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190 famílies de 
Piera gaudiran 
de les joguines 
de la Marató

PIERA 45

Stonita, antiga 
Gres Catalan, 
revifa a Calaf

ALTA ANOIA 21

Primera pedra 
del passeig 
Catalunya de 
Montbui

MONTBUI 21

Ajuntament 
d’Igualada: 
182 milions 
de patrimoni

Els terrenys de l’avinguda Catalunya on s’havia de fer 
el World Trade Center, valorats en 33 milions d’euros

Marc Castells obre la porta a un govern igualadí 
"més ampli" després de les eleccions municipals

L’edifici de l’Ajuntament d’Igualada. La principal institució municipal i les seves empreses i organismes tenen un patrimoni molt divers. P09

Cada igualadí “té” un patrimoni públic municipal de 4.600€

P07

Diumenge, fires de Nadal per tota la comarca

Setze pàgines 
d'especial 
Regals de Nadal

La Veu de 
l'Anoia, ara 

també es ven a

Fira de Nadal a Calaf, una de les més importants que es fan cada any a l’Anoia.
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De totes les autovies radials espanyoles, 
l’únic tram on la velocitat està limitada 
a 100 kms./hora és a l’A-2 entre Igua-
lada i Esparreguera. En algunes d’elles 
l’orografia és molt complicada, però les 
inversions del govern estatal han estat 
espectaculars. És el cas de la serralada 
cantàbrica, o de la que separa Castella 
d’Andalusia. S’han gastat els milions ne-
cessaris per mantenir les condicions de 
seguretat que es requereixen segons la 
normativa europea, i per adequar-les a la 
velocitat estàndard de 120 kms./hora. A 
tot arreu... menys a l’A-2. I més específi-
cament, en plena província de Barcelona.  
I més encara, a la comarca de l’Anoia.

Construïda a principis dels anys 90, 
l’autovia A-2 d’Igualada a Martorell va 
representar en el seu moment un pas 
endavant enorme per a aquest territori, 
reduint el temps de recorregut d’Igualada 
a Barcelona d’una forma considerable, i 
incrementant-ne la seguretat gràcies al 
doble túnel del Bruc. El problema és que 
han passat 25 anys, i en aquesta carre-
tera s’han realitzat molt poques inversi-
ons, més enllà d’inexplicables, llargues i 
inoportunes obres als túnels del Bruc. El 
tram esta ple de revolts poc segurs, alar-
mants i perillosos sots a la calçada, i fins i 
tot rètols informatius que compleixen molt 
poc la seva funció. Darrerament, els acci-
dents i els talls de circulació són a l’ordre 
del dia. Per fer-ho encara més indigne, 
trobem dos radars fixos al Bruc i Castello-
lí que s’aprofiten del límit de 100km/h per 
fer passar per caixa a conductors despis-
tats que creuen que circular a 121kms/h 
no representa cap problema...
És urgent una millora a fons d’aquest 
tram, que el faci digne d’una carretera 
d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid. 
Celebrem que Igualada lideri ara una 
trobada d’alcaldes de municipis afectats 
perquè, més enllà dels colors polítics, 
exigeixin al Ministeri de Fomento, que 
n’és el responsable, un compromís clar. 
Ens agradaria trobar-hi també més repre-
sentació política, perquè aquesta no és 
únicament una millora pel nostre territori, 
sinó per a tot el país. L’A-2 és una autovia 
oblidada quan arriba a la capital de Cata-
lunya, i a l’Anoia ens toca de ple. 

L’autovia 
oblidada

Pep Valls
El dissenyador gràfic igualadí Pep Valls, a qui veiem en una 
fotografia de Mònica Méndez, és el nou president dels Moixi-
ganguers d’Igualada, després que sortís escollit en la passada 
assemblea tot substituint Mireia Subirana. Valls encapçala una 
nova junta iŀlusionada en promoure encara més la colla iguala-
dina, especialment davant un any que serà especial, el del vintè 
aniversari. Enhorabona i molta sort a tots!

Pedro Horrach, fiscal que porta el cas Noos, ha 
presentat l’escrit d’acusació de 572 pàgines on sol-
licita 103 anys de presó pels acusats en la causa. 
Per Iñaki Urdangarin 19,5 però per la seva dona fa 
un document annex de tretze pàgines on diu que “no 
hi ha cap dada, indici, document o declaració que 
acrediti la participació de la duquessa en un suposat 
frau al fisc”. I demana l’arxiu de la imputació de la 
Infanta Cristina. Al·lega  “elementals raons de justícia 
i igualtat”. Tothom entén que la Justícia és igual per 
a tothom.

Mariano Rajoy, president del govern,  ha tornat a re-
butjar la necessitat de reformar la Constitució i ha dit 
que “Espanya té altres prioritats, entre elles intentar 
que Artur Mas – president de la Generalitat - recuperi 
el sentit comú”. També es va reunir la plana major del 
seu partit a La Granja de San Ildefonso, a Segòvia. 
Amb els ‘barons’ territorials i els que manen al partit 
per llegir la ‘Declaració de La Granja’,  que reivindica 
la “validesa de la Constitució per fer front als plante-
jaments de radicalitat i ruptura”.

Peter Angelina, un nigerià de 35 anys establert a 
Sevilla des de fa més de tres lustres i que sobreviu 
venent mocadors en un semàfor, va veure que un 
home es deixava el maletí damunt del seu vehicle 
i en marxar va caure al terra. Dins hi havia més de 
16.000 euros. Al no poder atrapar el cotxe el va por-
tar a la policia. “No sóc tonto, sóc bo”. És encoratja-
dor que encara hi hagi qui es comporti així.

Soraya Sáenz de Santamaria, vicepresidenta del 
govern va pressionar Mariano Rajoy, president del 
govern, pel nomenament de Alfonso Alonso, com a 
ministre de sanitat, en substitució d’Ana Mato. Sem-
bla que el president no està conforme amb la feina 
feta al PP pel que va ser alcalde de Vitòria. A més va 
veient com es comporten els “sorayos”, noms amb el 
que es coneixen els afins a la vicepresidència, i com 
es va concentrant el poder.

