer lloc es va votar pri-
oritzar les zones d’esbarjo per 
a gossos. La segona opció més 
votada (99 vots) prioritzava 
també les càmeres de video-
vigilància, però en segon lloc 
es demanaven més zones d’es-
barjo per a gossos i es deixava 
en tercer lloc l’ampliació del 
mobiliari per a parcs infan-
tils. I la tercera més votada, 

amb 82 vots, prioritzava el 
mobiliari de parcs infantils, 
per davant de les càmeres i 
de noves zones d’esbarjo per 
a gossos. Les altres tres op-
cions van sumar en conjunt, 
únicament, 81 vots (29 vots 
mobiliari/esbarjo gossos/
càmeres; 28 vots esbarjo 
gossos/càmeres/mobiliari 
parcs/; 24 vots (esbarjo gos-
sos/mobiliari parcs/càmeres 
de vídeovigilància).

Els veïns i veïnes de Mont-
bui escullen en procés par-
ticipatiu la nova Imatge 
corporativa de l’Ajunta-
ment, realitzada per Àrea 
Estudi de Publicitat
També dissabte passat es 
podia votar presencialment 
durant la Fira Nadal entre 
tres propostes per renovar 
la imatge corporativa de 
l’Ajuntament montbuienc. 
Finalment es van compu-

L’opció “càmeres de vídeovigilància” va ser la més votada 
en el Procés participatiu

tar 214 vots totals en aquest 
procés participatiu, 148 tele-
màtics i 66 presencials.
El disseny més votat va cor-
respondre a l’opció “B” plan-
tejada en aquest procés, i que 
va ser realitzada per Àrea 
Estudi de Publicitat. Aquest 
disseny va sumar 102 vots, 
per davant de les altres dues 
alternatives, realitzades per 
altres empreses de disseny, 
les quals van sumar 53 vots 
(opció “C”) i 52 vots (opció 
“A”).
Cal recordar que ambdós pro-
cessos participatius es van de-
senvolupar entre els dies 4 i 18 
de desembre, culminant dis-
sabte passat amb.les votacions 
presencials. Tot el procés par-
ticipatiu va ser coordinat per 
tècnics municipals. La Dipu-
tació de Barcelona col·labora 
amb aquest projecte de Pres-
supostos Participatius amb 
una subvenció de 4.800 euros.   

MONTBUI / LA VEU

Dissabte a la tarda els 
emissaris de Ses Ma-
jestats els Reis de 

l’Orient, el Patge Hammend i 
la Patgessa Alika, van arribar a 
Montbui, presidint la comitiva 
reial. Quan passaven pocs mi-
nuts de les sis de la tarda, els 
Patges Reials es van desplaçar 
des de l’Ajuntament i �ns a 
Mont-Àgora, on els esperaven 
els nens i nenes i les seves fa-
mílies, que havien assistit a la 
representació de l’obra “Arta-
ban, la llegenda del quart reig 
mag”. Més de 400 persones 
van escoltar als Patges Reials, 

que van adreçar-se als infants 
de Montbui, tot recordant-los 
“la importància de fer bondat 
i de ser bones persones per tal 
de poder formar part del Lli-
bre Blanc i així poder rebre els 
corrresponents regals la nit 
del 5 al 6 de gener”. 
Cal remarcar que degut a 
l’èxit d’a�uència de persones 
a aquesta activitat, des de l’or-
ganització es va optar per re-
alitzar una segona rebuda, 
una hora després, i també a 
Mont-Àgora, per tal que tots 
els infants del municipi que 
ho desitjaven poguessin veu-
re en directe l’arribada dels 
emissaris reials.  

Espectacular arribada
del Patge Hammend
i la Patgessa Alika

Valls Optics va guanyar el Concurs d’Aparadors
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PIERA / LA VEU 

E l govern municipal de 
l’Ajuntament de Piera 
segueix fent balanç de 

les obres i accions executades 
gràcies al paquet de 8,6 milions 
d’euros que destinarà a inver-
sions per al municipi. L’alcalde 
Josep Llopart explica en què 
s’està treballant actualment.

PLA D’ASFALTATGE.- Una 
de les accions més visibles en 
el capítol d’inversions que està 
executant l’Ajuntament de Pi-
era és el Pla d’Asfaltatge que 
s’està portant a terme arreu 
del municipi. Actualment, ja 
s’han fet els carrers de diver-
sos barris, però durant aquests 
mesos de mes fred, s’aturarà 
per reprendre les tasques cap 
a la primavera. Això sí, men-
tre s’aturin els treballs d’as-
faltatge, s’està apro�tant per 
canviar les  canonades d’ai-
gua d’alguns d’aquests carrers. 
Aquesta és una acció que s’ha 
de fer, evidentment, abans de 
l’asfaltatge, així que s’apro�tarà 
aquests mesos per canviar-les 
en aquells carrers on faci falta. 
El nucli antic, les obres a les ca-
nonades es faran de fora cap a 
dins, per tal que durant aques-
tes festes el centre de la vila es-
tigui lliure d’obres.

perquè així ho han volgut els 
veïns. S’acabarà d’una vegada 
per totes el fang i la pols, hi 
haurà un enjardinament i mi-
llor il·luminació, serà un punt 
i a part i veig que el veïnat està 
molt content”, comenta l’alcal-
de Josep Llopart. A més, els 
veïns també han decidit que a 
l’entrada i sortida del carrer s’hi 
instal·li una pilona hidràulica 
per tal d’evitar que hi circulin 
els vehicles.

bar la �bra des de Sant Sadurní 
d’Anoia. 
Així doncs, amb la cobertura 
d’aquest barri, tots els ciuta-
dans de Piera ja disposen de 
�bra òptica a les seves llars, ja 
sigui d’Iguana, Vodafone, Mo-
vistar o XTA Penedès.

AL·LEGACIONS PER LA MAT.-  
Piera és un dels vuit municipis 
afectats pel pas de la línia de 
Molt Alta Tensió, que surt del 

CARRER DEL PARC.- Una 
altra de les obres esperades, 
i molt reivindicada pels ve-
ïns, era la millora del carrer 
del Parc, que ja han �nalit-
zat. “Era un dels pocs carrers 
que quedaven per urbanitzar 
de Piera, i ara s’ha pogut fer, 
amb contribucions especials, 
en una proporció de 40-60%. 
Es tracta d’un carrer peatonal, 

on hi viuen al voltant d’una 
seixantena de ciutadans. “Si no 
fem res per millorar els serveis, 
i la �bra òptica actualment és 
un dels més importants, la gent 
no es voldrà quedar a Piera”, 
comenta Llopart. La instal·la-
ció de �bra òptica a la Fortalesa 
ha anat a càrrec de XTA Pene-
dès, ja que el barri està situat a 
la banda Penedès i s’ha fet arri-

ment de Piera també es plan-
teja la instal·lació de càmeres 
de videovigilància a l’entrada 
i sortida d’alguns d’aquests 
barris. Actualment ja n’hi ha 
al camí Romeu, però l’aug-
ment del bandalisme dels 
darrers mesos ha fet que s’es-
tudiï instal·lar-ne també a al-
tres punts del municipi.

NOVA MÀQUINA DE NE-
TEJA VIÀRIA.-  En les dar-
reres setmanes, el govern mu-
nicipal també ha aprovat la 
compra d’una nova màquina 
de neteja viària, que serà més 
e�cient i ajudarà a tenir els 
carrers en més bones condi-
cions.

OBRES DEL MUR DE CON-
TENCIÓ DEL BEDORC.-
Durant els mesos de desem-
bre i gener s’estan fent obres 
al mur de contenció del Be-
dorc, que estava esquerdat i 
era perillós pels possible mo-
viments de terra que pogués 
haver-hi. Es tracta d’un mur 
amb força història i és per 
això que la intenció és con-

FIBRA ÒPTICA A LA FOR-
TALESA.- Aquest mes de de-
sembre s’ha completat la instal-
lació de �bra òptica arreu del 
municipi. En concret, només 
faltava el barri de la Fortalesa, 

Baix Cinca, a la Franja, i que 
arriba �ns els Hostalets de Pi-
erola. El Consell Comarcal ja 
va anunciar que presentaria 
al·legacions a aquest projecte 
i l’Ajuntament de Piera també 
en presentarà pel seu comp-
te. El projecte contempla que 
s’instal·lin 14 torres dins el 
municipi de Piera, al llarg de 
5,5 km. A més, l’alcalde Llo-
part denuncia que aquestes 
torres aniran paral·leles a la 
línia que ja travessa la ciutat 
i demana que es busquin al-
ternatives millors per no alte-
rar-ne més el paisatge.

NOU VEHICLE DE LA PO-
LICIA LOCAL I CONTRAC-
TACIÓ DE MÉS AGENTS.-
Amb l’objectiu d’arribar als 21 
agents de Policia Local, núme-
ro que Josep Llopart conside-
ra que seria “l’idoni per poder 
cobrir els tres torns de mane-
ra satisfactòria”, l’Ajuntament 
de Piera ha incorporat dos 
nous agents al cos municipal. 
A més, s’ha obert la convoca-
tòria per a cinc noves places, 
però aquest és un tràmit llarg 
i �ns a l’estiu no es preveu que 
es puguin incorporar. També 
en l’àmbit de la Policia Local, 
s’ha comprat un nou cotxe la 
darrera setmana. 
A més, per millorar la segure-
tat en alguns barris, l’Ajunta-

servar-ne la part més emble-
màtica

FESTES DE NADAL.- La in-
tenció del govern municipal 
era la d’organitzar la festa tant 
de Nadal com per Cap d’Any. 
Amb les restriccions d’aques-
ta setmana, però, encara està 
per veure com es podran de-
senvolupar per tal de respec-
tar la situació sanitària actual.
Pel que fa a la cavalcada, es 
preveu que recuperi el recor-
regut habitual d’abans de la 
pandèmia. De fet, el conseller 
Argimon ja va assegurar que 
les cavalcades no es suspen-
drien aquest any. Això sí, els 
Reis tampoc podran entrar 
a les cases aquest any, igual 
que l’any passat. De totes ma-
neres, cal estar pendent dels 
comunicats que publiquin la 
Comissió de Reis de Piera. 
Pel que fa al pessebre vivent, 
també s’ha anul·lat l’edició 
d’aquest any, però des del 
govern municipal s’assegura 
que no es vol abandonar i es 
treballarà per recuperar-lo de 
cara a l’any que ve.

Segueix el pla d’asfaltatge, la �bra òptica ja arriba a tot el 
municipi i s’incorporen nous agents de la Policia Local a Piera

El carrer del Parc ja és peatonal, per decisió dels veïns
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PIERA / LA VEU

Aquest cap de setma-
na es van celebrar la 
Gala i Pregala de la 

Televisió de Piera, dues ini-
ciatives solidàries que prete-
nien recollir diners per a La 
Marató de TV3, que dedica-
va aquesta edició a la salut 
mental. Divendres, el local 
social de Can Mas va acollir 
la Pregala amb una actuació 
de microteatre i una altra de 
sevillanes. Diumenge, va ser 
el Teatre Foment el que es 

va omplir de pierencs i pie-
renques que no es van voler 
perdre l’oportunitat de col-
laborar amb aquesta causa. 
Des de l’organització es vol 
destacar el comportament 
dels artistes i del públic as-
sistent que en tot moment 
va complir amb les mesures 
de prevenció com mantenir 
les distàncies entre persones 
i fer ús de la mascareta. En 
total, Piera TV va aconseguir 
recaptar 1.825 euros per a La 
Marató. 
La Gala va estar presentada 

La Televisió de Piera aconsegueix recaptar 1.825 
euros per a La Marató

per l’Israel Marín i el Carles 
Muntaner i va comptar amb 
les actuacions i exhibici-
ons d’una vintena d’entitats, 
grups i artistes locals. Tam-
bé es va sortejar una panera, 
que va guanyar l’Anna Blan-
co.
La televisió de Piera vol 
agrair la participació de les 
entitats de la vila, empre-

PIERA / LA VEU

Amitjan desembre es 
va celebrar l’acte de 
cloenda del 45è Con-

curs de Teatre Amateur Vila 
de Piera. Durant l’acte es fer el 
lliurament de guardons, que, 
com en anteriors edicions, va 
comptar amb les següents ca-
tegories valorades per un jurat 
professional: presentació escè-
nica, actor i actriu de reparti-
ment, primers actors i actrius, 
direcció i grup. Enguany, el 
Grup de Teatre Anem de Can-
to, de Sant Joan de Vilatorra-
da, s’ha emportat el premi al 
millor grup i el que s’atorga per 
votació popular, i la Gemma 
Ribalta, de la mateixa compa-
nyia, ha estat reconeguda amb 
el guardó a la millor direcció 
per l’obra Super Trouper. Aquí 
teniu la llista dels guanyadors:
- VOTACIÓ POPULAR – 
PREMI MEMORIAL RA-
MON MORA: Grup de Teatre 
Anem de Canto (Sant Joan de 
Vilatorrada) amb la represen-
tació de Super Trouper
- PRESENTACIÓ ESCÈNICA 

– PREMI MEMORIAL PACO 
VILLARES: Grup de Teatre 
Anem de Canto (Sant Joan de 
Vilatorrada) amb la represen-
tació de Super Trouper
- MILLOR ACTOR DE RE-
PARTIMENT: Ramón Esté-
vez, de l’Elenc Dramàtic (Sant 
Vicenç dels Horts)
- MILLOR ACTRIU DE RE-
PARTIMENT: Isona Pastor, 
de l’Elenc Dramàtic (Sant Vi-
cenç dels Horts)
- PRIMER ACTOR: Carles 
Gutiérrez, del Grup Paranys 

Es lliuren els premis del 45è Concurs de Teatre 
Amateur Vila de Piera

PIERA / LA VEU

La propera setmana obri-
rà l’aula d’estudi, un ser-
vei consolidat que s’ofe-

reix durant l’època d’exàmens 
i que cada cop compta amb 
més persones usuàries. L’aula 
està adreçada a estudiants de 
més de 16 anys que estiguin 
cursant ESO, batxillerat, cicles 
formatius o estudis universi-
taris o que necessitin estudiar 
per a concursos d’oposicions.
El servei romandrà a disposi-
ció de la ciutadania del 27 de 
desembre al 16 de gener. Du-
rant aquest període, la Bibli-
oteca de Piera ampliarà el seu 
horari i comptarà amb moni-
toratge que oferirà suport als 
i les estudiants per a resoldre 
els seus dubtes i vetllar perquè 
les persones usuàries puguin 
tenir un espai d’estudi tranquil 
i agradable. Aquests són els 
horaris del servei:
• Dilluns 27 de desembre de 
15.30 a 20.30 h
• Dimarts 28 de desembre de 
10 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h
• Dimecres 29 de desembre de 
15.30 a 20.30 h
• Dijous 30 de desembre de 10 
a 14 h i de 15.30 a 20.30 h
• Divendres 31 de desembre 
de 10 a 14 h
• Diumenge 2 de gener de 10 a 
14 h i de 15.30 a 20.30 h
• Dissabte 8 de gener de 15.30 
a 20.30 h
• Diumenge 9 de gener de 10 a 
14 h i de 15.30 a 20.30 h
• Dissabte 15 de gener de 
15.30 a 20.30 h
• Diumenge 16 de gener de 10 
a 14 h i de 15.30 a 20.30 h
Del 27 de desembre al 2 de ge-
ner la biblioteca estarà tanca-
da però es mantindrà obert el 
servei d’aula d’estudi.

La Biblioteca am-
plia l’horari per 
oferir l’aula d’estudi

(Sant Joan de Vilatorrada)
- PRIMERES ACTRIUS: Laia 
Mèlich, de l’Elenc Dramà-
tic (Sant Vicenç dels Horts), 
i Marta Escudé, de MaGret 
Companyia Teatral (Vilafran-
ca del Penedès)
- MILLOR DIRECCIÓ – 
PREMI MEMORIAL JOAN 
QUINTANA: Gemma Ribal-
ta, del Grup de Teatre Anem 
de Canto (Sant Joan de Vila-
torrada)
- MILLOR GRUP: Grup de 
Teatre Anem de Canto (Sant 

Joan de Vilatorrada)
Durant els mesos d’octubre i 
novembre, el 45è Concurs de 
Teatre Amateur Vila de Pi-
era va oferir un total de nou 
representacions al Teatre Fo-
ment de Piera. Enguany han 
participat en l’edició com-
panyies teatrals vingudes de 
Cassà de la Selva, Sant Joan 
de Vilatorrada, Fraga, Sant 
Vicenç dels Horts, San-
ta Perpètua de la Mogoda, 
Barcelona, Vilafranca del 
Penedès i Granollers.

ses i escoles de ball i dansa, 
així com el suport de l’Ajun-
tament i fa extensiu aquest 
agraïment al públic assistent 
que va fer possible els dos 
esdeveniments. L’èxit de les 
dues convocatòries dona més 
força que mai a l’organització 
per continuar treballant en 
aquest tipus d’activitats que 
tenen una finalitat solidària.