Xavier Melero, és l’advocat triat per Artur Mas, pre-
sident de la Generalitat, en la defensa per les que-
relles presentades arran del 9N. Rafael Entrena, 
l’advocat triat per Joana Ortega, vicepresidenta de 
la Generalitat. Cap d’ells és advocat de la Institució. 
Però cal veure qui pagarà les factures.

José Ignacio Goirigolzarri, president de Bankia ha 

dit que si l’Audiència Nacional sentencia que hi va 
haver frau en la sortida a borsa de Bankia, el juliol 
del 2011, l’entitat que ara presideix podria afrontar la 
devolució de les quantitats aportades pels inversors 
sense demanar més ajudes públiques als contribu-
ents.

Luis María Linde, president del Banc d’Espanya, en 
un gest gens habitual, va sortir en defensa del seu 
exgovernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, 
després del duríssim -i també excepcional- atac fet 
pel ministre d’Economia, Luis de Guindos. Els actu-
als dirigents del Banc d’Espanya van interpretar les 
paraules del ministre com un atac a la mateixa insti-
tució, i no al seu anterior màxim responsable. Guerra 
de cadires i poders.

Felip VI, en la seva primera visita a la ciutat de Bar-
celona després de ser proclamat rei, va evocar la 
figura del general Prim per, de manera implícita, re-
clamar a Artur Mas, president de la Generalitat seny 
i una actitud lleial amb la Constitució i l’estat de dret. 
Així es garanteixen la “convivència en pau i lliber-
tat” i l’estabilitat necessària per a la “pau social”, una 
“responsabilitat ineludible de tots els poders públics”. 
Seny, lleialtat i sentit d’estat. “Aquestes premisses 
són les mateixes que, des del millor esperit de con-
còrdia, fraternal, han de seguir guiant i guiaran els 
passos del nostre país”. 

José Maria Aznar, expresident espanyol, ha hagut 
d’escoltar com Nicolás Maduro, president de Vene-
çuela li deia que “1.200.000 morts a l’Iraq són per 
culpa seva. És l’assassí sanguinari d’Espanya”. 

La Fiscalia Anticorrupció  ha demanant al jutge 
número 1 de Sabadell, que instrueix el cas Mercu-
ri, que imputi 10 ex alcaldes i regidors més. També 
havien cobrat sobresous de la Federació de Munici-
pis. Alguns se n’han escapat perquè el delit els havia 
prescrit. Entre ells destaquen Celestino Corbacho, 
Assumpta Escarp, Manuel Mas o Carles Paramo. 

Guillem López-Casasnovas, conseller del Banc 
d’Espanya, considera que va ser precisament, l’acti-
tud de Luis De Guindos, quan es va dissenyar l’ope-
ració, la que va impedir una sortida afortunada para 
Bankia. “Es la política la que va enfonsar Bankia.
Aleshores era un problema pel sistema, però ja ha 
deixat de ser-ho”.

Han passat 25 anys, i a l’A-2 s’han 
realitzat molt poques inversions, 

més enllà d’inexplicables, llargues 
i inoportunes obres als túnels del 
Bruc.  El tram està ple de revolts i 

perillosos sots a la calçada
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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El polític o el metge o el periodista.... qualsevol 
professional que no tingui un alt sentit ètic, en 
realitat no respecta la seva professió. Si un ad-
vocat, per exemple, només mira de fer diners, en 
realitat no seria un professional al servei de la 
justícia, sinó un home àvid de fer diners. 
Al llarg dels anys que he desenvolupat la pro-
fessió periodística, he procurat respectar sem-
pre l’ètica professional i sovint m’he vist forçat a 
caminar entre dos drets: el dret a la informació 
i el dret a la pròpia imatge. La millor forma de 
fer aquest trànsit és tenir molt respecte per l’ètica 
professional. Si no tens dues fonts que et confir-
min una notícia, millor que no la donis i si no tens 
els documents probatoris, tampoc.
Faig aquesta reflexió en aquest moment perquè 
acabo de veure per internet una fotografia que 
m’ha recordat una conversa de fa gairebé mig 
any i que ara la veig des d’una perspectiva més 
ampla. M’explico.
En aquell moment vaig publicar una columna en 
aquesta mateixa pàgina on em feia referència a 
un dirigent de partit i alcalde de l’Anoia que esta-
va sent investigat per la fiscalia anticorrupció al 
voltant del presumpte mal ús, donat a uns fons de 
cooperació i solidaritat internacional. Un cas que, 
tot sigui dit, encara no està resolt judicialment.
Després de veure publicada la meva columna, 
l’alcalde en qüestió es va queixar que “amb in-
formacions com aquestes el meu fill és insultat a 
l’escola on els altres alumnes li diuen que el seu 
pare és un lladre. Em dol molt que la premsa de 
la comarca em tracti malament i faci patir al meu 
fill”.
Reconec que aquestes paraules em varen fer 
reflexionar. No pas perquè la informació no fos 
exacta, sinó que un cop donada la notícia, pot-
ser caldria esperar que es manifestés la justícia, 
abans de tornar a parlar del tema. I així han pas-
sat els mesos sense que, des d’aquesta colum-
na, hagi tornat a fer referència a aquest cas. No 
voldria avergonyir a un infant opinant novament 
sobre una notícia que ja ha estat donada.
La sorpresa ha estat que aquesta setmana he 
vist per les xarxes una fotografia d’aquest polític i 
alcalde anoienc amb una copa a la mà i en com-
panyia d’un nombrós grup de transvestits en el 
que sembla ser una festa d’ambient. Aquesta foto 
no serà mai publicada a La Veu, però em temo 
que si arriba a ulls del fill, es pot endur una imatge 
molt poc reeixida de les activitats del seu pare.
L’obligació dels periodistes és ser fidels a la ve-
ritat i informar, criticant si cal, de l’activitat dels 
que manen. La primera obligació dels polítics és 
servir amb fidelitat al seu poble. Si ho fan així, els 
ciutadans que els paguen i els fills que els miren, 
se’n podran sentir orgullosos. La resta és absolu-
tament accessori.

Ètica i drets

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

El carro alat. El carro alat és l’al·legoria que 
utilitza Plató per justificar els afanys dels humans 
pels coneixements i la importància de l’ànima, que 
identifica en dos cavalls que el tiben i que condueix 
un auriga. Un dels cavalls és de color blanc (la sen-
sibilitat, les tendències positives, el que és bo i bell) 
i l’altre de color negre (les passions, les tendències 
negatives, el dolent i el lleig). L’auriga és la part ra-
cional. I en les persones cada un d’ells es troba en 
un lloc determinat. Així estarien en el pit, el ventre 
i el cap respectivament. L’ànima és la força natural 
que manté unit el conjunt, que d’una banda té ga-
nes d’enlairar-se vers l’infinit - on habiten els déus 
- i per l’altra quedar-se en el terra, que és el món 
de les coses. I per volar cal que creixin les ales que 
es fan de bellesa, saviesa i bondat. Mentre que les 
empetiteixen  la lletgesa i les accions vergonyants 
i dolentes. I per fer-les poderoses cal  practicar les 
virtuts, com la fortalesa, la temprança, la saviesa i 
la justícia.
Si l’auriga fa bé la seva feina -controla els cavalls- 
podrà conduir el carro pel cel i podrà contemplar el 
Món de les Idees. Si pel contrari no ho fa, no acon-
seguirà remuntar el vol i el món tangible acabarà 
empresonant-lo i deixant-lo en el terreny on hi ha-
biten la resta de éssers vius. El cel, on regna l’aire 
lliure i el sol rutilant, es converteix així en l’ideal del 
Bé. Els cavalls i l’auriga han d’anar equilibrats per 
mantenir volant el carro alat. Tres parts d’un mateix 
conjunt. I totes elles agermanades i felices. I sense 
altre lligam que l’objectiu de volar el més alt i pel 
més temps possible. Però si un d’ells domina l’al-
tre, aquesta ànima serà expulsada del Món de les 
Idees. I es queden presoneres en aquell imperfecte 
anomenat cos, que per molt que intentin deslliurar-
se’n no poden, si no és retornant a l’harmonia.
I a aquesta harmonia s’assoleix atresorant el mà-
xim coneixement. I quan no s’hi arriba en el temps 
d’una vida, s’ha de continuar canviat de cos fins 
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que s’aconsegueixi el nivell necessari. Així en les 
reencarnacions els coneixements adquirits en fa-
ses anteriors es mantenen. I es necessitaran tantes 
vides com facin falta, fins assolir els coneixements 
que calen per entrar en el Món de les Idees on ja 
es pot quedar per sempre més. Plató ho explica en 
el Diàleg a Fedre (246d), però en aquells temps, 
la creença en la reencarnació, també era defensa-
da per altres pensadors i religions. En especial les 
que hi havia a l’Indostan, fins on arribà Alexandre 
el Gran. Per al filòsof grec, la immortalitat doncs, 
consistiria en descobrir com és l’ànima i assolir els 
coneixements que evitin haver de continuar reen-
carnant-se. 
Segons Plató, la dualitat està sempre present. El 
Bé i el Mal, com les monedes tenen cara i creu, 
són indestriables. Però les persones poden donar 
més relleu a una d’elles (al cavall blanc o al ne-
gre). I amb això perden la plenitud i l’harmonia. I 
podran esdevenir bons o dolents. Gairebé divins o 
de la pitjor raça d’animals sanguinaris. És la lluita 
de cadascú. Poden enlairar-se fins el sol radiant, 
o transitar per les rutes enfangades i fosques dels 
camins de la Terra que ens acull. I així caure en les 
servituds i en les dependències. No és fàcil ni sen-
zilla la conducció. I no sempre es pot estar volant. 
La vida és un camí, que pels aires no té rutes asse-
nyalades, ni hi ha altres limitacions que la brisa que 
estimula. Mentre que pel terra tot es fa feixuc. Les 
inclemències ens aclaparen i sovint ens encadenen 
al desencís i la desesperança. Cal saber mirar les 
coses amb perspectiva. I donar el valor a allò que 
s’ho mereix i no a allò que ens tenalla i ens obliga. 
Tots tenim el nostre carro alat. És cosa de cadas-
cú, volar enlaire o transitar pel terra. Ser immortal 
o condemnat a reencarnar-se. Llibertat o patiment. 
Victòria o desfeta. Glòria o intranscendència. Sem-
pre amb la dualitat omnipresent.

Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència... O no

SÍLVIA PIQUÉ BORRÀS

Procediments
judicials

C. Castellfollit núm. 1-3
IGUALADA

ADVOCADA
TEL. 93 803 49 36
silviapb@icab.cat

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
i manteniment 

de calderes

AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR 

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 
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LOTTO 6/49
· Dissabte 13/12/2014

11-19-21-36-37-38
Complementari: 24
Reintegrament: 4

· Dimecres 17/12/2014
3-25-2-35-36-46

Complementari: 18
Reintegrament: 4

TRIO
· Dijous 11                  515  
· Divendres 12          733
· Dissabte 13     099
· Diumenge 14          658
· Dilluns 15               040
· Dimarts 16       420
· Dimecres 17      391

ONCE
· Dijous 11              42808
· Divendres 12       78210
· Dissabte 13    11184
· Diumenge 14       04069
· Dilluns 15             31995
· Dimarts 16    62445
· Dimecres 17    85697

· Dijous 11   2-16-36-44-49   C: 8  R: 8
· Dissabte 13   1-25-27-36-39-42  C: 14   R: 5

· Diumenge 14   5-9-31-35-48  Núm. clau: 0 

· Dimarts 16   3-7-12-13-25  Estrellas: 5/8

DESEMBRE
19: Nemesi; Anastasi I, papa; Fausta; Eva. 
20: Benjamí; Domènec de Silos; Macari.
21: Pere Canisi; Severí; Gliceri.
22: Zenó; Helena; Francesca-Xaviera 
23: Joan de Kety; Victòria.
24: Delfí; Adela; Irmina.. 
25: Nadal del Nostre Senyor. Anastàsia.