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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CAPELLADES / LA VEU

La darrera setmana de 
Nadal tindrà propos-
tes diàries per als nens 

i per als joves de Capellades, 
en una nova edició de la Set-
mana de la Infància i la Jo-
ventut a Capellades.
La primera proposta serà el 
dilluns 27 de desembre, a les 
6 de la tarda al Teatre La Lli-
ga amb l’espectacle de titelles 
“Punxa” de la Companyia 
Morro Fi. Pua viu amb la seva 
família de cactus en la tran-
quil·litat d’un dels deserts de 
la Terra. Un dia, mentre re-
col·lecten raigs de Sol, tenen 
una visita inesperada que farà 
que Púa es quedi sense poder 
dormir. La nit és un món des-
conegut per a Púa, i en ella 
i amb l’ajuda de Fu, l’estre-
lla fugaç, s’endinsaran en un 
món màgic ple d’aventures. 
Púa descobrirà que podrà vo-
lar sense tenir ales. Com ho 
farà?
El preu de l’entrada són 3 eu-
ros i s’ha de tramitar a entra-
polis.com
Durant tota la setmana es 
podrà veure a la sala petita 
del Teatre La Lliga  un gran 
diorama de Playmobil amb el 
pessebre i la ciutat romana.
El dimecres hi haurà més ac-
ció amb una gran tirolina i un 
rocòdrom instal·lat a la plaça 
de Catalunya a partir de les 
11 del matí. S’hi podrà parti-
cipar de manera lliure, sense 

inscripció prèvia.
El dimecres s’havia de fer te-
atre musical, a partir de les 6 
de la tarda, amb “Una dent 
sota el coixí” de la compa-
nyia Poca Cosa Teatre, però 
aquesta activitat s’ha hagut de 
suspendre per con�nament 
dels integrants. 
Per al dijous 30 l’activitat se 
situa al matí, a les 12, a la 
Font Cuitora on es tornarà a 
fer una nova edició del Paint-
ball per a joves. No cal fer re-
serva prèvia.
Per la tarda hi ha una propos-
ta nova, substituint la suspesa 
del dia anterior. Es tracta de 
“Les croquetes oblidades” de 
la Cia. les Bianchis. L’argu-
ment parla de la Pepa, una 
nena vital i amb una gran 
imaginació que acaba de per-
dre la seva àvia i està inten-
tant adaptar-se a una nova 
escola, uns nous amics i una 
nova ciutat. Enganxada a una 
manta que l’ajuda a dormir i 
enfadada amb les seves dues 
mares perquè no recorden la 
recepta de les croquetes de 
l’àvia.
El preu de l’entrada, també a 
entrapolis.com, es de 3 euros.
Finalment el darrer dia d’ac-
tivitat serà el divendres 31 de 
desembre, a les 12 del migdia, 
amb el comiat al Tió de Ca-
pellades, de la mà del Jaume 
Barri. Serà a les 12 del migdia 
a la plaça de Verdaguer on ac-
tualment està instal·lat, amb 
entrada lliure.

Del 27 al 31 de desembre: 
Setmana de la Infància
i la Joventut 

CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament, amb l’ob-
jectiu de promoure la 
pràctica esportiva de 

manera lliure en el municipi, 
ha instal·lat un nou equipa-
ment per a la pràctica de ca-
listènia, en un espai annex al 
poliesportiu de Capellades.
L’equipament ja és obert al 
públic de manera permanent 
per la lliure utilització i per la 
situació propera al poliespor-
tiu, també podrà ser utilit-
zada pels clubs esportius per 
complementar les sessions 
d’entrenament, l’escalfament 
abans dels partits i altres ac-
tivitats.
La regidora d’Esports, Anna 
Xaus, explica que “la instal-
lació s’ha treballat de manera 
coordinada amb els practi-
cants habituals de calistènia, 
que es van adreçar a l’ajunta-
ment per demanar que s’ins-
tal·lés un petit complex a la 
via pública de Capellades. Per 

això els hi agraïm la seva col-
laboració ja que a partir del 
treball inicial de l’àrea d’es-
ports hem pogut sumar sinèr-
gies i el resultat és la instal·la-
ció que podrà tothom gaudir 
des d’ara”. 
La pràctica de la calistènia ha 
anat guanyant adeptes els úl-
tims anys, especialment entre 

el col·lectiu jove. 
La calistènia és un sistema 
d’entrenament  on només es 
requereix el propi pes corpo-
ral. L’equipament està dotat 
amb múltiples elements que 
permetran la pràctica d’exer-
cicis dinàmics i estàtics  i que 
podran ser utilitzats per es-
portistes de tots els nivells. 

Nou equipament esportiu a Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Aquest mes de de-
sembre Capellades 
ha tornat a mostrar 

el seu costat més solidari tot 
col·laborant un any més amb 
La Marató de TV3, dedicada 
a les malalties mentals.
Fa dos caps de setmana va ser 
l’escola Dance&Fun qui va 
preparar un Festival al Pave-
lló Poliesportiu, que va tenir 
molt bona acollida. L’Ajunta-
ment de Capellades hi va col-
laborar deixant l’equipament i 
sonoritzant l’acte. La recapta-
ció, 1875 euros, es va donar de 
manera íntegra a La Marató.
Aquests dies també Capella-
des Comerç, també amb el 
suport de l’Ajuntament hi ha 

col·laborat fent una panera 
solidària que s’ha sortejat 
entre tots els clients que 
han comprat una papere-

ta. D’aquesta manera s’ha 
recollit 574.80 euros, que 
també s’han fet  arribar a 
La Marató de TV3.

Capellades col·labora amb la Marató 
de TV3

CAPELLADES / LA VEU

Capellades va acollir el 
Consell de les Fede-
racions convocat per 

Adifolk amb una jornada de 
treball de �nal d’any.
El regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, va donar la benvin-
guda a les 20 federacions na-

cionals que formen part del 
Consell, sumant aquest dar-
rer any la Federació Interna-
cional d’Entitats Catalanes.  
Adifolk va fer-li lliurament 
d’una col·lecció de llibres de 
cultura popular de CIOFF 
per tal que sigui dipositada 
a la Biblioteca El Safareig.
La jornada es va completar 

amb una reunió de la comis-
sió InCulCAT, la 1a Festa 
infantil de la cultura po-
pular que acollirà Capella-
des el proper 21 de maig de 
2022. Un nou esdeveniment 
nacional organitzat per Adi-
folk amb el suport de les di-
ferents federacions dels àm-
bits de la nostra cultura.

Jornada de treball del Consell de les 
Federacions d’Adifolk

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dilluns s’ha fet 
a la sala d’actes de la 
Biblioteca El Safareig 

un taller de cuina saludable 
organitzat des de l’Ajunta-
ment de Capellades, en col-
laboració amb el col·lectiu 
Eixarcolant.
Els assistents van veure com 
es cuinava i després van po-
der tastar els diferents plats. 
Durant la sessió es va anar 
detallant informació sobre 
els diferents tipus de plantes 
silvestres, explicant-ne els be-
ne�cis i com es pot fer l’apro-

�tament. 
Es va cuinar primer una crema 
de carxofa amb ortiga i poma; 
després un carpaccio de re-
molatxa rostida amb brots 
tendres silvestres i pinyons 
tostats; uns crackers d’oli amb 
herbes silvestres aromàtiques 
i de postres un �am de gar-
rofa, taronja i ametlla. Idees 
diferents i de proximitat per 
aquestes festes que van agra-
dar la vintena d’assistents.
Aquesta és una activitat in-
closa dins el Programa de 
Salut de l’Ajuntament de Ca-
pellades, subvencionat per la 
Diputació de Barcelona.

Taller de cuina amb 
degustació a la Biblioteca 
El Safareig
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CALAF / LA VEU

La comissió de Reis or-
ganitza un any més, 
amb el suport de 

l’Ajuntament, els diferents 
actes vinculats amb l’arriba-
da de Ses Majestats a la vila 
de Calaf.

Recollida de cartes, diu-

Calaf reprèn la cavalcada de Reis presencial, però manté la 
retransmissió en línia

CALAF / LA VEU

La proposta presentada 
per l’equip Casadevall, 
Casadevall, Sayeras 

UTE, sota el lema ‘Llegint en-
tre voltes i arbres’ per a la bi-
blioteca i arxiu municipal de 
Calaf, ha resultat la guanya-
dora del concurs de projectes 
d’equipaments i espai públic 
2021 convocat per la Diputa-
ció de Barcelona. La proposta 
d’avantprojecte forma part de 
la voluntat de l’Ajuntament de 
tirar endavant la construcció 
d’un nou equipament que in-
clogui tots dos serveis al solar 
situat on antigament estava la 
caserna de la Guàrdia Civil, 
entre els carrers Francesc Ca-
sajoana, Sallavinera i Antoni 
Martí Morera.
Actualment, Calaf disposa 
d’una biblioteca, ubicada a 
l’institut d’ensenyament se-
cundari, i d’un arxiu munici-
pal, situat a l’última planta de 
l’edi�ci de l’ajuntament, que 
ofereixen servei a la ciutada-
nia en uns espais que no reu-
neixen, ni per dimensió ni per 
condicions, els requeriments 

per a poder oferir el servei de 
forma adequada.  
A partir d’aquesta proposta, 
l’equip guanyador redactarà 
l’Avantprojecte i, posterior-
ment, l’Ajuntament podrà 
encarregar-los directament el 
projecte executiu i començar 
a treballar en el que serà la 
nova biblioteca i arxiu muni-

cipal de Calaf.
Segons es recull en l’acta del 
jurat, en aquesta proposta 
l’edi�ci s’integra amb l’entorn 
més proper i genera al seu 
voltant un espai públic de 
gran qualitat, amb nous espais 
naturalitzats que milloren les 
condicions atmosfèriques i 
paisatgístiques. La proposta 

també resol tot el programa 
funcional de la biblioteca i 
l’arxiu municipal en una sola 
planta, fent que els dos equi-
paments puguin compartir 
espais com l’àrea de recepció 
i la sala polivalent, però per-
metent que sigui viable la seva 
utilització de forma comple-
tament independent i en ho-

“Llegint entre voltes i arbres”, proposta guanyadora per a la nova 
biblioteca i arxiu municipal de Calaf

raris diferents.
La distribució interior s’orga-
nitza amb un esquema estruc-
tural molt clar, amb voltes de 
curvatura suau que amplien 
les estances en alçada, creant 
espais molt agradables amb 
llum natural i gran permeabi-
litat amb l’espai exterior. Totes 
les estratègies passives i acti-
ves que la proposta planteja 
permetran assolir un edi�ci 
de consum energètic quasi 
nul (nzeb). La nova gran co-
berta verda, no només poten-
ciarà l’e�ciència energètica de 
l’equipament, sinó que apor-
tarà vegetació i biodiversitat 
a l’entorn, ajudarà a disminuir 
l’efecte d’illa de calor i millo-
rarà la qualitat de l’aire.
Totes les estratègies passives i 
actives que la proposta plan-
teja permetran assolir un edi-
�ci de consum energètic quasi 
nul (nzeb). La nova gran co-
berta verda, no només poten-
ciarà l’e�ciència energètica de 
l’equipament, sinó que apor-
tarà vegetació i biodiversitat 
a l’entorn, ajudarà a disminuir 
l’efecte d’illa de calor i millo-
rarà la qualitat de l’aire.

menge 26 (*)
El 26 de desembre a les 17h 
de la tarda hi haurà l’arriba-
da de la bústia reial a la plaça 
dels Arbres on també es re-
alitzarà un taller de l’arbre 
dels desitjos. Seguidament, 
els patges Farik, Farak i Fa-
ruk es desplaçaran amb una 
rua fins al Casal de Calaf per 
fer la recollida de cartes pre-

sencialment a partir de les 
18h.
A partir d’aquesta data i fins 
al 2 de gener, els nens i nenes 
podran continuar enviant 
les seves cartes a través de la 
bústia màgica que durant el 
dia (de 10h a 20h)  trobaran 
a la plaça dels Arbres.
D’altra banda, els dies 3 i 4 de 
19h a 20h es podran deixar 

els paquets a la sala d’actes 
municipal Teresa Escolà i 
Torra.

Cavalcada reial en doble 
format (*)
Aquest any, els reis de l’Ori-
ent arribaran a la vila amb 
cavalls. La rebuda serà el 5 de 
gener a la plaça dels Arbres a 
les 17h, on s’haurà fet el sor-
teig de la campanya de Nadal 
dels comerciants “El Gran 
Laureanu” i els esperarem 
escalfats pel foc dels Diables 
de l’Alta Segarra. (En cas de 
pluja, ambdós actes seran al 
Casino de Calaf)
Seguidament, Ses Majestats 
es repartiran en tres carros-

ses que faran rutes diferents 
per la vila. En acabar els re-
correguts, es trobaran a la 
plaça Gran per entrar a l’es-
glésia de Sant Jaume a adorar 
el nen Jesús. Un cop fora, el 
Consell d’Infants els dedica-
rà unes paraules.
Igual que l’any passat, tant 
la rebuda, com la cavalcada, 
com l’adoració es podrà se-
guir de forma telemàtica a 
través del canal de YouTube 
de l’Ajuntament.
(*) Tots els actes estan sub-
jectes a modificacions en 
funció de l’evolució de la Co-
vid-19 i les possibles restric-
cions.

Nova web www.reiscalaf.cat
Des d’aquesta nova web, la 
ciutadania podrà trobar de 
forma àgil tota la informació 
actualitzada i recursos vin-
culats amb els actes de reis 
de Calaf: carta per descarre-
gar, enllaç a la retransmissió, 
horaris... A més, la platafor-
ma permetrà que els infants 
conversin amb els Reis a tra-
vés de missatgeria en línia.
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COPONS / LA VEU

Copons va celebrar diu-
menge 19 de desembre 
el Mercat de Nadal, 37 

parades d’artesania van om-
plir el Pla de Missa, carrer Àn-
gel Guimerà i la Plaça Ramon 
Godó on els visitants hi van 
poder comprar peces de de-
coració de Nadal fetes per les 
artesanes i artesans.
Durant el matí les associacions 
del poble que van prendre part 
en el concurs de la decoració 
d’arbres de Nadal fets amb pa-
lets reciclats, van votar quin 
era l’arbre que  complia amb 
els criteris d’originalitat, creati-
vitat, sostenibilitat, harmonia i 
la complexitat de la decoració. 
Els guanyadors del concurs 
van ser els “Horts de Copons” 
que van decorar el seu arbre 
amb productes dels horts.
La regidora, Montserrat Sote-
ras va entregar el premi a la 

secretària de l’Entitat Horts de 
Copons, Mercè Muns;  un val 
per a 10 persones per visitar el 
Castell de Montsonís i dinar.
També  es va realitzar el sorteig 
de tres paneres amb productes 
que els mateixos artesans i ar-
tesanes que van participar al 
Mercat havien donat per sor-
tejar entre els assistents.

Més de 30 parades d’artesania van 
participar al Mercat de Nadal de Copons

Des de l’ajuntament volem 
agraïr la participació dels pa-
radistes i visitants que van 
omplir el poble el dimenge i 
també als coponencs per la 
seva implicació en la decora-
ció d’alguns carrers i places 
de Copons, i la decoració dels 
seus balcons que il·luminen el 
poble aquestes festes.

CALONGE DE S. / LA VEU

La formació s’ha realit-
zat els dies 14, 15 i 16 
de desembre a l’Ajunta-

ment de Calonge de Segarra. 
En les tres sessions s’han trac-
tat quatre blocs temàtics: na-
vegació i cerca d’informació; 
arxius digitals; identi�cació 
digital, i tràmits electrònics. 
L’objectiu de la formació ha 
estat la de facilitar la comuni-
cació i la participació digital 
amb l’administració. Els par-
ticipants han mostrat interès 
i han valorat molt positiva-
ment la formació.