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

C/ Joan Maragall, 3
 (Local 2)  

08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

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

Carta d’agraïment a l’Hos-
pital Comarcal d’Igualada
•• ESTER COMAMALA

Diuen que la por és un sentiment que 
paralitza i que, fins i tot, sobredimen-
siona situacions futures. La ment és 
poderosa. Tant per bé com per mal. 
Puc assegurar que és ben bé així. 
Just abans de ser operada a l’Hos-
pital Comarcal d’Igualada la por i la 
inseguretat per allò que m’anava a 
passar em va envair. Avui, una set-
mana després de l’operació puc dir 
que vaig ser molt afortunada. No no-
més perquè l’operació va ser tot un 
èxit, sinó perquè vaig tenir la gran 
fortuna de coincidir amb uns grans 
professionals del món sanitari, que 
amb humanitat i empatia em van sa-
ber tractar tan i tan bé que vaig en-
trar a la sala d’operacions havent-me 
desaparegut la por. Aprofito l’avinen-
tesa per agrair a tots els professio-
nals que em van tractar aquella tarda 
del 10 de desembre, ja que per a mi 
va significar molt més que una supe-
ració personal, sinó un tancar una 
porta per obrir-ne una altra de nova. 
Agraeixo als cirurgians –Dr. Hassan, 
Dr. Rodríguez i Dra. Molinete –, així 
com al metge anestesista Dr. Saba-
ter, la seva amabilitat i professiona-
litat. Així mateix, voldria agrair molt 
especialment la tasca de la inferme-
ra Ana Criado durant els moments 
previs i posteriors a l’operació: no 
oblidaré mai la seva amabilitat, pa-
ciència, empatia i humanitat. Ana, 
el món de les Humanitats ha perdut 
una magnífica humanista, però no 
és una pèrdua en va, ja que fas un 
servei impecable i molt més neces-
sari a la sanitat. Moltes gràcies de tot 
cor. Tampoc em voldria oblidar de la 
infermera Trull, l’auxiliar Castillo i el 
zelador sanitari, Jordi, pel seu bon 
humor i bon tracte. Moltes gràcies a 

tots per mostrar-me la part més hu-
mana de la sanitat.

Agraïment
•• ENCARNACIÓ SÀNCHEZ I ZAMORA 

Vull fer arribar el meu agraïment al 
Hospital d’Igualada pel  tracte rebut 
durant tot el temps que  he estat en 
tractament arran d’una caiguda que 
amb va ocasionar una fractura d’hú-
mer.
A tots, des de el serveis d’urgènci-
es, als traumatòlegs que amb van 
fer el seguiment fins al doctor Ló-
pez que amb va derivar al servei de 
recuperació i, sobretot el personal 
d’aquest departament professionals 
i estudiants que han tingut cura del 
meu rehabilita-ment, i d’una manera 
molt especial a la fisioterapeuta Sra. 
Antonia Yebra per el seu admirable 
tracte tan professional com humà. 
Moltes Gràcies !!

Ens ha deixat la Rosa 
Moncunill
•• JOSEP ELIAS I FARRÉ 

No sabem si els àngels parlen fran-
cès, però, si aquest fos el cas, això 
no haur¡à estat cap obstacle per la 
Rosa Moncunill Claramunt, quan els 
haurà trobat, donat que ella sí que 
el dominava i l’ha ensenyat a molts 
alumnes igualadins, en el decurs de 
la seva tasca pedagògica, que ha 
marcat tota la seva vida. Una vida 
que ara,  per culpa d’una ràpida i cru-
el malaltia, s’ha estroncat, de cop i 
volta,  després d’haver estat 73 anys 
entre nosaltres.
Igualada, doncs, acaba de perdre a 
una - una més - d’aquelles persones 
que es donen a la vida ciutadana, 
participant entusiàsticament, en mol-
tes activitats culturals.
La Rosa va voler plasmar els seus 
records d’escola, escrivint Aquells 

temps del pa amb vi i sucre. Un llibre 
de records dels anys de la postguer-
ra, o sia de l’escola sota el franquis-
me, que s’aprenia en llibres de text 
redactats en castellà. Va editar-se el 
1999, per Publicacions Anoia.
L’any passat, juntament amb altres 
autores, aportà la seva coŀlaboració 
a  la Biblioteca Central d’Igualada, 
amb unes quantes receptes de re-
meis naturals i casolans, destinades 
a un treball de recerca per a la Bibli-
oteca de la Memòria.
Aquest any, encara, en el mes de 
gener, en el Punt dels Lectors, de la 
biblioteca local, mostrà un altre as-
pecte de la seva intel.lectualitat, amb 
una mostra de pintures a l’oli, sobre 
flors (dues versions, dos formats).
Enguany, també, arribà als cinquan-
ta anys de casada. Coincidírem, a 
la mateixa taula, en el sopar-home-
natge que l’Ajuntament ret als matri-
monis que celebren les seves Noces 
d’Or. Qui havia de dir, llavors, que 
avui escriuria aquests mots?
Amb ells volem expresar el nostre 
més sentit condol al seu marit, fills, 
néts, germans i a la resta de familiars 
i amics seus.
Reposi en pau!

Podem i volem
•• PILAR CRESPO 

Quan ens presenten a alguna perso-
na, freqüentment, ens deixem portar 
per la primera impressió, i , si algú 

ens fa una mala cara,  la portem al 
paredó, ja no té dret a la nostra amis-
tat, de por vida es trobarà amb la 
nostra actitud indiferent i cruel. So-
vint en pregunto: per què som tant 
implacables? Per què ens consta tant 
i tant perdonar, no diria els defectes, 
sinó la manera de ser dels que no 
ens cauen bé? Malgrat això, si algú 
ens pregunta: Què demanes per Na-
dal?, Segú que direm: Pau a la terra. 
Deixem ja la hipocresia i siguem una 
mica més conseqüents. 
Podem, volem, desitgem, esperem, 
confiem, creiem que les coses, les 
persones i la societat poden millorar. 
I si podem i volem, ho aconseguirem. 
Podem. Podemos. Possumus. Possi-
amo. On peut. We can. My mozhem. 
Vi kan. Boroume. Wareware. Ezin 
dugu. Mi lehet.

Dia 19: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 20: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 21: MISERACHS/ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 22: SECANELL./ Òdena, 84
Dia 23: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 24: BAUSILI/ Born, 23
Dia 25: BAUSILI/CASAS V./ Soledat, 119

cartes al director

En la propera edició de La Veu de l’Anoia, que sortirà al carrer 
el 24 de desembre hi trobareu les llistes oficials dels premis del 
sorteig de la Loteria de Nadal del 22 de desembre.

La llista oficial dels premis de la Loteria de 
Nadal, en la propera edició de La Veu de l’Anoia
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1. Avui, venint de buscar el diari, he trobat la Neus. 
Ella és una mare de família que no s’ha ficat mai 
en política, però està preocupada. Diu que a vega-
des tanca els telenotícies perquè només parlen de 
malvestats i desgràcies que fan esgarrifar. M’ho 
diu l’endemà del terrible atemptat a una escola del 
Paquistan on han mort gairebé 150 nens metra-
llats pels jihaidistes islàmics. M’ha comentat que 
els nostres pares tenien una vida més dura que 
nosaltres, però dubta que el món ac-
tual, amb tots els seus avenços tec-
nològics, sigui millor que el de cin-
quanta anys enrere. Les coses eren 
més senzilles i la gent s’acontentava 
amb menys. No hi havia l’ambició de 
posseir-ho tot de manera il·limitada.
Potser té raó la Neus. Jo també dubto 
que la globalització hagi portat més 
benestar. Ha beneficiat uns quants 
-els rics, especialment- a costa del 
sofriment de moltes altres persones, 
que viuen per sota els límits de la 
pobresa, amb fam, explotació labo-
ral i sense veure reconeguts els seus 
drets. En aquest nostre món occi-
dental tan desenvolupat tecnològica-
ment no podem vantar-nos de viure 
en una societat més justa. L’ambi-
ció de poder i diners no té límits i les diferències 
socials s’han accentuat amb la crisi. A Catalunya 
mateix, és vergonyós que hi hagi més de 400.000 
nens i nenes que no puguin tenir cada dia un àpat 
com cal i s’hagi de recórrer a la bona voluntat dels 
ciutadans i institucions per poder mantenir oberts 
els menjadors escolars en temps de vacances. 
2. Malgrat tot, en aquest complex maremàgnum hi 
ha indrets on es pot viure d’una manera més hu-
mana. I permeteu-me que faci referència als petits 

Dues cares del segle XXI
pobles on això encara és possible.
Fa 15 dies va tenir lloc a Pira una trobada dels 
anomenats “micropobles”, és a dir, aquells que no 
arriben a 500 habitants. Dels 932 municipis de Ca-
talunya, més de 600 són micropobles. Sovint per-
duts i mal comunicats, necessiten la implicació de 
tothom per tirar endavant. Visc a Santa Coloma de 
Queralt, una vila que voreja els 3.000 habitants, 
però amb una comarca natural formada per deu 

poblacions que no arriben o no passen gaire del 
centenar de persones. Però malgrat les limitacions 
que això comporta el seu poc pes demogràfic, so-
len ser pobles vius, on les condicions de vida són 
molt més humanes que a les grans ciutats. Són 
comunitats reduïdes on és tinguda en compte la 
personalitat de cadascú i tothom és útil i se sent 
necessari per fer la vida més agradable a tots. Al-
guna vegada he parlat de Bellprat –un poblet que 
no arriba a la cinquantena d’habitants- però que, 

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Perdoneu la contundència, però a molts catalans, 
centenars de milers, se’ns està inflant allò que no 
sona. Vàrem acudir a les manifestacions fent pinya 
colze amb colze omplint carrers i places de Barcelo-
na, vam donar-nos les mans per formar una cadena 
humana mai vista, de frontera a frontera del nostre 
país, després vam representar la bandera catalana 
més llarga i ampla de la història vestint samarretes 
grogues i vermelles formant una v baixa per dos 
carrers emblemàtics de la capital, i finalment vam 
acudir en massa a votar -i en condicions adverses- 
obtenint una majoria de sí-sí aclaparadora. Saben 
per què? Com que em temo que no ho han agafat, 
els ho explicaré.
Comencem per una negativa. No ho vam fer perquè 
vostès maregessin la perdiu, això ja ho fan prou bé 
a Madrid. La positiva. Aquest munt de catalans ho 
vàrem fer perquè volem un país millor, nou, indepen-
dent; perquè volem prendre les pròpies decisions i 
equivocar-nos. Bé, no és que ens faci gràcia equi-
vocar-nos, però com que segurament algun error o 
altre cometrem, preferim que siguin “els nostres” no 
els que ens arriben de l’altiplà. En tres paraules: ens 
volem governar, però per arribar aquí, a governar-
nos, necessitem un estat i per tenir un estat hem 
de ser independents, no estar sotmesos a l’autoritat 
d’un altre. Per tot això aquest munt de catalans, ads-

crits o no a partits polítics, de pensament diferent, 
aquesta massa d’una transversalitat mai vista ens 
vam molestar empenyent en una sola direcció. El 
món ho ha vist i s’ha tret el barret: chapeau!
I ara? Doncs ara, pel que sembla, estem en aquell 
punt tan estúpid i decebedor de l’arrencada de cavall 
amb parada de ruc. Ara vostès s’han enrocat i veient 
que la població està enardida volen treure rèdit po-
lític particular i això no ho permetrem, això és de ta-
furs, o és que encara no s’han adonat de la força que 
té un poble quan pitja fort en una mateixa direcció? 
Vagin molt en compte si volen continuar ocupant càr-
recs i recordin que vostès, en tot aquest moviment, 
no hi han pintat res i quan dic res, vull dir res de res, 
han estat uns simples comparses.
CDC no havia portat mai la independència al seu 
programa. ERC sí, però Franco va morir el 75, aviat 
farà 40 anys i sembla que una gran frisança no han 
tingut. UDC, PSC-PSOE no ho han sigut mai “d’ai-
xò” i els comunistes -ja no sé ni quines sigles posar-
semblen l’última resposta d’una enquesta sobre la 
vida sexual de les foques a les illes Spitzberg: no 
saben no contestan. Senyors líders, tot aquest mo-
viment l’han empès dues organitzacions: l’Assem-
blea Nacional Catalana i Òmniun Cultural -l’ordre és 
alfabètic- que no estan adscrites a cap partit, dues 
institucions populars, transversals i democràtiques i 