El taller ha estat organitzat 
per l’Ajuntament de Calonge 
de Segarra i el Consell Co-

Píndoles formatives de capacitació digital 
a Calonge de Segarra

marcal de l’Anoia, amb la 
col·laboració de la Diputa-
ció de Barcelona.

ELS PRATS DE REI / LA VEU

Tot és a punt perquè les 
portes de les muralles 
s’obrin i donin entrada 

als visitants d’arreu de Cata-
lunya, en la que serà la cin-
quantena edició del popular 
Pessebre. Després d’uns me-
sos marcats per la pandèmia 
hi ha molta il·lusió per poder 
reprendre les representacions 
amb normalitat.
El Pessebre dels Prats de Rei és 
especial per dos motius: pri-
merament, perquè els diversos 
quadres són parlats, és a dir, 
els personatges interpreten 
de viva veu diàlegs i escenes; 
en segon lloc, perquè disposa 
d’una fantàstica música creada 
expressament per a l’especta-

cle, composta per Mn. Valentí 
Miserachs i Grau. A més, tota 
la història transcorre dins del 
nucli antic, que es transforma 
completament gràcies a l’esce-
nogra�a i il·luminació. També 
s’hi poden veure o�cis antics 
i animals, que criden l’atenció 
sobretot dels més menuts.
A causa de la situació sanitària 
que vivim enguany es limitarà 
molt estrictament l’aforament. 
Així, es recomana comprar les 
entrades anticipadament a tra-
vés de www.acrsigarra.cat/pes-
sebreprats, encara que també 
hi haurà venda a taquilla. Cal 
recordar que la funció comen-
ça puntualment a les 18.30 h. 
Els dies de representació seran 
el 26 de desembre, i l’1, 2, 6 i 9 
de gener de 2022.

Compte enrere per al 50è 
Pessebre Vivent dels Prats 
de Rei

- 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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HOQUEI PATINS / LA VEU

TELECABLE 10
IGUALADA FEMENÍ HCP 1

C lara derrota de 
l’Igualada Femení 
HCP Grupo Guz-

man, en el seu desplaçament 
a Gijón (10-1). Les iguala-
dines es van trobar a ter-
res asturianes amb un dels 
ferms candidats al títol, se-
gon classificat ara mateix, i 
conjunt invicte després de 
vuit jornades.
El partit al pavelló Mata-Jo-
ve es va posar coll amunt per 
a les igualadines de seguida, 
amb un Telecable que pràc-
ticament convertia en gol 
totes les arribades a porta 
que va fer durant els primers 
10 minuts. Sara Roces i Sara 
González Lolo van oferir un 
recital d’efectivitat davant 

Clara derrota de l’Igualada Femení HCP en el seu 
desplaçament a Gijón

un Igualada clarament des-
bordat, i que va encaixar sis 
gols en aquests primers mi-
nuts.
Poc després Pati Miret atu-
raria la sagnia golejadora 
de les locals, aconseguint 
el momentani 6-1 per a les 

igualadines, donant pas a 
uns minuts finals del primer 
temps més anivellats. Amb 
6-1 es va arribar al descans.
A la represa l’Igualada Fe-
mení HCP Grupo Guzman 
va intentar reenganxar-se al 
partit, però sense concreció, 

i van ser les asturianes qui 
van poder anar ampliant el 
marcador fins el definitiu 
10-1. Carla Claramunt va 
disposar d’un penal als dar-
rers compassos, però no el 
va poder transformar.
L’Igualada Femení HCP - 

Grupo Guzman arriba a 
festes nadalenques amb vuit 
jornades disputades, quatre 
triomfs al mes de novem-
bre i quatre derrotes al mes 
de desembre davant els tres 
primers classificats d’OK 
Liga i a la pista del Bigues.
El balanç és positiu, ja que 
les igualadines tenen ben 
encarrilat l’objectiu de con-
solidar-se a wOK Liga. Ara 
mateix són setenes, amb 12 
punts, havent superat al-
guns dels enfrontaments 
més complicats que depara 
el calendari.
Les noies que entrena Carles 
Marín afrontaran ara l’atu-
rada per festes nadalenques, 
i no tornaran a la competi-
ció fins el 15 de gener, quan 
es desplaçaran a la pista del 
campió d’Europa i d’OK 
Liga, l’Hoquei Club Palau.

HOQUEI PATINS / LA VEU

VOLTREGÀ 5
IGUALADA RIGAT 0

Derrota excessiva-
ment àmplia la de 
l’Igualada HC a Sant 

Hipòlit el passat dissabte. El 
arlequinats van fer un molt 
bon inici de partit i van do-
minar el joc durant els pri-
mers 15 minuts. Fins i tot 
van tenir una FD al minut 5 
per una targeta blava a Pa-
lazon que els podria haver 

avançat. Després van arribar 
dos gols en 25 segons i tot es 
va estroncar. 
A la segona meitat els locals 
van estar molt encertats a pi-
lota aturada i van aconseguir 
tres gols més, dos de penal i 
un de FD, tots ells d’Arnau 
Canal que va acabar signant 
un pòquer de gols
D’aquesta manera els iguala-
dins no van poder acomiadar 
l’any amb un bon resultat. El 
pròxim partit de l’IHC serà 
el dia 8 de gener a les Comes 
contra el Palafrugell. Foto: Joan Guasch

L’Igualada Rigat tanca l’any amb una derrota contundent
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El palista igualadí Joan Masip, 
subcampió de l’Spain Masters

TENNIS TAULA / LA VEU

E l jugador català de 
l’ASISA Borges Vall 
Joan Masip s’ha pro-

clamat subcampió de l’Spain 
Masters 2021 de tennis de 
taula que s’ha celebrat a Pri-
ego (Còrdova). Masip, que 
ha realitzat un torneig molt 
complert, ha cedit en la final 
contra Álvaro Robles, el mi-
llor jugador espanyol i que 

juga la Bundesliga alemanya.
L’igualadí ha perdut per 0 
sets a 3. En les semifinals, 
victòria del palista de l’Anoia 
contra Carlos Machado, dot-
ze vegades campió d’Espanya 
absolut, per 3 jocs a 0.
Les dues edicions de l’Spain 
Masters i el Campionat d’Es-
panya otorguen una pla-
ça a la selecció per al pro-
per Campionat d’Europa. 
Amb aquest subcampionat, 

Joan Masip mostra les seves 
credencials per lluitar per 
aquesta plaça directa. Ara és 
el primer classificat i es ju-
garà aquest lloc en les dues 
següents competicions pun-
tuables.
A l’Spain Masters, també han 
jugat els catalans Oriol Mon-
zó (Irun), que ha arribat fins 
als quarts de final i Norbert 
Tauler (CER L’Escala) i Ar-
nau Pons (Huetor Vega). 

Roger Suria, atleta del 
CAI, guanyador del Cros 
de Vic
ATLETISME / LA VEU

L’atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles Roger 
Suria, es va imposar en 

categoria Sub-20 masculina al 
41è Cros de Vic Trofeu Pere 
Casacuberta, disputat diu-
menge, amb una gèlida tem-
peratura, a Vic. Era la 5a pro-
va puntuable per al G.P. Català 
de Cros FCA, per a les catego-
ries Sub-16, Sub-18 i Sub-20 
masculí i femení.
Roger Suria era el guanyador 
en categoria Sub-20 masculi-

na amb 20’03’’, sobre 6.000 m 
de cursa. Carla Bisbal era 5a 
en categoria Sub-18 femení 
amb 20’27’’, sobre 5.050 m de 
cursa. Joel Hernández era 15è 
en categoria Sub-18 masculí, 
en la cursa sobre 5.050 m de 
recorregut.
El guanyador absolut va ser el 
Sub-23 Miquel Corbera (C.A. 
Montornès), amb 29’34” sobre 
9.050 m de cursa, i en feme-
nines es va imposar Montse 
Mas (F.C. Barcelona) amb 
36’31’’, sobre la mateixa dis-
tància.
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La piscina del Molí Nou d’Igualada acollirà la 83a 
Copa de Nadal el dia de Sant Esteve
NATACIÓ / LA VEU

E l dimecres passat es 
va presentar la Copa 
Nadal que el Club 

Natació Igualada organit-
za, com cada any, el dia de 
Sant Esteve i que en aquesta 
ocasió arriba a la seva 83a 
edició. 
El president de l’entitat, Da-
vid Ramis, va posar en valor 
que és la prova més antiga 
d’aquesta modalitat a Cata-
lunya. 
La principal característica 
és que els participants, que 
acostumen a ser un cente-
nar, han de nedar els 25 me-
tres de la piscina descober-
ta, amb una aigua que estarà 

a una temperatura que, atesa 
l’època de l’any, rondarà els 7 
graus de temperatura. 
La tinenta d’alcalde i regi-
dora d’Esports, Patrícia Illa, 
ha estat acompanyada per 
David Ramis, president del 
Club Natació Igualada, i Eva 
Egea, responsable de l’Àrea 
Social del club. Illa a des-
tacat “la tradició d’aquesta 
prova arrelada a la ciutat 
d’Igualada i el  valor impor-
tantíssim que tenen tant les 
nedadores com els nedadors 
que participen d’aquesta 
competició”.
Eva Egea, de la seva banda 
va destacar “la complemen-
tació de la copa Nadal amb 
diverses activitats esportives 

que compten amb el suport 
d’altres seccions del club o 
amb clubs com el Fronten-
nis Igualada”.
La prova es disputarà a les 

12 del migdia, a la piscina 
del Molí Nou. 
Abans, es faran tot un se-
guit d’activitats com son 
una caminada popular i 

circuït de running a les 
9.30, un partit de pilota 
basca a les 11h i un partit 
de frontennis, amb el Club 
Frontennis Igualada, 

Empat del CF Igualada masculí en un 
dels camps més difícils de la lliga
FUTBOL / LA VEU

ATLÈTIC LLEIDA 1
CF IGUALADA 1

Jornada d’alts vols pel CF 
Igualada que visitava la 
capital de la Terra Ferma, 

en el darrer partit abans de 
l’aturada de Nadal. Els igua-
ladins visitaven l’Atlètic Llei-
da, equip imbatut a casa, que 
ocupa les posicions d’honor 
de la lliga.
El conjunt de Pedro Milla, 
que dirigia el seu segon par-
tit des de la banqueta blava, 
havia de demostrar la petita 
millora que va mostrar la set-
mana passada, per sumar una 
victòria molt complicada que 
faria escalar moltes places a la 
classi�cació.
El repte era majúscul. Davant 
hi havia un gran conjunt que 
venia rodat. Els lleidatans van 
voler mostrar la seva superio-
ritat en el joc i els primers deu 
minuts van ser un constant 
atac i gol local, que Romans 
va salvar en dues ocasions. 
A partir d’aquell moment, 
els anoiencs van calibrar la 

pressió alta i van incomodar 
al rival a partir de jugades per 
banda de Franco i Rafel. Calia 
ser més incisiu.
S’estava veient un gran partit 
de futbol, on ambdós equips 
jugaven les seves cartes. Un 
duel de tu a tu, que va oferir 
a tots els espectadors un joc 
d’alta intensitat. No obs-
tant, quan tot feia preveure 
la igualada al descans, en un 
córner local, els lleidatans es 
van avançar al marcador. Un 
gerro d’aigua freda, després 
de resistir.
A la represa, els blaus van 
donar un pas endavant i amb 
una fantàstica pressió, l’Atlè-
tic Lleida se sentia molt incò-
mode al seu propi camp. Poc 
a poc, els de Pedro Milla ana-

ven agafant con�ança i amb 
constants centrades laterals, 
feien perill a l’àrea rival. Així 
va ser com al minut 70, des-
prés d’un xut al travesser de 
Luque, Franco rematava de 
cap per fer l’empat.
L’ equip estava molt bé i vo-
lia aconseguir el triomf. Els 
igualadins van forçar l’ex-
pulsió d’un jugador lleidatà i 
van estar a punt de fer el gol 
de la victòria, però el marca-
dor no es va moure més. Un 
empat amb molt bon sabor 
de boca, pel gran enfronta-
ment vist sobre la gespa.
Els blaus seguiran entrenant 
durant les pròximes setma-
nes i tornaran a la competi-
ció el 9 de gener en un partit 
davant el Gavà.

Excepcional triomf 
d’Àngel Bonavida 
i Anaïs Rigol 
a l’Andorra Winter Rally

MOTOR  / JOSEP M. VIDAL

Com es tradicional 
per aquestes dates, 
es va disputar l’An-

dorra Winter Rally. Aquesta 
era la sisena edició d’aques-
ta prova en que la base esta-
va situada a Ordino. 
Constava de dos trams cro-
nometrats que es repeti-
en tres vegades cadascun, 
Canillo i Ordino. De fet el 
tram era pel Coll d’Ordino, 
així que es va fer primer en 
sentit Canillo i després en 
direcció a Ordino.
53 eren els participants en 
aquest ral.li de clàssics re-
servats a cotxes de dues 
motrius, o sigui que l’espec-
tacle estava garantit doncs 
el traçat del tram estava to-
talment nevat i lògicament 
gelat degut a les baixes tem-
peratures.
Entre els 53 participants 
hi havia equips amb molta 
experiència ja sigui andor-

rans, catalans, francesos i 
espanyols. I vet aquí que la 
victòria va ser per l’equip 
format per l’equip pierenc 
de Sant Jaume de Sesolive-
res,  Àngel Bonavida i Ana-
ïs Rigol amb Peugeot 205 
Rallye.
L’extraordinari triomf de 
Bonavida i Rigol va ser to-
talment merescut i per da-
vant dels guanyadors de 
l’anterior edició, els madri-
lenys Tomás Aydillo i Víctor 
Aydillo amb VW Polo GT 
1.3. 
En aquest ral.li també hi 
participà la copilot iguala-
dina Anna Vives amb el pi-
lot gironí Francesc Gutié-
rrez amb Opel Ascona 400 
que es classificaren en una 
bona novena posició. Així 
doncs, l’esport del motor 
anoienc, va ser el gran pro-
tagonista del ral.li andorrà 
especialment per l’excel.
lent victòria d’Angel Bona-
vida i Anaïs Rigol.

El Club Bàsquet Igualada 
us desitja unes Bones Festes!



SÈNIOR MASCULÍ A:  Arthur Cohen, Bernat Núñez Casanellas, Eduard Lope Poch, 
Gerard Descals Hernández, Jordi Rabell Nieto, Lucas Manuel Mazza, Oriol Figueras 
Molins, Pablo Nuncio Guisado, Patxy Cabrera García, Pau Pérez Camacho, Pol Pujol 
Bustos, Rafa Lopez Garcia, Ricardo Faustino Gargate Alva, Ruben Montes Gomez

SÈNIOR FEMENÍ A:  Aina Sevilla Brunet,  Anna López Martínez, Ariadna Aguilera Riba, 
Berta Pons Molina, Èlia Solà Hernández, Gemma Villorvina Canela, Marina Marfil Parra, 
Patricia Borràs Jove, Sara Goitia Arcelay

SÈNIOR MASCULÍ B:  Agus Mora Gil, Antoni Vázquez Guevara, Bernat Riba Venanci, 
Carles Casals Pamies, Ferran Sanchís Armesto, Juan José García González, Juan Pablo 
Cantor Rodriguez, Marcos Palomino Vivar, Martí Juvanteny Hossa, Oscar Viladrosa 
Ganau, Quim Rovira Cortes, Óscar Muñoz Muñoz

SÈNIOR FEMENÍ B:  Ainara Rodriguez Aviles, Alicia Reche Lidon, Carme Alonso Romero, 
Cristina Fernández Rodríguez, Jhosselyn Artica Basurto, Laura Blázquez Álvarez, Laura 
Martinez Luque, Lídia Juberó Soriano, Maria Almendro Martí, Mònica Alemany Romero, 
Natalia Andueza Lara, Nerea Garcia Suarez,

AMATEUR FEMENÍ:  Aina Ortiz Hernandez, Ana Belén Hidalgo López, Maria Montserrat 
Espín Mabras, Montse Almazán Roig, Nadine Ruiz Cobo, Natalia Chaparro Avilés, 
Natalia Sánchez Rodríguez, Noelia Caicedo Anzules, Núria Menacho Prats, Sònia 
Sanchez Berlanga, Yuna Sala

INICIACIÓ SÈNIOR/JUVENIL:  Christian Garcia Agüerocristopher Saa Bravo, Danna 
Fernández Parodi, Elvira Garcia Mora, Gisela Reyes Castells, Gloria Tapia Estrada, Laia 
Sánchez Castelló, Marina Fernández Sánchez, Mariona De Castro Balades, Mohammed 
Amri Doudouh, Piero Basurto Torres, Silvia Masana Tallo, Verònica Esteban Moreno

Entrenaments de VÒLEI PLATJA

A l’Igualada Vòlei Club comencem 
entrenaments al gener. 