Senyors líders polítics
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
19 de desembre de 2014 Opinió

entre altres activitats, organitza cada any una fira 
del llibre sensacional.
Aquest passat diumenge he estat a les Piles de 
Gaià visitant el seu Mercat de Santa Llúcia. És 
un paradigma d’un poble rural, on tots col·laboren 
en les activitats que es van celebrant gairebé 
cada cap de setmana durant tot l’any. Hi ha cur-
sos de ioga, conferències, cinefòrum, concerts... 
i els seus inevitables àpats comunitaris. La clau 

de tot plegat és el jovent del poble 
que no s’ha resignat a haver d’anar a 
una població més gran per gaudir de 
les activitats. Es reuneixen pràctica-
ment cada setmana i, amb el suport 
de l’Ajuntament, organitzen activitats 
que atreuen residents i forasters. 
Aquest diumenge, per exemple, fa-
ran el concert de Nadal amb l’actua-
ció dels Solistas de Volgogrado. Però 
després, el Magí convida tothom a un 
piscolabis per celebrar l’èxit de l’ope-
ració del cor del seu fill de tres mesos, 
que els espilencs varen viure amb àn-
sia. A cal Ramon podeu comprar ous 
només entrant la casa i deixant els di-
ners al costat. Tothom ha col·laborat 
en l’ornamentació del poble per les 
festes de Nadal.

La manca d’espai no em permet estendre’m més, 
però podríem dir-ho també de Conesa, Savallà, 
Argençola o tants altres llocs del meu entorn im-
mediat on la vida pot encara ser un afer col·lectiu. 
Malgrat les males notícies que ens inunden, no tot 
està perdut mentre subsisteixin aquests poblets i 
la seva gent.
BON NADAL!

a més finançades exclusivament amb diners dels afi-
liats. Els seus partits amb les seves sigles no hi han 
pintat res de res; el vostre moment comença ara.
És ara quan feu falta, ara que tot un poble ja us ha 
fet la feina. Ara és el moment de la Política en ma-
júscules -ciència i art de governar, com diu el diccio-
nari-, perquè governar només està, de moment, en 
mans dels partits polítics, o sigui que us ha arribat 
l’hora, i pel que sembla ho esteu desbaratant tot. 
És un disbarat, un error històric no posar-se d’acord 
en un plis plas perquè Espanya i el món vegi que 
darrere -i dic darrere, no davant ni per damunt- un 
poble tossut, disciplinat, pacífic i democràtic hi ha 
uns partits capaços de ser generosos i aparcar, per 
un temps curt, l’orgull, els personalismes. Les fac-
tures pendents i els odis guardats. Déu meu, quina 
poca categoria si actueu així. Us estem pagant un 
sou que no us mereixeu. Ens esteu robant, i no no-
més diners, ens esteu lladronejant la il·lusió que amb 
la nostra presència incondicional us hem servit en 
safata. No hi ha dret; vosaltres només l’heu d’admi-
nistrar, no fer-la miques. Va, cony!
P.D. Em disculpo davant els lectors perquè última-
ment estic una mica -potser molt- enfadat, però ad-
meteu-me que és per coses, per desgràcies que no 
haurien de passar.



El president de la Diputació de 
Barcelona, Salvador Esteve, 
i el diputat d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, i alcal·
de d’Igualada, Marc Castells, 
van presentar, dimecres a 
Igualada, el Catàleg de ser·
veis 2015 i les inversions que, 
en clau de cooperació local, 
s’han realitzat al territori.
Durant la presentació, Esteve 
va recordar que el nou Catàleg 
de serveis 2015 “compta amb 
un pressupost de 54,5 MEUR, 
un 80% del qual està destinat 
a programes locals d’atenció 
a les persones i de desenvo·
lupament econòmic i foment 
de l’ocupació”. Per la seva 
banda, Castells va assegurar 
que “mai com ara, la Diputació 
havia atorgat tants diners per 
a inversions a l’Anoia com en 
aquest mandat”. Finalment, el 
president del Consell Comar·
cal de l’Anoia, Xavier Boque·
te, va agrair la tasca feta per 
aquesta institució i el suport 
que dóna al Consell Comar·
cal.  
Pel que fa als governs locals 
de l’Anoia, aquests han rebut 
48,8 MEUR, en inversions 
al territori pactades a través 

Marc Castells obre la porta a un govern municipal 
“més ample” després de les pròximes eleccions

Xavier Boquete, Salvador Esteve i Marc Castells, dimecres a Igualada.

dels diferents instruments de 
concertació del pla “Xarxa de 
governs locals 2012-2015” i 
altres instruments de suport. 
A través de les meses de con·
certació, el catàleg de serveis 
i els programes complementa·
ris com el d’urgència social o 
suport a l’economia producti·
va local, la Diputació procura 
que els municipis i els consells 
comarcals puguin prestar els 
serveis locals.