Per més informació, contacteu-nos a
igualada.volei.club@gmail.com

IGUALADA VOLEI CLUB
TEMPORADA 2021 - 2022



SÈNIOR XP:  Amelia Romero, Becky Lorett Gonzáles Guevara, Berta Sarret Salom, 
Cyntia Jara, Daniel González Martínez, Daniel Sagués Gispert, Eliza Luiza Duarte, Ingrid 
Yañez Castro, Jordi Pineda Tomas, Josep Patró Torrents, Xavi Carpi Galan, Noelia Rivas 
Núñez

JUVENIL FEMENÍ:  Anna Sala Peláez, Berta Junyent Chandre, Carla Lucia Stan Velicea, 
Cèlia Izquierdo Lechuga, Daniela Zambrano Cedeño, Iara Agustín, Jana Pujol Bustos, 
Julia Perez Calle, Karol Juvencio Quispe, Kristina Manko, Lourdes Fernández Huarita

JUVENIL MASCULÍ:  Albert Costa Guixà, Arnau Via Molina, Biel Carbonell Garcia, 
Francesc Martinez Romero, George Carasel, Hugo Gimenez Casanovas, Ian Grattepain 
Folqué, Isaac Castilla Vera, Jaume Llurba Marimon
Mathias Cristea, Pol Jaén Roca

JÚNIOR MASCULÍ:  Alejandro García Rodríguez, Daniel Flores Monroy, Diego Armando 
De Luca Gómez, Eduard Martínez Mula, Gabriel Foucault Jourda, Joel Grados Cava, 
Marc Colomer Xaus, Martín Díaz Aranda, Nil Vidal Segura, Oriol Cabeza Guerra, Pol 
Tiscar Casas, Samuel Mosca García

CADET FEMENÍ BLAU: Abril Tenias Junyent, Berta Rica Botarda, Emma Palau Martínez, 
Fiona Regordosa Vilaseca, Irati Etayo Crespo, Isis Reverter Rodriguez, Jana Trull Marin, 
Laia Montero Mula, Maria Lopez Teruel, Marina Cabot Ramírez, Paula Lujan Bertran, 
Silvia Aranda Da Rocha

CADET FEMENÍ VERD:  Abril Prado Tamayo, Alba Boix Bernet, Bruna Martinez Romero, 
Júlia Chmyr Encabo, Júlia Muntané Almazán, Laia Astorga Valentí, Luna Pérez-Vico 
Garrido, Mar Calvache Rodríguez, Marina Rodríguez Atsarà, Mariona Llurba Marimon, 
Ona Andreu Morató, Tania Gabarri Fariña

Segueix-nos!

Des d’Espais Joves desitgem 
molts èxits als equips!

IGUALADA VOLEI CLUB
TEMPORADA 2021 - 2022



CADET MASCULÍ: Adrià Rosich Tort, Aitor García Alcaide, Daniel García Rubio, Didac 
Lopez Hernandez, Dylan Mosquera Briones, Eduard Lopez Brunet, Èric Morillas 
Campos, Ferran Di Fabrizio Martínez, Lluís Solà Amich, Marti Pons Granados, Pau 
Millan Viarnes, Pol Avila Sorroche, Sam Angullo Zapata, Yuri Deulofeu Pérez

INICIACIÓ CADET: Berta Espín Giménez, Claudia Sanchez Cenusa, Emma Burgos 
Tapia, Ilea Priego Pagan, Jana Espín Giménez, Julia Tapia Estrada, Júlia Padró 
Carballido, Laia Pagan Masana, Lídia Alonso Reixachs,  Mikel Qiang Sanchez Pla, Ona 
Heavers Piñol, Oriol Sala Cabeza, Princesa Christhel Castillo Padilla

INFANTIL FEMENÍ VERD: Abril Rodríguez Atsarà, Aina Porta Gimeno, Ariadna Abanades 
Castro, Ariadna Andreu Morató, Gina Martínez Sánchez, Ivet Ortega Cabello, JANA 
Conesa Capel, Julia Elizari Claramunt

INFANTIL FEMENÍ BLAU: Aina Sanchez Calveras, Bruna Gumà Guardiola, Clàudia 
Pujol Alemany, Helena Giménez Mayoral, Laia Miquel Jorba, Laura Muñoz Hernández, 
Mar Altarriba Cuadras, Mar Bardia Carner, Marta Alemany Masana, Martina Regordosa 
Vilaseca, Mauro Bosch De La Torre, Nora El Yaakoubi Moubtassim, Paula Gil Barrio

INFANTIL MASCULÍ: Adrià López Vélez, Eric Morera Serrano, Gerard López Vélez, Ilias 
Benaamar Koujoute, Jonathan Gheorghioi Bec, Lucas Roig Mesas, Marcel Soler Mateu, 
Neo Poch Díaz, Ton Gabarró Sarri

INICIACIÓ INFANTIL: Clara Isart Soteras, David Rodriguez Bermejo, Giselle Martí 
Barona, Iman Marzak El Fidali, Iván Bernuz Ros, Jan Hernandez Ferrer, Júlia Amat 
Oller, Júlia Barrionuevo Julve, Laila Saa Rodríguez, Mariona Pons Compte, Marta 
Daniela Barbu Paun, Martina Prado Tamayo, Pol Cruz Parra

INICIACIÓ ALEVÍ/BENJAMÍ: Aina Parés Navarrete, Ainhoa Romero Arévalo, Amaia 
Aguas Luiza, Arel Mariño Yañez, Bernat López Rossique, Èlia López Rossique, Ènia 
Andreu Morató, Jana Castelltort Domingo, Jana Vidal, Joel González Garcia, Luis 
Fantova Lama, Marc Rodriguez, Mariona Villanueva Muntané, Roc Di Fabrizio Martínez

IGUALADA VOLEI CLUB
TEMPORADA 2021 - 2022
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ESCACS / LA VEU

Diumenge passat es 
va celebrar la tercera 
jornada del 1r Tor-

neig Intercomarcal d’Escacs 
en línia 2021/2022. Torneig 
que va arribar amb la pandè-
mia i que, gràcies al seu èxit 
de participació i motivació 
per part dels participants, ha 
vingut per quedar-se.
L’activitat, liderada pel Con-
sell Esportiu de l’Anoia i or-
ganitzat conjuntament amb 
16 Consells Esportius més de 
la resta del territori, es realit-

za mitjançant el servidor d’es-
cacs d’internet Lichess.
El torneig té una durada de 90 
minuts. Cada partida té una 
durada màxima de 14 minuts, 
7 minuts per a consumir per a 
cada jugador/a.
Es realitzen dos tipus de clas-
si�cacions: Classi�cació indi-
vidual de cada torneig i clas-
si�cació total, sumant els tres 
tornejos. 
El segon torneig es realitzarà 
el 30/01, 27/02, 27/03. 
El tercer torneig es durà a 
terrme els dies 24/04, 29/05, 
19/06.

Tercera jornada del  
Torneig Intercomarcal 
d’Escacs  en línia

TENNIS TAULA / LA VEU

E l passat dissabte es va 
realitzar el Torneig de 
Nadal de Tennis Tau-

la. Uns 35 participants van 
poder gaudir d’aquest esport 
minoritari on s’ha obert en-
guany i com a novetat, a la 
categoria sènior per donar 
visibilitat a l’esport popular.

Torneig de Nadal
de tennis taula

La jornada de competició es 
va dur a terme a la Sala de 
Tennis Taula del pavelló de 
Les Comes d’Igualada.
Els resultats de la compe-
tició es poden consultar a: 
https://bit.ly/3EaAOy1
També hi ha una galeria 
d’imatges de la jornada dis-
ponible al següent enllaç: 
https://bit.ly/32aaasa. 

TENNIS TAULA / LA VEU

El passat diumenge es va 
disputar la 7a jornada 
i última de la primera 

volta de l’equip de 3a pro-
vincial B del CPP Igualada. 
Aquest cop es rebia l’Ateneu 
1882 de Sant Joan Despí, 
equip format per joves juga-
dors combinats amb algun 
veterà il·lustre. Novament la 
victòria va somriure als nos-
tres jugadors, sent la 3a con-
secutiva i deixant el CPPI en 
la 4a posició de la taula però 
amb les mateixes victòries 
que el 2n classi�cat, que és 
el que dóna accés a jugar el 
play-o� d’ascens.
Per part igualadina van jugar 
Ricard Piñar, que va acon-
seguir 2 victòries més i amb 

un parcial de 8 victòries i 2 
derrotes es consolida com a 
jugador base de l’equip, ben 
acompanyat per Guillem 
Luco i Biel Torrecillas que 
van aconseguir una victòria 
cadascun col·locant el 4-2 al 
marcador i sense necessitat 
d’anar als dobles. El proper 
partit el dissabte 8 de gener a 
la pista del CTT Barcelona.

Torneig de Nadal dels Jocs 
Escolars de l’Anoia amb rè-
cord de participants
Dissabte passat també es va 
jugar el torneig de Nadal dels 
Jocs Escolars de l’Anoia, amb 
una participació rècord de 35 
participants. Destacar una 
vegada més el bon comporta-
ment i esportivitat de tots els 
participants i acompanyants. 

Per categories, els campions 
van ser:
Pre-Benjamins: 3 partici-
pants, que van ser englobats 
en un grup de 5 amb benja-
mins, el més ben classi�cat va 
ser Daniel Casquero, de l’Es-
cola el Turó de Masquefa.
Benjamins: D’un total de 9 
participants, el campió va 
ser Roc Esquius, del Castell 
d’Òdena.  En categoria feme-
nina l’única participant Leire 
López, de l’Escola Creixà de 
Piera.
Alevins: 7 participants, cam-
pió Guillem Luco, de l’Escola 
Pia. En categoria femenina 
l’única participant Núria Co-
nesa, del Ramon Castelltort.
Infantil: La més nombrosa, 
amb 11 participants. Campió 
Martí Puig, de l’Institut Joan 
Mercader, i de les 2 partici-
pants femenines campiona 
Nora Romera, de l’Institut 
Montbui.
Cadet-Juvenil-Sènior: Dels 5 
participants, campió el juve-
nil Ricard Piñar de l’Escola 
Pia. En categoria femenina 
l’única participant Naiara 
López, de l’institut de Gelida, 
2a classi�cada absoluta. 
Una molt bona tarda de Jocs 
Escolars que esperem que 
serveixi com a tastet per les 3 
edicions que vindran a partir 
de la primavera dels Jocs Es-
colars de l’Anoia i on esperem 
seguir amb aquesta bona par-
ticipació i qualitat en tots els 
sentits dels participants. 

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

199
389

€
Pàrquing gratuït
pels nostres clients.

FINANÇAMENT A 12 MESOS SENSE INTERESSOS

EN ULLERES DE MARCA AMB 
3 x 1
LENTS PROGRESSIVES PER 399€
AMB LA TERCERA ULLERA DE SOL

FINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOS

Tercera victòria consecutiva 
de l’equip 3a Provincial B 
del CPP Igualada 
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

CINEMA / LA VEU

Igualada ha estrenat, 
aquest diumenge, la sego-
na sala de cinema situada 

al costat de la que ja hi ha ac-
tualment a l’Ateneu Igualadí. 
Aquesta nova sala és fruit d’un 
nou acord entre l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Ateneu Igualadí 
per cedir durant 20 anys un 
espai de 83m2 situat a la pri-
mera planta de l’Ateneu que 
s’ha convertit en una segona 
sala de cinema. Es tracta d’un 
acord molt similar al qual ja es 
va signar per crear, el 2016, la 
primera sala de l’Ateneu cine-
ma.
Aquesta nova sala és de for-
mat més petit que la primera 
i s’ha creat amb l’objectiu de 
complementar i diversi�car la 
programació cinematogrà�ca 
que es fa a l’Ateneu Cinema 
aconseguint doblar el nombre 
d’estrenes.
La nova sala té 47 localitats, 
una d’elles per persones amb 
mobilitat reduïda, i les ma-
teixes prestacions que la sala 
gran pel que fa a pantalla, so 
i butaques. De fet, té els avan-
ços tecnològics que en aquests 
5 anys hi ha hagut en el món 
de la indústria cinematogrà-
�ca pel tal que sigui d’última 
generació.
En la primera part de la inau-
guració s’ha descobert una 
placa a l’entrada de la nova 
sala que deixa palès l’agraï-
ment de l’Ajuntament d’Igua-
lada a Montserrat Domènech 
i Casellas, la igualadina apas-

sionada del món de la cultura 
i el cinema que ha llegat a la 
ciutat 200.000€ que han per-
mès realitzar aquesta sala. Fa-
miliars de la Montserrat han 
estat presents també en aquest 
dia d’obertura de la sala.
L’alcalde d’Igualada Marc Cas-
tells ha destacat que “aquesta 
obertura és la millor manera 
d’iniciar la Capitalitat de la 
Cultura Catalana del 2022, 
multiplicant les opcions de 
veure cinema a la nostra ciu-
tat”.
Mireia Claret, presidenta de 
l’Ateneu Igualadí, valora molt 
positivament aquesta amplia-
ció, que suposa un “salt expo-
nencial per l’Ateneu Cinema”. 
Claret ha explicat que “si �ns 
ara en un cap de setmana es 
podien fer uns 6 o 7 passis, ara 
se’n podran fer 14 i molt més 
variats”
Tant l’Ateneu com l’Ajunta-

ment esperen que el fet de 
doblar el nombre d’estre-
nes pugui fer passar l’Ateneu 
Cinema de 30.000 a 50.000 
espectadors l’any. La segona 
sala possibilitarà destinar-la, 
també, al cinema menys co-
mercial, a documentals, òpera 
i �ns i tot connexions en strea-
ming. El projecte segueix amb 
la voluntat d’atansar la cultura 
cinematogra�a als ciutadans i 
posar-la al centre de la ciutat 
facilitant-hi l’accés a tothom.

Durant la inauguració s’han 
repartit més de 600 entrades 
gratuïtes
La nova sala s’emmarca tam-
bé dins l’objectiu d’Igualada 
de convertir la ciutat en un 
centre comercial a cel obert 
i que atregui visitants d’arreu 
de la comarca i de les comar-
ques veïnes. És per aquest 
motiu que les associacions de 

Igualada va estrenar la segona sala de cinema
 a l’Ateneu amb una festa cinematogràfica

comerciants igualadins han 
tingut un paper especial en la 
inauguració que ha estat ins-
pirada en l’univers de la pel-
lícula “Charlie i la fàbrica de 
xocolata”. De fet el protagonis-
ta de la pel·lícula s’ha fet foto-
gra�es amb els assistents i ha 
repartit més de 600 entrades 

gratuïtes que les igualadines i 
igualadins podran bescanvi-
ar els propers dies al web del 
cinema per veure la pel·lícula 
“Charlie i la fàbrica de xoco-
lata” a la nova sala de cinema 
durant les festes de Nadal.
El Consell dels Infants d’Igua-
lada ha participat també 
d’aquesta inauguració. Els 
petits consellers i conselleres 
han pogut veure la nova sala 
on s’ha projectat el vídeo que 
van fer aquest estiu on ense-
nyaven, amb l’ajuda del doctor 
Josep Ma. Soto, com funciona 
el sistema de cardioprotecció 
de la ciutat, amb els des�bril-
ladors instal·lats a
la via pública.
La capital de l’Anoia va estre-
nar la primera sala de cinema 
fruit del conveni entre l’Ajun-
tament i l’Ateneu el desembre 
de 2016, gairebé tres anys des-
prés del tancament dels cine-
mes Kursal. La Sala actual del 
cinema té 129 localitats.

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
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LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
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CULTURA / LA VEU

Igualada ostentarà aquest 
2022 l’any de la Capital de 
la Cultura Catalana. La ciu-

tat ha agafat el relleu de Torto-
sa en l’acte de cloenda institu-
cional celebrat aquest dissabte 
al Teatre Auditori Felip Pedrell, 
a Tortosa. On hi han assistit 
l’alcalde d’Igualada Marc Cas-
tells i el regidor de Promoció 
Cultural, Pere Camps, que han 
rebut el testimoni de la Capital 
de la Cultura Catalana de les 
mans de l’alcaldessa de Torto-
sa, Meritxell Roigé, el regidor 
de Cultura de Tortosa Enric 
Roig i el president de l’Orga-
nització Capital de la Cultura 
Catalana, Xavier Tudela.
Igualada Capital de la Cultura 
Catalana 2022 és el nou rep-
te per la ciutat i, alhora, una 
oportunitat per fer valdre la 
cultura catalana des d’un punt 
de vista local, des de totes les 
disciplines i mostrar el gran 
teixit cultural igualadí. La ca-
pitalitat s’encara amb l’objectiu 
de projectar la ciutat i mostrar 

la cultura com un bé essencial 
i un pilar de cohesió social.
Durant el 2022, Igualada serà 
l’epicentre de la cultura catala-
na. S’impulsarà la cultura des 
de tots els racons de la ciutat 
i en totes les seves disciplines: 
patrimoni arquitectònic, llen-
gua, literatura arts escèniques 
(teatre i dansa), arts plàstiques 

(pintura, escultura, fotogra�a, 
videocreació), música, audio-
visual (cinema i TV), cultura 
tradicional i popular i com a 
novetat unes jornades de pen-
sament que s’estendran durant 
tot l’any un cop al mes; fent-
ne partícips la ciutadania, els 
equipaments culturals, les en-
titats i empreses culturals.

Igualada agafa el relleu de la Capital de la Cultura 
Catalana en l’acte institucional celebrat a Tortosa

Més de 250 activitats previs-
tes pel primer quadrimestre 
de 2022 
El dia 12 de gener es pre-
sentarà en roda de premsa 
la programació cultural del 
primer quadrimestre previs-
ta per la capitalitat i es podrà 
consultar al web www.igua-
ladaccc2022.cat. Més de 250 

activitats i actes donaran for-
ma a l’agenda cultural iguala-
dina. L’acte inaugural, previst 
pel dia 5 de febrer, donarà el 
tret de sortida a la capitalitat 
amb un concert protagonitzat 
per un artista de renom amb 
segell igualadí.

La revista #CulturaIgualada
El dia 12 de gener també es 
presentarà el primer número 
de la revista #CulturaIguala-
da que informarà de l’agenda 
d’activitats de la capital. Es 
faran tres edicions de la re-
vista que sortiran als mesos 
de gener, maig i setembre. 
La revista #CulturaIgualada 
estarà formada per entrevis-
tes i reportatges dels  contin-
guts culturals dels protago-
nistes més destacats d’aquest 
any. També inclourà l’agenda 
d’actes i activitats culturals 
previstes pel quadrimestre. 
Aquesta revista serà gratuï-
ta i s’enviarà a totes les llars 
igualadines i estarà disponi-
ble en format PDF a la web 
www.igualadaccc2022.cat.

Teatre Municipal l’Ateneu
Divendres 7 de gener de 2022

a les 19:00 h

   

Venda d’entrades:
www.teatremunicipalateneu.cat 

Preu: 15 i 12 € . 
Menors de 12 anys: 9 € 

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

2 0 %  dte. en la compra 
de la teva entrada 

ensenyant el carnet 
de subscriptor

Gran concert vienès de Cap d’Any 
Orquestra Terres de Marca 
Música: Johannes Brahms, Antonin Dvorak, Jacques 
O�enbach, Johann Strauss I, Johann Strauss II
Direcció: Josep Miquel Mindán
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MÚSICA / RAMON ROBERT

E l cançoner de Nadal és 
un dels més extensos i 
preuats dins l’amplís-

sim repertori de la tradició 
catalana. Les nadales con-
tagien l’esperit nadalenc, i 
manifesten i reflecteixen la 
transmissió cultural, l’alegria 
i la sensibilitat d’un país. En 
formen part cançons d’ori-
gen molt antic, fins i tot me-
dieval, i cançons més noves. 
Hi conviuen cants d’Església 
i melodies per cantar a les 
places dels pobles, a la taula 
o davant dels pessebres ca-
solans. Amb el pas dels anys, 
tot aquest tresor ha quedat 
lligat al costumari familiar i 
social. 
Amb la col·laboració del mú-
sic Joan Tomàs, Joan Ama-
des va anar recollint aquelles 
nadales, reproduint-ne la 
lletra poètica i la partitura. 
De vegades, la musica pro-
vé d’una altra cançó ante-
rior, cas de la coneguda El 
desembre congelat. Trobem 
la seva melodia en una can-
çó francesa del segle XV. A 
Galícia i Portugal també co-
neixen la tonada d’El noi de 
la mare, pel que es fa difícil 
saber d’on va sorgir originà-
riament. 
Recordem que Joan Amades 
(1890-1959) fou un destacat 
etnòleg, esperantista i folk-
lorista català. Va treballar 
com a conservador en dis-
tints museus i va treballar 
en una copiosa producció de 
llibres, com ara el Costumari 

català, que ha estat referent 
en els estudis del folklore 
dels Països Catalans. En la 
segona meitat dels anys 40, 
Amades va anar recollint la 
lletra i la musica de moltes 
cançons de Nadal. A l’any 
1949 va publicar el llibre Les 
cent millors cançons de Na-
dal, en el que es fomenta la 
identificació i l’estimació per 
la cultura popular i tradici-
onal catalana. De les cent 
cançons reunides en el lli-
bre, nosaltres farem memò-
ria  (un breu extracte liric de 
cadascuna ) de només una 
desena. Ben apropiades per 
a la celebració de les nostres 
festes d’hivern. Bones Festes 
a tothom !. 

“El desembre congelat”: 
Bola de nieve
El desembre congelat / confús 
se retira / abril de flors coro-
nat / tot el món admira.
(L’inoblidable artista cubà 
Bola de nieve va enregistrar 
en llengua catalana -Lo de-
sembre congelat- una molt 
singular versió de la famosa 
nadalenca cristiana )
h t t p s : / / y o u t u . b e / v N M -
6GOkUZKA 

“El noi de la mare”: Andrés 
Segovia
Què li darem, an el noi de 
la mare / que li darem que li 
sàpiga bo? / Panses i figues i 
nous i olives / panses i figues 
i mel i mató.
(El reputat i multi premiat 
guitarrista andalús Andrés 
Segovia va interpretar una 

versió instrumental exquisida 
i molt expressiva d’aquesta bo-
nica cançó nadalenca de bres-
sol) 
h t t p s : / / y o u t u . b e / Q r -
dpmM-dI3g 

“El dimoni escuat”: Escola-
nia de Montserrat
A dintre d’un estable / n’és nat 
el Jesuset / nuet, nuet / d’una 
hermosa donzella / tot carregat 
de fred / nuet, nuet / tot carre-
gat de fred.
(Des de Guillermina Mot-
ta a Parchís, i passant per 
Pau Riba, Toti Soler, l’Orfeó 
Català, Marina Rossell o  el 
grup Macedònia, aquesta na-
dala l’ha cantat tothom. Però 
quedem-nos amb el registre 
de  l’Escolania de Montserrat, 
amb harmonització de Fran-
cesc Civil)
https://youtu.be/Wmcnj7RDs-
hQ 

“La Mare de Déu”: Grup Es-
tel
La Mare de Deu / quan era 
xiqueta / anava a costura / a 
aprendre de lletra / amb son 
coixinet / duu quatre pometes 
/un boci de pa / també avella-
netes.
(A principis dels anys 70, el 
Grup Estel va enregistrar un 
disc de nadales tradicionals, 
però seguint l’ona musical 
progressiva i psicodèlica que 
llavors emergia a Estats Units 
i Europa. Àcid folk a la cata-
lana)  
https://youtu.be/SZCklOWC-
JhE 

“El cant dels ocells”: Mireille 
Mathieu 
En veure despuntar / el major 
lluminat / en la nit més ditxosa 

/ els ocellets cantant / a feste-
jar-lo van / amb sa veu melin-
drosa.
(Més enllà del històric registre 
instrumental de Pau Casals, 
moltes veus femenines han 
cantat amb exquisidesa aques-
ta anònima cançó de Nadal. 
Recordem Victoria dels Àn-
gels, Maria del Mar Bonet o 
Sílvia Pérez Cruz. A la veïna 
França la va cantar un veri-
table rossinyol: Mireille Mat-
hieu ). 
https://youtu.be/0N9mO9l3L-
Mk

“El rabadà”: Indyra Ànima  
A Betlem me’n vull anar / vols 
venir tu, rabadà? / Vull esmor-
zar ! / A Betlem esmorzarem i 
Jesús adorarem / Massa hi ha 
neu !.
(És gairebé impossible saber 
l’origen geogrà�c d’algunes 
nadales. És el cas d’El Rabadà, 
conegut com El buen rabadán 
a l’Aragó i Andalusia. El grup 
folklòric Indyra Ánima va fer 
una magni�ca versió de tan 
celebrada cançó de pastors 
nadalencs ). 
https://youtu.be/_nSyICl7ooo

“El tunc que tan tunc”: Cor 
infantil La Trepa
Anem pastors a Betlem / ca-
minem, anem, anem / allà fa-
rem sardaneta / tunc que tan 
tunc / que tan tunc / que tan 
teta 
(Dirigit pel mestre Elisard 
Sala, el cor infantil La Trepa 
va enregistrar un grapat de 
discs a la segona meitat dels 
anys 60. Les seves cançons 
populars i nadales van sonar 
moltíssim en els tocadiscos a 
les llars catalanes) 
https://youtu.be/3b5hrVsS2Cg 

Joan Amades i les cent cançons de Nadal 

“Fum, fum, fum” – Parchís
El vint-i-cinc de desembre 
/ fum, fum, fum / ha nascut 
un Minyonet ros i blanquet / 
ros i blanquet / fill de la Ver-
ge Maria/ n’és nat a l’establia 
/ fum, fum, fum.
(Amb les seves cançons i 
pel·lícules, el grup musical 
infantil i barceloní Parc-
hís triomfaria a Espanya i 
Sud-Amèrica. Van enregis-
trar únicament un disc en 
català, Nadales (1980), en 
el que es pot trobar aques-
ta solacera interpretació de 
Fum, fum, fum)
https://youtu.be/iIS7t7pH-
Vf4 

“Les dotze van tocant”: 
Pastorets Rock 
Les dotze van tocant / ja és 
nat el Déu infant / Fill de 
Maria / Fill de Maria-
(Pastorets Rock és una ban-
da musical lleidatana que 
basa el seu repertori en els 
temes més coneguts del can-
çoner català, adaptats amb 
ritmes i arranjaments típics 
dels patrons moderns com 
el funky, l’ska o el rock dur )
https : / /youtu.be/1QeSW-
Q7NEL8 

“Allà dalt de la muntanya” 
– Nous catalans
Allà dalt de la muntanya, un 
àngels als pastors diu: Hola, 
hola / eixiu, eixiu / lan ta ra 
ra ra ra ra.
(Ja ho diuen, que la música 
no té fronteres. Sense pro-
blemes, els nous catalans 
també s’apunten a cantar les 
nostres cançons tradicionals 
i populars. El color de la pell 
no importa) 
https://youtu.be/p2HkTlw8arE
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Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

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

ANY 1893.
SEQÜÈNCIA TESTIMONIAL DEL PÚBLIC ESPECTANT AMB MOTIU 
DE L’ARRIBADA D’UN DELS PRIMERS TRENS, A L’ESTACIÓ.

Si bé la inauguració de la primera màquina de tren data del 29 de desembre 
de 1892; la línia, Igualada - Martorell no va quedar inaugurada i es va fer 
activa del tot �ns al 29 de juliol de 1893; segons dades de l’estudiós Miquel 
Térmens.

Fotogra�a molt antiga i sense una autoria identi�cada en aquest moment, i 
procedent de l’Arxiu Fotogrà�c Municipal d’Igualada.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora i fotògrafa.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu del Convent dels Caputxins, 
Arxiu Fotogrà�c Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogrà-
�ca d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

TEATRE / LA VEU

Un any més Els Pasto-
rets d’Igualada tornen 
a pujar a l’escenari del 

Teatre Municipal l’Ateneu per 
explicar la història del Lluquet 
i el Rovelló a tots els especta-
dors que vulguin gaudir-ne.
El Grup de Teatre de l’Esbart 
Igualadí presenta Els Pasto-
rets o l’Adveniment de l’Infant 
Jesús de Josep Maria Folch i 
Torres. Un somni d’infants, 
els somni de dos vailets en 
una nit màgica com és la nit 
de Nadal
Les representacions dels Pas-
torets estan compostes de di-
versos quadres com són: La 
Masia; el Bosc Tenebrós; Camí 
del temple; Passejada; Casa de 
Sant Josep /El desengany de 
Getsé; Temptacions, la sarda-
na i ballets; Oratori de la Ver-
ge Maria (Anunicació); l’en-
gany de Rovelló i d’en Lluquet; 
Les calderes d’en Pere Botero; 
Carrer de Betlem; l’Ambaixa-

da; Desesperació dels dimonis 
i El Portal de Betlem.
Els Pastorets d’Igualada és una 
representació teatral realitza-
da ininterrompudament des 
de l’any 1959 de la versió dels 
Pastorets de Josep Maria Folch 
i Torres, a càrrec del grup de 

teatre Esbart Igualadí.
És una de les representacions 
de Pastorets més tradicionals 
de Catalunya, conjuntament 
amb els Pastorets de l’Ametlla 
de Merola, Berga, Calaf, Bal-
sareny i Manresa.
A Igualada més de 100 perso-

Un any més tornen Els Pastorets de l’Esbart Igualadí 
al Teatre Municipal l’Ateneu

nes, 60 de l’Esbart i 40 d’altres 
entitats, fan possible la posada 
en escena d’aquesta tradició 
nadalenca catalana amb un 
espectacle ple de color, música 
i efectes, que enamora als xics 
i als més grans. L’espectacle té 
una duració d’unes tres hores, 

i també es realitza una versió 
de dues hores adreçada a nens.

Representacions i venda 
d’entrades
Les entrades  es poden com-
prar per internet a la web tea-
tremunicipalateneu.cat. Tam-
bé es poden adquirir al Punt 
d’Informació Cultural i Tu-
rística ubicat al carrer Garcia 
Fossas en horari de 7 a 9 del 
vespre i a les taquilles del Tea-
tre els dies de la representació 
i els dijous d’11 a 1 del migdia 
i de 6 a 8 de la tarda.
Les representacions seran els 
següents dies:
- 26 de desembre a 2/4 de 6 de 
la tarda (sessió llarga)
- 2 de gener a 3/4 de 12 del 
migdia (sessió reduïda)
- 2 de gener a 2/4 de 6 de la 
tarda (sessió llarga)
-16 de gener a 3/4 de 12 del 
migdia (sessió reduïda).
Les representacions compli-
ran amb tots els protocols que 
dicti el Procicat.
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SARDANES / LA VEU

Amb un temps preciós 
es celebrà aquest dis-
sabte passat la balla-

da de sardanes a la plaça de 
Cal Font, amb la presència 
entre nosaltres de la presti-
giosa cobla Ciutat de Girona; 
aquesta ballada tenia com 
a objectiu recollir diners a 
favor de la Marató de TV3, 
i gràcies a l‘esforç de tota 
l’entitat es va acon-seguir la 
bonica xifra de 300 euros, els 

quals faran augmentar un xic 
més el total dedicat a la fina-
litat de la Marató, que com 
sabem aquest any anirà per 
pal·liar les malalties mentals. 
Així doncs, moltes gràcies a 
totes les persones que han 
col·laborat amb el seu dona-
tiu.  

Torna la ballada de Reis
Començarem l’any 2022 amb 
la tradicional ballada de Reis, 
el dia 6 de gener de 2022, a 
les 11:30 h. i en el lloc habi-

Reeixida ballada de sardanes
a la plaça de Cal Font

tual, o sia a la Pl. de Catalu-
nya, al costat de la vella loco-
motora, això sí, prenent les 
mesures sanitàries indicades, 
com és portar la correspo-
nent mascareta; la cobla que 
interpretarà les sardanes serà 
la dels Lluïsos de Taradell; 
tindrem també el pica-pica 
a la mitja part de la ballada, 
amb les mesures pertinents; 
esperem doncs que l’a�uència 
de balladors i públic en general 
que vinguin a fruir de la nostra 
dansa sigui ben nombrosa.  