Inversions al territori
D’aquesta manera, aquest su·
port s’ha materialitzat en una 
inversió per part de la Dipu·
tació de 48,80 MEUR, 32,1 
a través del Pla de Xarxa de 
Governs Locals i 16,7 MEUR, 
en altres instrument de suport. 
El Pla de Xarxa de Governs 
Locals compta amb diferents 
instruments de concertació 
com el Catàleg de Serveis (7,5 
MEUR), les Meses de Con·
certació (15,1 MEUR) i altres 
programes complementaris 
com el suport a les inversions 
sostenibles i a la prestació 
de serveis (2,4 MEUR) o a la 
solvència financera local (1,7 
MEUR).

Pel que fa a altres instruments 
de suport, l’Anoia ha rebut 
16,7 MEUR amb programes 
com el de Crèdit local (0,6 
MEUR), el de Caixa de Crèdit 
local (4,5 MEUR), el Pla extra·
ordinari d’assistència finance·
ra local (6,8 MEUR) o el suport 
al transport escolar no obliga·
tori (1,8 MEUR) que financen 
els consells comarcals.
D’aquesta manera, la Diputa·
ció de Barcelona presenta el 
nou Catàleg de serveis 2015, 

amb un pressupost de 54,5 
MEUR, un 80% del qual està 
destinat a programes locals 
d’atenció a les persones i de 
desenvolupament econòmic i 
foment de l’ocupació. Són 214 
recursos que es posen a dis·
posició dels ajuntaments i ens 
locals de la demarcació per·
què puguin oferir uns serveis 
de qualitat als ciutadans.
Entre les principals novetats, 
cal destacar la posada en 
marxa de la “Línia específica 

de suport al petit municipi” que 
té per objecte oferir una assis·
tència reforçada a aquells mu·
nicipis de dimensions menors 
que requereixen d’un suport 
ajustat a les seves capacitats, 
característiques i necessitats. 
El Catàleg de serveis 2015 
recull aquesta voluntat i in·
clou una selecció de recursos 
adreçats als municipis de fins 
a 1.000 habitants que perse·
gueixen afavorir l’extensió de 
totes les polítiques i serveis 
supralocals al conjunt de la 
demarcació.
A partir de l’oferta prevista al 
Catàleg, els ens locals pre·
senten les corresponents sol·
licituds, que es valoren tècni·
cament i, amb posterioritat, es 
procedeix a la concessió dels 
ajuts, amb caràcter general, 
en funció de la qualitat tècni·
ca dels projectes locals i de la 
disponibilitat de recursos amb 
què compta la Diputació.
El termini per a la presentació 
de sol·licituds finalitza el 20 de 
gener, en el cas d’ajuts eco·
nòmics i, en un primer termini, 
també per als recursos tècnics 
i materials. 

Igualada

El possible increment 
de candidatures a 
les eleccions alerta 
l’alcalde, que 
preferiria un govern 
“de ciutat”
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La Diputació ha invertit 49 milions d’euros a l’Anoia

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells (CiU), ha obert la 
porta a un govern amb més 
representació política a partir 
del proper mandat municipal. 
En una trobada informal amb 
periodistes, Castells va valo·
rar amb “un 10 ben gran” el 
pacte de govern amb Esquer·
ra Republicana de Catalunya 
en aquests darrers quatre 
anys. “Hem tingut sempre es·
tret contacte, s’ha complert el 
que s’havia acordat, i sempre 
hi ha hagut una gran fidelitat 
mútua”, va dir, però, davant 
el possible increment de can·
didatures en les properes 
eleccions, va obrir la porta a 
“un govern més ample”. És la 
primera vegada que Castells 
parla públicament d’aquesta 
possibilitat, i que tindria molt 
a veure després de diversos 
sondejos efectuats en les últi·
mes setmanes. 
En un to més polític que institu·
cional, Castells veu amb “pre·
ocupació” la possible entrada 
en escena de formacions po·

Ple municipal. La correlació de forces podria ser molt diferent a partir del proper estiu.

lítiques com Podemos o Ciu·
tadans, per exemple, tot i que 
no l’afectarien, a priori, al seu 
partit. “Seria un desastre per a 
Igualada que, a l’hora de votar 
i de decidir, no es pensés de 
debó quines conseqüències 
té tot plegat. Votar té conse·
qüències, la gent ha saber-ho, 
això”.  L’alcalde i candidat per 
CiU a les properes municipals 
afegia que “hem de ser capa·
ços d’exigir alternatives. Quan 
algú ens critica, aquest ha de 
ser capaç d’oferir una alterna·
tiva, però ens trobem que no 
ho fan. Critiquen, i prou”.
El previsible increment de 
candidatures preocupa les for·
macions clàssiques, com suc·
ceeix a tot arreu. D’aquí que 
Castells hagi mantingut en les 
últimes setmanes alguna tro·

bada discreta per sondejar la 
possibilitat de poder formar un 
govern en el que no només hi 
hauria CiU i ERC, sinó alguna 
formació més, amb cares co·
negudes però amb noves si·
gles. El curiós del cas és que 
Esquerra també hauria seguit 
les mateixes passes. Tot ple·
gat, però, dependrà dels movi·
ments que facin alguns partits, 
com el PSC, estranyament 
immòbil a Igualada en les úl·
times setmanes, almenys pú·
blicament. 
La rumorologia insistent afir·
ma que alguna formació ja 
disposaria d’una enquesta 
d’intenció de vot a Igualada, 
que situa CiU amb menys re·
gidors, ERC amb un increment 
notable, i una desfeta socia·
lista. Res nou, si es compara 
amb les enquestes sabudes a 
nivell nacional. En tot cas, cal 
agafar aquestes suposicions 
amb pinces.
D’altra banda, Castells va as·
segurar que, a la candidatu·
ra que prepara per a CiU, “hi 
haurà canvis, una certa reno·

vació, no només de persones, 
sinó també regidories. Penso 
que és bo que, entre els qui 
continuen, hi hagi nous reptes 
en altres departaments”, va 
dir. L’alcalde va recordar que 
el pes dels regidors “indepen·
dents” és molt important en el 
grup municipal de CiU.