POESIA / LA VEU

Diumenge passat dia 
19 a la sala de plens 
de l’Ajuntament de 

Cunit (Baix Penedès), tingué 
lloc el lliurament de premis 
del XVI Concurs de poesia 
nadalenca convocat per l’Ate-
neu Cultural Alba Cunit que 
presideix M. Dolores Latorre.
El nostre compatrici Lleonard 
de Rio C. fou guardonat pel 
treball “A l’ombra de la Creu” 
amb tercer premi d’entre 
quaranta obres presentades 
d’arreu dels Països Catalans. 
El jurat quali�cador estava 
format per Laura Almirall, 

vicepresidenta de l’entitat, �-
lòloga, correctora i traducto-
ra, Claudia Sueca, periodista i 
master en comunicació i Sal-
vador Esteve, poeta. El pri-
mer premi va correspondre 
a Joan Armengol de Solsona 
i el segon a Carles Rodríguez 
de Barcelona. També es lliu-
raren els premis del concurs 
d’aparadors de la localitat.
L’acte comptà amb la presèn-
cia de l’alcalde Jaume Ca-
sañas, i de les regidores 
Montse Cámara (cultura) 
i Beatriz Luque, (comerç i 
turisme). 
En  acabar se serví un aperitiu.

El poeta Lleonard del 
Rio, premiat a Cunit
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CULTURA / LA VEU

La sessió del dilluns dia 
20 es va veure altera-
da per la Covid que va 

afectar, aquell mateix matí, a 
algun dels joves de la forma-
ció musical que havia d’actu-
ar a la tarda. 
Els va substituir, i molt bé, 
Francesc Farrés. 
Farrés va presentar el seu vi-
atge de Moscou a Pequín en 
tren. Amb el famós Trans-
siberià. Un viatge fet fa uns 
vuit anys.
Magnífiques fotos, comen-
taris interessants i curiosos, 

temperatures extremada-
ment fredes(al tren, no al 
teatre) i tot plegat amb un 
llenguatge planer, entenedor, 
carregat d’informació sobre 
aquells territoris i maneres 
de viure.
Una estona molt encertada 
que fou aplaudida per un 
públic força nombrós i al-
hora vigilant amb les mas-
caretes i les distàncies.
Després de les vacances 
acadèmiques Auga repren-
drà, si es pot, les classes . 
Ho farà amb una progra-
mació molt variada i pre-
parada de fa temps.

La darrera sessió 
de l’AUGA va tenir canvi 
de protagonistaLLIBRES / LA VEU

El despertar de Nacho és la 
segona part de La superación 
de Kai i la continuació de la 
saga La promesa del Arlínex. 
El seu autor és Juan Sebastián 
Campaz Vallecilla, tot i que 
utilitza el pseudònim de Juan 
Isaki, i és un jove colombià 
resident a Catalunya. 
Juan Sebastián Campaz és un 
noi que s’ha de superar contí-
nuament perquè una discapa-
citat física no li impedeixi de 
fer realitat els seus somnis; tal 

i com el protagonista del lli-
bre ha de fer front a les seves 
pors i deixar enrere un passat 
desastrós. Per això el seu au-
tor dedica aquest llibre a totes 
les persones que no creuen en 
elles mateixes, amb el missat-
ge que amb esforç i discipli-
na es pot aconseguir allò que 
sembla impossible.
El llibre, de l’editorial Círcu-
lo Rojo, estarà disponible a 
partir del 22 de desembre en 
paper i també en diverses pla-
taformes digitals.

Presentació del llibre:
“El despertar de Nacho”

EXPOSICIONS / LA VEU

Gabriel Poch exposa,  
el llibrejoia d’artis-
ta en edició bibliò�l: 

scenoGRAFIES poÉTIQUES, 
un dialeg artístic entre la pin-
tura d’en Poch i la poesia de 
Feliu Formosa amb les peces 
de música per a piano, ex-
pressament compostes per a 
cada poema escenogrà�c, de 
Concepció Ramió.
Amb aquesta exposició del 
llibre d’artista d’edició bibliò-
�l, que es va inaugurar dime-

cres d’aquesta setmana, es 
dóna un dels trets d’entrada 
a l’any 2022, any de la Capi-
talitat de la cultura catalana 
d’Igualada.
L’exposició es podrà visitar 
a la Sala d’Exposicions de 
la Teneria, del 22 de desem-
bre al 14 de gener. Horari de 
dilluns a divendres de 9h a 
14h i de 18h a 20h (dissab-
tes, diumenges i festius, tan-
cat)
Organitza:  Sala d’Exposicions 
la Teneria, amb la col·laboració 
de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.

Exposició de Gabriel Poch i Feliu 
Formosa a la Sala d’Exposicions La 
Teneria

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

Temporada 
2021 - 2022

Anem al teatre!

       

BILLY ELLIOT el musical  Teatre Victòria

Sortida amb el nostre autocar a les 14,30 hrs d’ Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle al Victoria Entrades garantides a platea.

Un dels espectacles més apassionants del món, arriba a el Teatre Victòria de Barcelona després d'onze anys a Londres, quatre a Broadway i tres a Madrid.
El musical narra la història del jove Billy, nascut en una ciutat de nord d'Anglaterra en la qual els homes practiquen la boxa i treballen a la mina. Cap d'ells balla 
ni alberga ambicions de presentar-se a la Royal Ballet School. Però Billy és diferent. Criat per un pare vidu, sense l'afecte d'una mare, a Billy no li agrada la boxa 
però està captivat per la gràcia i la meravella del ballet. Amb fèrria determinació lluitarà per aconseguir els seus somnis, retornant la unió a la seva família i la 
fe a una comunitat devastada pel convuls �nal de la indústria minera britànica.

Preu per persona: 77 €
Inclou: transport + beguda + entrada a platea
Entrades situades a les �les: 4 – 5 -6
Pagament al fer la inscripció - Places limitades

Dissabte,  dia 22 de gener de 2022          Hora Sortida:  15:00h
Sortida amb el nostre autocar a les 15,30 h Sortida amb el nostre autocar a les 15,30 h d’ Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre 
Coliseum. Entrades garantides a platea.

Arriba a Barcelona el reeixit i guardonat musical internacional basat en la mítica pel·lícula de Whintey Houston i Kevin Costner. El Guardaespaldas és un 
thriller romàntic que gira al voltant de l'estrella i diva del pop Rachel Marron, que es veu obligada a contractar un guardaespatlles perquè la protegeixi d'un 
assetjador.

L'espectacle compta amb moltes de les cançons de la música original de la pel·lícula, que es va convertir en la banda sonora més venuda de tots els temps, 
amb 48 milions de còpies venudes a nivell mundial. Un espectacle impressionant que inclou temes inoblidables de Whitney Houston, como “I Will  Always 
Love You”, “Queen of the Night” o “I Wanna Dance with Somebody”.

Preu per persona: 73 €
Inclou: Transport + beguda + entrada a platea (�les 13 a 17). Pagament al fer la inscripció - Places limitades

EL GUARDAESPALDAS Teatre Coliseum

Dissabte,  dia 11 de febrer de 2022        Hora Sortida:  14,45h



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Del tot excepcional l’obra de Roger Puig, 
a la Sala Municipal

U na amable conversa amb el Roger Puig em 
presenta el per�l d’un jove igualadí, de 33 
anys; marcadament atret des de la seva in-

fantesa pel món del dibuix i la pintura. Una atracció 
que, més enllà d’una curiositat envers les temàtiques 
plàstiques i les seves tècniques, ben aviat va portar-lo 
a intentar reproduir -de forma representativa- il·lus-
tracions i imatges de les revistes, així com d’alguns 
quadres que vestien les parets de casa seva. 
Això és, amb tan sols 7 anys, sense poder accedir a 
classes de dibuix per manca de places, va entrar al 
Taller de fang de l’Escola Gaspar Camps, una experi-
ència plàstica de la qual en va obtenir que el que més 
li agradava era l’art del dibuix; raó per la qual va voler 
perfeccionar-se en aquest camp a l’Escola de Dibuix 
Pel & Ploma, una ensenyança que mai no ha deixat.
Tanmateix, després d’una prolí�ca producció pictò-
rica a l’oli, aquests darrers anys està trobant en l’aqua-
rel·la un magnetisme especial; essencialment perquè 
és l’aquarel·la la competència pictòrica que més en-
caixa amb l’espai físic del què disposa. I és en aquesta 
esfera on no ha tardat a veure consolidat el seu propi 
estil, inequívocament de�nit per un traç curosament 
detallista i molt re�nat -o si es vol expressament de-
licat- a l’hora de modelar cromàticament les seves �-
guracions. Efectivament, aquest domini plàstic li ha 

concedit una veritable identitat artística com a resul-
tat d’unes pinzellades que juguen amb els pigments 
i l’aigua per a crear uns sòlids jocs de colors i unes 
altres delicades transparències que, tantes vegades, 
deixen veure el fons del paper actuant com a un ve-
ritable to.
Emperò, val a dir que aquest jove que, avui, és un 
professional de l’enginyeria mecànica, a l’empresa 
igualadina BRAID WHEELS; en el seu moment, fa 
més de deu anys, va desestimar d’estudiar Belles Arts 
perquè va considerar que l’ámbit laboral de l’engi-
nyeria no havia de ser cap impediment per a prosse-
guir el seu camí en les arts plàstiques, especialment 
quan ja havia consolidat la seva més personal pinzell
Paralelament, han estat diverses les situacions en què 
persones properes l’han anat engrescant a fer publica 
la seva obra; una proposta que es va veure realitzada 
en una exposició a l’any 2019, on va poder mostrar 
una vasta, i silenciada, producció. Seguidament, el 
passat 2020, amb motiu del con�nament, va des-
pertar la seva creativitat en la línia de començar un 
nou projecte de pintura a l’aquarel·la a partir d’una 
composició de tres pintures verticals adaptades a un 
sol format, l’A4, tot combinant la dimensió cromà-
tica i les temàtiques per a aconseguir un efecte de 
profunditat amb un mateix horitzó. Vet aquí, doncs 

les obres exposades aquests dies a la Sala Municipal 
d’Igualada, unes pintures que enamoren; que, de 
fet, és el que es proposa l’autor... Que te n’enamoris! 
I ho aconsegueix.
Aquí, una successió de pintures donen vida i color 
a un espai ben delimitat que, des d’una minuciosa 
recerca de combinacions de llum, color i temàtica, 
de retruc serveix per crear l’autèntica, una magní-
�ca, composició �nal de l’obra; perquè darrere de 
cada pintura, de cada aquarel·la, hi ha una idea, una 
intenció, endemés d’aquell sentiment que li atorga 
una signi�cació especial, desvetllant unes pregones 
sensacions que no et deixen gens indiferent. I és 
aquí on rau tot el sentit del reclam de l’exposició, 
MIRA’M!
Al capdavall, si més no, la franquesa amb què deri-
va la conversa em descobreix un artista daltònic; un 
pintor que, tot i confondre alguns colors, és capaç 
d’apropar-se a unes tonalitats que -elles mateixes- 
semblen tenir un �l argumental gràcies a la seva 
versemblança. Raonablement, Puig puntualitza que 
allò que podria fàcilment ser considerat com a un 
defecte, ell ho ha convertit en una virtut... Així és, i 
les seves paraules ho certi�quen: “Interpreto i dono 
vida a les meves obres des d’una altra realitat, des 
d’una altra òptica, la meva pròpia”. 
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com



AGENDA

CONCERT DE SANT ESTEVE
Calaf 

Jove Projecte Orquestral de Catalunya. 
Sota la direcció de Josep M. Sauret i les 
sopranos Txell Milà i Irene Arquillué.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Ca-
sino

CONTA CONTES
Calaf 

Torna el tradicional conta contes del dia 
de Sant Esteve.
Diumenge a les 12 del migdia al Casal.

CONCERT DE SANT ESTEVE
Capellades 

La Coral Noves Veus i la Cobla Almoga-
varenca faran el concert de Sant Esteve.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
la Lliga

DIVENDRES 24 

EL SILENCI DEL NADAL
Sta Margarida de Montbui 

Cinc minuts de silenci i reflexió soli-
dària i humana.
Divendres a les 8 del vespre a la pla-
ça de l’Ajuntament

DISSABTE 25 

CONCERT DE NADAL
Igualada 

Tradicional Concert de Nadala a càr-
rec de la Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre al Tea-
tre Municipal l’Ateneu

ELS PASTORETS
Calaf 

Estrena dels Pastorets i homenatge 
al Ramon de Cal Salo 
Adaptació de l’obra de Josep M. Folch 
i Torres sota la direcció d’Eloi Fonoll.
Dissabte a les 7 de la tarda al Casal

DIUMENGE 26 

ELS PASTORETS 
Igualada 

Els Pastorets. Un somni d’infants. El 
somni de dos vailets en una nit mà-
gica com és la de Nadal. Un somni 
que no és res més que un conte. No 
podia ser res més bell que un con-

te d’infants. De l’infant que portem 
tots dintre..
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu

SARDANES
Piera 

Ballada de sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Girona.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia a la 
plaça del Peix

CONCERT DE SANT ESTEVE
Piera 

Concert de Sant Esteve amb la Co-
bla Ciutat de Girona.
Diumenge a les 7 de la tarda a l’es-
glésia de Santa Maria

DIMARTS 28 

TEATRE
Piera 

“En Patufet i els seus pares” de Teatre 
Nu. Espectacle infantil amb entrada 
gratuïta
Dimarts a les 5 de la tarda al Teatre 
Foment

CINEMA FAMILIAR
Els Hostalets de Pierola 

“El Nadal del senyor Branquilló i l’es-
combra voladora”. Cinema per als més 
menuts.
Dimarts a les 6 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres

NADAL
Capellades 

Gran diorama del Pessebre i la ciutat 
romana de Play Mòbil .
Dimarts durant tot els dia al Teatre la 
Lliga

DIMECRES 29 

HORA DEL CONTE 
Òdena 

“Contes amb gust de torrons” a càr-
rec de Clara Gavaldà. Per abordar les 
tradicions nadalenques d’una manera 
diferent.
Dimecres a les 6 de la tarda a al Biblio-
teca l’Atzavara
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   EXPOSICIONS

PLOU A L’ESCALA
Kima Guitart
La mostra forma part de la sèrie “Plouen pregàri-
es”, inspirada en les banderes d’oracions del Tibet i 
el Nepal amb cal·ligrafies de desitjos de pau,  pros-
peritat, salut, alegria...
Del 15 de juliol al 31 de desembre a Cal Roure

JA VÉNEN, JA VÉNEN! 
CRIDES I AUQUES DELS REIS
Una tria de les crides i les auques que s’han anat 
publicant al llarg dels anys i que es troben al fons 
de la Biblioteca Central d’Igualada.
Fins el 8 de gener a la sala  d’exposicions de la 
Biblioteca Central

SOMNIS DE FANG
Montse Dachs presenta una mostra d’escultures 
delicades del cos humà i de rostres.
Fins el 31 de gener al Punt de lectors de la Bibli-
oteca Central

LA MARE QUE ENS VA PARIR
Exposició fotogràfica a càrrec de Nacho Samper i 

Nacho Carballo. 
Des del 26 de novembre al Mirador del Museu 
Molí Paperer

PLÀSTIC. GENIAL 
O PERVERS, 
TU COM HO VEUS?
Una mostra produïda pel Museu de la Vida Rural 
de l’Espluga de Francolí que presenta una propos-
ta de reflexió sobre el plàstic a partir de les arts 
visuals..
Del 22 d’octubre al 30 de gener al Museu de la 
Pell

MIRA’M
Un projecte de Roger Puig d’aquarel·les que va co-
mençar durant el confinament i que s’ha convertit 
en una exposició, amb la idea de presentar un for-
mat d’obra compost de tres en una.
Del 16 de desembre al 9 de gener a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions

PINTURES I GRAFIT
David Ribas Boldú.

La pintura de Ribas es caracteritza pel tractament 
del color i les formes simples, que creen espais i 
dialoguen.
Del 18 de novembre fins el 15 de gener a Artèria 
espai d’art

MARIA BARBAL, 
DE TREMP AL MÓN
Maria Barbal és una de les grans escriptores de la 
literatura catalana actuals .
Del 14 de novembre al 7 de gener a l’Empremta

AQUAREL·LES
Salvador Balcells ens sorprèn amb una col·lecció 
d’aquarel·les abstractes on l’artista combina les for-
mes amb els colors, fugint de motius �guratius.. 
Fins el 19 de desembre al Portal del Llevador

PINTURES
Pep Rodríguez Alsamora. 
Mostra de pintura contemporània impactant i dife-
rent que no us deixarà indiferents.
Del 16 de desembre al 15 de gener a la sala d’expo-
sicions de l’Ateneu Igualadí



Les millors sèries
“ELFOS”, trencant mites nadalencs amb una sèrie terrorí�ca
REDACCIÓ / LA VEU

E lfos, així es titula la 
nova aposta de Net-
flix per a la tempora-

da nadalenca. Aquest pro-
jecte de producció danesa 
es caracteritza per combinar 
elements dels gèneres de 
fantasia i terror enquadrats 
dins d’una trama que al·lu-
deix a Nadal.
La ficció, creada per Stefan 
Jaworski està construïda so-
bre elements de la mitologia 
danesa i de moment només 
està disponible la primera 
temporada composta per sis 
episodis d’una mitja hora 
cadascun. 
Miso Films va produir la 
sèrie en exclusiva per a la 
plataforma americana i els 
actors que participen en la 
trama són bastants populars 
al seu país d’origen, encara 
que per a la majoria de no-
saltres són cares totalment 
desconegudes. 

Els sis capítols van ser rodats 
íntegrament a Dinamarca, 
país d’origen del projecte, i 
la majoria de les localitzaci-
ons estan situades a Copen-
haguen i els seus voltants. 
La sèrie està inspirada en els 
relats i llegendes del folklo-
re danès barrejats amb tints 
de terror per a aconseguir 
un producte nadalenc molt 
allunyat de les estrenes als 
quals estem acostumats en 
aquestes dates, plens d’ale-
gria, amor i a vegades ex-
cessivament idíl·lics. Stefan 
Jaworski ha rebut diversos 
elogis pel treball realitzat en 
la ficció.
Elfos té un objectiu: subver-

tir tot el que alguna vegada 
has cregut sobre les adora-
bles criatures immortalitza-
des pel mite i el costum. La 
trama se centra en les va-
cances d’una família durant 
Nadal. Josefine, la protago-
nista de la història, inter-
pretada per l’actriu de dotze 

anys Sonja Sofie Engberg 
Steen, és un adolescent que 
decideix cuidar d’un petit 
elf que troba a l’illa on passa 
les festes nadalenques, sense 
adonar-se que és una ame-
naça ancestral i està a punt 
de deslligar un desastre.
En un lloc envoltat impres-
sionants paisatges i cobert 
per un halo de misteri, Jo-
sefine descobreix l’origen de 
l’estrany comportament dels 
vilatans, que des de fa anys 
mantenen tancades a unes 
petites criatures que sem-
blen inofensives. A la prota-
gonista li sembla una injus-
tícia, i commoguda pels fets 
decideix alliberar-les sense 
saber que el que realment 
intenten els habitants del 
poble és protegir-se d’elles.
Lluny de ser la sèrie familiar 
que sembla, Elfos es conver-
teix en un thriller ple d’in-
triga, terror i suspens en el 
qual totes les persones que 
viuen en la petita localitat, 
inclosa la família de Jose-
fine, hauran de lluitar per 
a posar-se a resguard dels 
monstres.
Des de la seva primera esce-
na, la sèrie recorre una idea 
inquietant. Què ocorreria si 
tot el que assumeixes fictici 
acaba per ser real? Més enllà 
d’això, Elfos es qüestiona el 

fet mateix de Nadal, i ho fa 
sense grans discursos meta-
fòrics o esmicolant la idea 
de la celebració. La sèrie 
en general, és una grotesca 
deformació de la realitat, el 
terror convertit en una peti-
ta sàtira violenta.
Elfos juga amb les expectati-
ves i ho fa bé. Des d’una pri-
mera escena bastant explíci-
ta sobre com desitja el guió 
mostrar els seus horrors, la 
història avança amb rapi-
desa. L’argument té especial 
cura a construir una versió 
sobre el mal i l’inquietant, 
a petita escala. Però no per 
aquest motiu és menys pe-
rillosa i letal. I és el primer 
capítol el que deixa clar que 
hi ha molt més en la neu i en 
les nadales del que podria 
suposar-se.
El terror dins de Nadal ja 
s’ha vist amb anterioritat 
en produccions com ara 
“Krampus: El terror de Na-
vidad”, “Cuento de Navidad” 
entre d’altres. Però Elfos
porta la premissa a un nivell 
diferent, per emparentar el 
misteriós amb el sagnant.
Si vols veure una sèrie di-
ferent, entretinguda i que 
trenca totalment amb els 
tòpics de Nadal, no et pots 
perdre Elfos.

Què passaria
si tot el que 

assumeixes �ctici 
acaba per ser real? 
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Essència de cinema francès
A Tous •  Perfumes

REDACCIÓ/ 

Anne Walberg (Emmanue-
lle Devos) és una mestra 
dels perfums gràcies al seu 

inusual sentit de l’olfacte. Es dedica 
a crear fragàncies i a vendre el seu 
increïble talent per a aquelles com-
panyies que ho necessitin, cosa que 
li ha fet sentir una diva i tornar-se 
molt egoista. Guillaume Favre (Gré-
gory Montel) ha estat contractat per 
ser el seu nou conductor i ha resultat 

ser l’únic que s’hi ha atrevit a enfron-
tar-s’hi. Aquesta és segurament la 
raó per la qual encara no s’ha deci-
dit a acomiadar-lo. Un xoc entre dos 
mons molt diferents que crea una re-
lació absurda i divertida alhora que 
totalment inesperada.
Perfumes no sorprèn, emociona el 
que és just i tampoc fa per a unes ria-
lles, almenys de les estrepitoses, però 
es gaudeix sense di�cultat. Entra amb 
suavitat pels sentits amb aquest aire seu, 
tan francès, està ben interpretada, no 
avorreix en cap moment i és intel·ligent.

Pares i mares imperfectes
Estrena •  Mamá o papá

REDACCIÓ/ 

CCom una continuació directa 
d’Spider-Man: Lejos de casa   
(2019), la nova entrega arren-

ca en el moment en què el personatge 
de Mysterio revela al món la veritable 
identitat de Spider-Man. Assetjat pels 
mitjans de comunicació populistes i 
acusat de crims que no ha comès, Pe-
ter Parker s’enfronta a l’escarni públic 
i intenta apostar per una vida normal 
allunyat de les tasques de superheroi 
i centrat en els estudis universitaris. 
Ell, el seu millor amic Ned (Jacob Ba-
talon) i la seva nòvia MJ (Zendaia) 
intenten que els acceptin al MIT, però 
tota la controvèrsia generada pels 
seus processos legals di�culta aquest 
anhelat canvi de vida. Per a Peter, tots 

els seus mals i els del seu entorn po-
drien desaparèixer si tothom oblidés 
la seva veritable identitat, per la qual 
cosa acudeix al Doctor Estrany (Bene-
dict Cumberbatch) perquè llanci un 
encanteri que esborri aquest record 
concret al món sencer. El que, com 
és de preveure, porta conseqüències 
insospitades: les separacions entre els 
multiversos es trenquen per atraure 
els dolents del Nadal passat. 
Hi ha moments de rialles i moments 
molt emocionants que desmunten 
el tòpic cavernari que els herois no 
ploren. Aquí si ploren. I ploren molt. 
Ploren, �ns i tot, �ns que la situació es 
torna incòmoda. Els herois són més 
humans, menys maniqueus, i com-
parteixen públicament les seves debi-
litats i les seves poca traça.

Herois més humans
Estrena •  Spider-man: no way home

REDACCIÓ / 

Un Flora (Miren Ibarguren) i 
Víctor (Paco León) són els 
pares que tot nen voldria 

tenir: afectuosos, moderns i diver-
tits. Tot i això, tot es torça el dia 
que decideixen divorciar-se i apa-
reix l’oportunitat laboral de les se-
ves vides, cosa que sempre havien 
somiat. És en aquest precís instant 
quan la custòdia dels seus tres fills 
es converteix en un problema per a 
tots dos, en què cap està disposat a 
cedir. Així que, per ordre de la jut-

gessa, seran els nens els que hau-
ran de decidir amb qui es queden: 
amb la mare o amb el pare. A partir 
d’aquest moment, la Flora i el Víctor 
es declaren una guerra sense treva en 
què tots dos faran tot el possible per 
no obtenir la custòdia dels seus �lls.
‘Mamá o papá’ fa volar pels aires, amb 
humor però també amb un realista 
pòsit amarg, a la família i la idea d’un 
amor de conte de fades. La seva càrre-
ga explosiva és de primera: Paco León, 
però sobretot Miren Ibarguren, tornen 
a demostrar que la guerra còmica de 
sexes és la matèria primera del gènere



      

   SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Estats Units. Fantàstic. De Jon Watts. Amb Tom Holland, 
Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei,
Per primera vegada a la història cinematogrà�ca de Spi-
der-Man, el nostre heroi, veí i amic és desemmascarat, i per 
tant, ja no és capaç de separar la seva vida normal dels enor-
mes riscos que comporta ser un Súper Heroi. Quan demana 
ajuda a Doctor Strange, els riscos passen a ser encara més pe-
rillosos, obligant-lo a descobrir allò que realment signi�ca ser 
Spider-Man. Seqüela de ‘Spider-Man: Far From Home’.

MAMÁ O PAPÁ
Espanya. Comèdia. De  Dani de la Orden. Amb  Paco 
León, Miren Ibarguren, Laura Quirós, Sofía Oria,
Flora i Víctor són els pares que tot nen voldria tenir: mo-
derns, divertits i afectuosos. Tot i això, tot es torça el dia que 
decideixen divorciar-se i apareix l’oportunitat laboral amb 
què porten somiant tota la vida. Només hi ha un problema: 
la custòdia. Cap no està disposat a cedir. Així que, per ordre 
de la jutgessa, els nens hauran de decidir amb qui es queden: 
amb la mare, o amb el pare 

   EL AMOR EN SU LUGAR
Espanya. Drama. De Rodrigo Cortés. Amb Clara Rugaard, 
Ferdia Walsh-Peelo, Magnus Krepper,
Gener de 1942, 400.000 jueus de tota Polònia porten més 
d’un any con�nats pels nazis en un estret gueto a la meitat 
de la ciutat. Fora del mur, la vida continua endavant. A dins, 
els seus habitants lluiten per sobreviure. Tot i això, l’alt mur 
de maons no aconsegueix parar la creació d’un grup d’actors 
jueus que, en una gelada nit hivernal, interpreta una comè-
dia musical al teatre Fémina

   LUCA
Estats Units. Animació.  De Enrico Casarosa  
La història es desenvolupa en un bell poble al costat del 
mar a la Riviera Italiana. És la del creixement d’un nen que 
experimenta un estiu inoblidable amb gelat, pasta i viatges 
interminables en scooter. Luca comparteix aquestes aven-
tures amb el seu nou millor amic, però tota la diversió es 
veu amenaçada per un gran secret: és un monstre marí d’un 
altre món ubicat just a sota de la superfície de l’aigua.

JUNGLE CRUISE
Estats Units. Aventures. De Jaume Collet-Serra Amb 
Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons, 
Principis del segle XX. Frank (Dwayne Johnson) és el caris-
màtic capità d’una embarcació peculiar que recorre la selva 
amazònica. Allà, malgrat els perills que el riu Amazones els 
té preparats, Frank portarà al seu vaixell la cientí�ca Lily 
Houghton (Emily Blunt) i el seu germà McGregor Hough-
ton (Jack Whitehall). La seva missió serà trobar un arbre 
místic que podria tenir poders curatius.

   PERFUMES
França. Comèdia. De Grégory Magne. Amb Ryan Rey-
nolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery,
Anne Walberg és una estrella del món dels perfums. Crea 
fragàncies i ven el seu talent increïble a tot tipus d’empreses. 
Viu com una diva, egoista i amb molt de temperament. Gui-
llaume és el seu nou xofer i l’única persona del seu voltant 
que no té por de plantar cara. I aquesta és sens dubte la raó 
per la qual ella no l’acomiada..

SEVILLANAS DE BROOKYN
Espanya. Comèdia. De Vicente Villanueva. Amb Carolina 
Yuste, Sergio Momo, Estefanía de los Santos, Manolo Solo,
Ana és una jove sevillana farta de la seva família i del con-
�ictiu barri on viuen. Tot anirà a pitjor quan la seva mare, 
per evitar el desnonament, decideix enganyar una agència 
per acollir a casa seva Ariel Brooklyn, un estudiant afroa-
mericà de família adinerada, a canvi de 700 euros. Tot i les 
seves diferències i les situacions esperpèntiques que provoca 
el frau, Ana i Ariel es veuran obligats a conviure.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

SALA GRAN

SPIDER-MAN NO WAY HOME 
Dv: 17:00
Ds: 17:00
Dg: 20:00
Dll: 17:15
Dt: 20:00
Dc: 17:15
Dj: 20:00 (VOSE)

MAMÁ O PAPÁ 
Ds: 20:15
Dg: 17:30
Dll: 20:30
Dt: 17:30
Dc: 20:30
Dj: 17:30

SALA PETITA

EL AMOR EN SU LUGAR 
Ds: 17:30/20:00
Dg: 17:45/20:15

CHARLIE I LA FÀBRICA DE 
XOCOLATA 
Dll: 17:00/19:45
Dt: 17:00/19:45
Dc: 17:00/19:45
Dj: 17:00/19:45

1/MATRIX RESURRECTIONS
Dv: 15:50
Ds: 19:15/22:10
Dll a Dj: 16:15/19:15/22:10
1/ENCANTO
Ds: 17:00

2/SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dv: 16:00
Ds: 19:00/22:00
Dg a Dj: 16:00/19:00/22:00
2/CLIFFORD, EL GRAN PERRO 
ROJO
Ds: 17:05

3/ MATRIX RESURRECTIONS
Dv: 17:00
Ds a Dt: 17:30/20:30
3/ THE KING’S MAN: LA PRIMERA 
MISION
Dc i Dj: 17:10/19:45/22:30

4/ ¡CANTA! 2
Dv Dc i Dj: 15:45/18:20
Ds Dll i Dt: 18:20/20:55
Dg: 15:45/18:20/20:55
4/ MATRIX RESURRECTIONS
Dc i Dj: 20:55
4/ ¡CANTA! 2 (CAT)
Dll i Dt: 15:45

5/SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dv: 16:30
Ds: 19:30/22:30
Dg a Dj: 16:30/19:30/22:30

6/SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dv: 17:00
Ds a Dll: 17:00/20:00/23:00
Dt a Dj: 20:00/23:00
6/SPIDER-MAN: NO WAY HOME 
(VOSE)
Dt a Dj: 17:00

7/¡CANTA!2
Ds: 17:15
7/WEST SIDE STORY
Dv: 16:30
Ds: 19:30/22:45
Dg a Dj: 16:25/19:30/22:45

8/SPIDER-MAN: NO WAY HOME  
Ds a Dj: 22.30
8/MAMA O PAPA
Dv: 16:15/18:30
Ds: 18:00/20:15
Dg a Dj: 15:50/18:00/20:15

LUCA
Ds: 17:30
JUNGLE CRUISE
Ds: 19:00
SEVILLANAS EN BROOKLYN
Dg: 17:30
PERFUMES
Dg: 19:10
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Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. A�igit com un nen sense la maquineta de l’addicció / 2. Hi hauria 
orfes, si no fos pels magistrats espartans. Anotació al �nal d’un llibre en àrab / 3. Cap de 
cony. Conversa interior d’un escriptor. S’anticipa a la mina per obtenir un sou / 4. Imiti, 
d’esquena, la senyoreta francesa. Es �ca amb el �lòleg aviam si sap el nom de les algues / 
5. Tot i ser dolç sovint l’acompanya un poli. Conjunt per vestir gairebé etern / 6. Mitges de 
nàilon. És tan fàcil de tocar que la música gairebé surt sola. Un terç d’aigua / 7. Enllesteixi. 
Heroics com partits de nits europees / 8. Ambiental, com el pànic del Renault familiar. Dos 
zeros abans de treure el 100 / 9. Una grega a la maleta. Remenant les Antilles en vaig trobar 
un del Bages / 10. Per estar així de cardat s’ha de ser vell. Operant elèctricament / 11. Un 
altre terç. Posava el virus en evidència. Avís de carall / 12. Llego, obsequio. Com que són 
insectes nuclearitzats volen d’esquena / 13. Fugida d’estudi verbal. Botit com dijous.

VERTICALS: 1. Determinant, resolutori, de�nitiu. Excursió forçosa per tot el poble / 2. 
Un no res d’efervescència. Cap de pesca que cabria dins d’una maleta. Original Versió / 3. 
Un gemec d’aquells que alteren tant els micos. Instarà d’alguna manera la poderosa russa 
/ 4. No parla de l’àlbum, ans del color. Hàbits que degeneren en costums / 5. Són ben es-
trafolaris. Salsa que ha estat sonant molt als restaurants catalans. Marxa de Castellví / 6. I 
entra a Navàs. Centre de producció de pixatinters. Lisava sense vocalitzar / 7. De solidària 
no en deu ser prou, però quina resistència... Aïllada entre les costelles i la pelvis / 8. Asfí-
xia per polseguera. Si la cosa va de clivilles, es tracta de decadència / 9. Traç que de�neix 
la companyia. Quines ganes més rares, de marejar l’Agnès! / 10. Compàs central del vals. 
Disminueix dràsticament les capacitats del rival. Marc desemmarcat / 11. Mam de fotoco-
piadora. Farà pagar més del compte la pell de porc / 12. Dels coneixements que s’activen 
per reconèixer oncles, companys i col·legues.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Alejo Juvencio

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

1                         
2                       
3                 
4                       
5                     
6                 
7                   
8                   
9               

10                       
11                     
12                     
13                     

D E S C O N S O L A T   
E F O R S   O F O L O C 
C   M O N O L E G   N O 

I M I M   F I C O L E G 

S A C A R I D   T E R N 
I L   T O C A D I S   O 

U L T I M I   E P I C S 

  E S C E N I C   O O C 
E T A   S A L L E N T I 

X A R U C   L I S A N T 

O   I S O L A V A   A I 
D O N O   S D I N A R U 

E V A S I V A   G R A S 



        Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com

www.kubbdeliris.cat 

NOU HORARI
Dimarts a diumenge 

de 13 a 16 h
Divendres i dissabte 

de 20 a 23 h

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

· De dilluns a 
dissabte sopars 

a la carta

· De dimarts a 
divendres menú 

de migdia

· Dissabtes i 
diumenges vermuts 
i dinars a la carta

938 03 18 64

Divendres i dissabtes
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA
 obert tots els dies

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

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

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA

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

Restaurant

TROBA EL TEU MENÚ

RESERVES 93 806 05 55

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

GUIA DE RESTAURANTS

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Avinguda del Mestre 
Montaner, 60

Tel. 938 03 27 50
Igualada-Barcelona

Menú diari
Encàrrec i domicili
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publicitat@veuanoia.cat     Tel.  621 28 50 55

Moltes gràcies a tots els que heu participat! 

Seguiu atents al nostre Instagram, 
perquè cada setmana sortegem diferents premis

en col·laboració amb establiments de l'Anoia.

I el guanyador de la plana sencera 
de publicitat, valorada en 500€ és...

ENHORABONA!



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

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

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

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

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

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

Tel. 93-8055686  Fax. 93-5457470
Mòbil 649871940

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

BUFET MATAMALA, advocats
 Jordi Matamala Cunill
Blanca Solano Dalmau

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

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

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

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

GUIA LEGAL

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

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

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

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

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certi�cat e�ciència energètica

Des de juny de 2021 és obligatori en tots els casos el 
certi�cat d’e�ciència energètica quan es ven un habi-
tatge 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 apor-
tar-se el dia de la signatura s’haurà de fer a posteriori 
per poder inscriure’s al Registre de la Propietat.

Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

Advocada de família
(divorcis, separacions, ruptures de parella, modi�cacions de mesures, 

execucions de sentències)

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

Formadora en comunicació no violenta en la família i empresa.

Tel. 688 750 641 
info@alcantaramoreno.com 
www.alcantaramoreno.com 



Desembre
24: Delfí; Adela; Irmina

25: Nadal de nostre Senyor Jesucrist; Anastàsia; Eugènia.
26: Esteve; Dionís; Zòsim
27: Joan; Teodor; Nicaret  

28: Sants Innocents; Dòmina; Abel,
29: Tomàs Becket; David; Trò�m,  

30: Silvestre I, papa; Coloma; Melània la Jove; Sabinià

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98

Jordi Aymerich Puig

Els qui t’estimem: esposa, Marian Vilaseca Pons; fills, Jordi, Núria i el jove Llorenç; pares, 
Jaume i Llucieta; germà, Josep; pares polítics, Josep Mª (†) i Neus; germans polítics; 
neboda, Laura; cosins i famíla tota, us agraïm l’assistència i us preguem una oració.

Ha mort cristianament el dia 18 de desembre, a l’edat de 58 anys.

Els Prats de Rei, 19 de desembre de 2021

A.C.S

En record de:

El seu record sempre ens parlarà de força i respecte, 
de valentia i constància

i sobre tot ens donarà el record més bonic:
el de l’amor a la vida.

Jordi Aymerich Puig

L’Alcalde i la Corporació Municipal expressen 
el seu més sentit condol a la seva família i amics.

(Regidor entre els anys 2007 i 2021)

Veciana, desembre 2021

Ajuntament de Veciana

Gaspar Vilarrubias Codina

El proper dijous 30 de desembre a les cinc de la tarda celebrarem el funeral per la seva 
ànima a la basílica de Santa Maria d'Igualada.

Pels qui voldrieu assistir-hi i no us és possible, sapigueu que ho podreu seguir a través del 
canal you tube de Santa Maria.

Morí cristianament el dia 29 de novembre a l'edat de 92 anys

A.C.S

En record de:

IGUALADA
Vigília de Nadal
- Basílica de Santa Maria: a les 
10 del vespre, amb els cants del 
grup “Laude”. 
- Parròquia de Mare de Déu de 

la Soledat: A les 7 del vespre.
- Parròquia de la Sagrada Fa-
mília: a les 8 del vespre, amb 
els cants de la Coral ‘Els Ver-
dums’.
- Pares Caputxins. A les 10 del vespre. 

- Nostra Senyora de Montser-
rat. A les 8 del vespre. 
- Monestir de les Carmelites. A 
les 12 de la nit.
- Santuari Mare de Déu de la Pi-
etat (Escola Pia). Missa del “po-

llet” a les 6 de la tarda i Missa 
del Gall, a les 12 de la nit.
Dia de Nadal
- Basílica de Santa Maria: a 2/4 
d’1 del migdia.
- Parròquia de Mare de Déu de 
la Soledat: A les 11 del matí i a 
les 7 del vespre.
- Parròquia de la Sagrada Famí-
lia: A 2/4 de 10 del matí, a les 12 
del migdia i a les 8 del vespre
- Pares Caputxins. A 2/4 de 12 
del migdia.
- Nostra Senyora de Montser-
rat. A les 11 del matí.
- Monestir de les Carmelites. A 
les 10 del matí.
- Nostra Senyora de Fàtima. A 
les 10 del matí.
- Santuari Mare de Déu de la Pi-
etat. A les 12 del migdia.

COMARCA
Vigília de Nadal
- Vilanova del C. A les 8 del ves-
pre.
- Santa Margarida de Montbui 
(poble). A les 11 de la nit.
- Òdena. A les 12 de la nit.
- L’Espelt. A les 8 del vespre.
- Jorba. A les 8 del vespre.
- Copons. A les 10 del vespre
- Rubió. A les 11 de la nit.
- Veciana. A les 8 del vespre (Al 
Casal “La Salle)
- Castellolí. A 2/4 d’11 de la nit.
- Sant Martí de Tous. A les 10 
del vespre.
- La Pobla de Claramunt. A les 
8 del vespre.
- Els Prats de Rei. A les 12 de la 
nit.
- Sant Pere de Sallavinera. A les 
10 del vespre.- Calaf. A les 11 de 
la nit.
- Capellades. A les 8 del vespre.
- Carme. A les 10 del vespre.

- La Torre de Claramunt. A les 
8 del vespre.
- Piera. A les 9 del vespre.
- Hostalets de Pierola. A les 10 
del vespre.
- Vallbona d’Anoia. A les 11 de 
la nit.
- La Llacuna. A les 11 de la nit.
- Masquefa. A les 6 de la tarda.
Dia de Nadal:
- Vilanova del C. A les 11 del 
matí.
- Santa Margarida de Montbui 
(poble). A les 12 del migdia.
- Santa Margarida de Mont-
bui (Sant Maure). A les 11 del 
matí.
- Òdena. A les 11 del matí
- Sant Martí de Tous. A les 11 
del matí.
- La Pobla de Claramunt. A les 
12 del migdia.
- Els Prats de Rei. A les 12 del 
migdia.
- Calaf. A les 2/4 de 12 del 
matí.
- Conill. A les 10 del matí.
- Sant Martí de Segueioles. A 
la 1 del migdia.
- Pujalt. A la 1 del migdia.
- La Llacuna (Sant Josep de les 
Rofes): A les 9 del matí.
- La Llacuna: A 1/4 de 12 del 
matí.
- Vallbona: A les 10 del matí.
- Vilanova d’Espoia: A les 10 
del matí.
- Capellades: A 1/4 de 12 del 
matí.
- Ca n’Aguilera (Piera): A 1/4 de 
12 del matí.
- Hostalets de Pierola: A 2/4 d’1 
del migdia.
- Masquefa. A 3/4 d’11 del matí.
- El Bedorc: A la 1 del migdia.
- Bellprat: A 2/4 d’1 del migdia.
- Miralles: A la 1 del migdia.

Horari de Missa del Gall i de Nadal
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

psicologa col. num 8.396

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

GUIA DE SALUT

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

psicologa

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 24:

ADZET
Av. Barcelona, 9

DISSABTE 25:
BAUSILI

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

SECANELL
Òdena, 84

(22:00 - 9:00h)

DIUMENGE 26:
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DILLUNS 27:
BAUSILI

Born, 23

DIMARTS  28:
CASAS V.
Soledat, 119

DIMECRES 29:
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

DIJOUS 30:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25



Paula Nadal Sosa/  
Infermera de l’Hospital Universitari d’Igualada
i escriptora

Em dic Paula Nadal i tinc 24 anys. Visc a Sant Quintí de Mediona i soc infermera d’Urgències 
de l’Hospital Universitari d’Igualada. Soc àvida de les lletres des de petita, i m’he expressat 
sempre a través de la literatura

Quan decideixes començar a escriure Salem?

Jo em vaig contagiar de coronavirus el març del 2020 a 
l’Hospital i amb el con�nament, estant tancada en una 

habitació 24 hores, et quedes sense distraccions i a mi llegir i 
escriure sempre m’ha servit per desconnectar i evadir-me. Així 
que vaig decidir començar amb el llibre.

Ets de les que sempre t’ha agradat llegir i escriure, doncs.

Sí, i la que també s’apuntava els concursos literaris i algun o altre 
havia guanyat. De petita era la ruïna dels meus pares, sempre 
demanava llibres (riu). 

Vas estar con�nada quan encara era poc habitual fer-ho, vas 
ser de les primeres.

Sí, però per sort jo em trobava bé, la meva covid va ser pràctica-
ment asimptomàtica. A l’inici patia perquè des de casa llegia tot 
el que parlaven les meves companyes per Whatsapp, llegint les 
notícies, etc. Al �nal vaig veure que era necessari desconnectar i 
l’escriure em va anar bé per fer-ho.

“Salem” és el primer llibre d’una trilogia. Ho tenies clar des de 
l’inici que després d’aquest en vindrien dos més?

Al principi no. Però després, quan vaig començar a escriure vaig 
veure que potser hi havia massa cosa per posar-ho només en un 
llibre. Així que després d’una pluja d’idees vaig veure que dona-
ria per fer tres llibres.

La protagonista és una jove que descobreix la seva identitat 
com a bruixa. 

Sí, és una jove que es viu a Catalunya, a qui li passen coses estra-
nyes que no pot explicar, però que tampoc hi dona importància 
perquè no creu en res que no pugui veure, però quan es trasllada 
a viure  a Salem (Massachussets, Estats Units) tot això comença 

a accentuar-se �ns que �nalment descobreix que tot això li passa 
perquè ella és una bruixa.

Les bruixes d’abans se les acusava de curar malalties o tenir 
remeis. Una feina que avui feu metgesses i infermeres.

La de�nició de bruixa surt de què, en aquella època hi havia do-
nes que tenien coneixements que no “tocaven” per les dones en 
aquella època. Al �nal les dones no tenien cap mena de dret i 
durant la Inquisició només faltava una petita acusació que anés 
en contra de tot allò que defensava el cristianisme perquè et pen-
gessin, cremessin o tiressin al riu. A mi sempre m’ha cridat molt 
l’atenció aquest món, perquè crec que era una manera de casti-
gar el fet que una dona estigués empoderada. 

Es tracta de novel·la juvenil?

Crec que es dirigeix a un públic bastant ampli. Pot interessar  des 
dels 13 als 50 anys, per posar una edat. 

És la teva primera novel·la?

No, la primera la vaig publicar quan tenia 16 anys amb l’editorial 
Planeta, però només era en format eBook. 

Tenies previst escriure-la ara o la pandèmia ho ha accelerat 
tot?

Sí que era una cosa que tenia en ment, però vaig força enfeinada 
tant a la feina com amb estudis i no tenia massa temps. I de cop 
em vaig trobar amb tot el temps del món durant els 18 dies que 
vaig estar con�nada. Quan vaig tornar a treballar a l’Hospital, 
escriure em servia per desconnectar de la bogeria que suposava 
la feina aquí els primers mesos de la pandèmia. 

En aquells 20 dies vaig poder assentar les bases del llibre. I des-
prés he anat fent. No tenia cap pressió per publicar. De fet ni 
m’ho plantejava. I pensava que si en algun moment tenia prou 

qualitat com per publicar-ho ho faria. He estat un any i mig es-
crivint-lo, anar fent. 

Utilitzes el compte d’Instagram @losorigenesdeclara per in-
teractuar amb els lectors

Sí, m’interessa molt el feedback de la gent. És com el que can-
ta, el que pinta o el que balla, si no hi ha algú que aprecïi això, 
no serveix de res. I intento buscar aquestes opinions tant cara a 
cara, quan venc el llibre a algun lector com a través de les xarxes 
socials. També els demano l’opinió als companys de l’Hospital, 
que me’n facin crítiques constructives.

Tens clar quan sortiran la segona i tercera entrega?

La veritat és que no tinc data per publicar, però sí que sé com 
vull que vagi la història. També volia ser molt prudent en veure 
com anava la primera part.

On es pot comprar el llibre?

És a la venda des del dia 1 de desembre i es pot adquirir a tra-
vés de la pàgina web http://www.losorigenesdeclara.com, o bé a 
plataformes com Amazon, Casa del Libro, o FNAC. A Igualada 
també es pot trobar a Cal Rabell.

De moment ja se n’han venut més de 140 i estic molt contenta 
com està anant

“Escriure sempre m’ha servit per 
desconnectar i evadir-me”

  Marc Vergés Albareda @marcverges8
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Espai patrocinat per:

L’hemicicle de les Corts s’ha convertit en un plató televisiu. Hi roden sèries de terror. Nens que parlen castellà, a qui no deixen “fer pipí” 
i a qui posen “pedres a les motxilles”. “Apartheid” social. “Intervenció militar” per acompanyar-los a l’escola. Aplicar “el 155” a l’educa-
ció. Missatges que quallen “allà”, encara que ací se’ls “vegi la llauna”. Tot culpa dels “catalans insubmisos”. I això no és fomentar l’odi, 
sinó “reivindicar drets”, perquè el castellà “està en perill” i s’ha de “protegir”. Ho diuen els mateixos que van anar a “posar ordre” a 
Blanquerna. La maquinària de la crispació funciona com una piconadora, propulsada pels que, ja fa molts anys, varen descobrir que els 
era molt més rendible instrumentalitzar Catalunya – i bombardejar Barcelona cada cinquanta anys - que intentar oferir-li un encaix, ni 
que sigui el de la “conllevancia ortegiana”. I ara, en moments carregats de dubtes, com la covid, la recuperació econòmica i els conflictes 
internacionals, els “irredemptes” s’enfronten dividits al nou embat, esperant que el “govern més progressista de la història”, per no per-
dre el poder, no els arrossegui també al “fangar”. I el “pinxo milhomes” ens defensa sense parlar català. Això no va només de llengües.