Clam municipal per 
la millora de l’A-2
En un altre ordre de coses, a 
la primavera del 2015 hi hau·

rà una trobada dels alcaldes 
anoiencs per on passa l’auto·
via A-2 des d’Igualada a Es·
parreguera per a reclamar mi·
llores, directament al Congrés 
de Diputats de Madrid, amb la 
intercessió del diputat de CiU 
Pere Macias. Hi participaran 
els alcaldes d’Igualada, Òde·
na, Castellolí i el Bruc. L’auto·
via es troba en molt mal estat 
i és l’únic tram de les autovies 
radials d’Espanya limitat a 100 
kms/hora.
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Des de fa més de 25 anys 
Creu Roja Anoia duu a terme  
la Campanya de Recollida de 
Joguines. Avui divendres, tor-
na a fer-se a Igualada aquesta 
activitat tan nadalenca. Serà 
a La Sala (Cercle Mercantil), 
des de les 10 del matí i fins a 
les 9 del vespre.
Des de finals del mes de no-
vembre voluntaris i voluntàries 
de Creu Roja han visitat les 
escoles i instituts de la Comar-
ca fent campanya de sensibi-
lització i explicant els objectius 
de la mateixa als alumnes, 
d’aquesta forma, ells mateixos 
faran difusió entre els seus fa-
miliars i coneguts. El que es 
demana són joguines noves, 
educatives, no bèl·liques i no 
sexistes. Des de Creu Roja 
expliquen que “demanem una 
joguina nova perquè tot infant 
mereix jugar amb la mateixa 
qualitat. No volem infants de 
primera i de segona. Les jo-
guines de segona mà poden 
trobar-se en mal estat i no res-
pondre a les expectatives”.
Activitats a La Sala:
17:30 h. Dani  Diaz ( versions 
de rock i folk  )
18:30 h. Grup de Bollywood
19:00 h. Dansa Oriental
19:30 h. Taller de Country (Co-

Marató de recollida de joguines a Igualada.

Avui, marató de Creu Roja Anoia 
de recollida de joguines, a La Salasssss

sssss

Error en els números de la 
Loteria de Nadal de la Penya 
Blanc-i-Blava d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

La Penya Blanc-i-Blava 
d’Igualada informa d’un error 
en les butlletes de la Lote-
ria de Nadal venudes durant 
aquests dies, el sorteig de les 
quals serà el proper 22 de de-
sembre.
Les butlletes repartides amb 
el número 22.533 segueixen 
essent vàlides com a compro-
vant del pagament, però el nú-
mero correcte i el que es juga 
és el 25.533. 

untry Line Dance Sense Fron-
teres). Amics del Rec – La 
Bastida: taller.
A més d’Igualada, també es 
faran maratons de recollida 

de joguines a Sta. Margarida 
de Montbui (a l’Ajuntament 
de 10h. a 20h), i a Vilanova 
del Camí (plaça del Mercat 
de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 
18:00 h). També s’han ubicat 
diferents punts de recollida ar-
reu de la comarca, als ajunta-
ments de Castellolí, Prats de 
Rei, La Torre de Claramunt, 
Òdena, Jorba i Capellades.
Per tota la gent que no pugui 
venir a les maratons o punts 
de recollida de joguines, po-
den  portar les seves joguines 
a les nostres oficines al car-
rer Les Comes 34 de 9:00 a 
14:00h i de 16:00 a 19:00 h.

La Veu de l’Anoia, en venda 
als supermercats Caprabo

REDACCIÓ / LA VEU

Des d’aquesta setmana, La 
Veu de l’Anoia també es ven 
en els set supermercats de la 
cadena Caprabo que hi ha a 
l’Anoia. Convenientment dis-
posats en expositors prepa-
rats expressament, els nos-
tres lectors podran adquirir La 
Veu de l’Anoia, juntament amb 
les seves compres habituals, 
en els quatre Caprabo que hi 
ha a Igualada, i també a Piera, 
Santa Margarida de Montbui i 
Capellades.

Oberta la Oficina Jove de l’Anoia, al Consell Comarcal
REDACCIÓ / LA VEU

El director general de Joventut 
del Departament de Benestar 
Social i Família, Toni Reig, 
va inaugurar dimecres l’Ofi-
cina Jove d’àmbit comarcal. 
El nou equipament, ubicat a 
la planta baixa de l’edifici del 
Consell Comarcal, agrupa en 
un sol espai diferents serveis 
públics i dóna atenció als més 
de 18.500 joves d’entre 15 i 29 

anys de la comarca.
L’Oficina Jove de l’Anoia ofe-
reix assessorament perso-
nalitzat i especialitzat sobre 
orientació laboral i formació, 
mobilitat internacional i ori-
entació acadèmica. A més, 
l’equip tècnic actuarà de ma-
nera coordinada amb els 
agents socials i amb la resta 
de serveis d’informació ju-
venil de la comarca –un total 

de quinze, entre Punts d’In-
formació Juvenil i espais on 
es desplacen les tècniques 
comarcals- per tal de derivar 
i atendre les especificitats de 
les consultes.
En aquest sentit, l’Oficina 
Jove elaborarà un mapa ac-
tualitzat de tots els recursos 
d’atenció als joves que hi ha 
a l’Anoia en tots els àmbits: 
ensenyament, igualtat de gè-
nere, emprenedoria, associ-
acionisme i participació, etc. 
Així mateix, l’Oficina treballarà 
coordinadament amb la resta 
de serveis d’informació juvenil 
de la comarca per a elaborar 
i difondre un catàleg formatiu 
per a joves. En aquesta línia 
de millorar la comunicació 
amb els joves, l’acte d’inau-
guració ha comptat amb la 

presentació del nou web www.
anoiajove.cat.
L’equip de l’Oficina Jove està 
format per sis tècniques del 
Servei de Joventut de l’Ano-
ia. L’horari d’atenció al públic 
és de dilluns a divendres de 

10h a 14h i dimarts de 17h a 
19h. D’altra banda, l’assesso-
ria d’orientació laboral serà els 
dimecres de 16h a 19h i la de 
mobilitat internacional serà els 
dijous en el mateix horari. 

Oficina jove de l’Anoia, a la plaça Sant Miquel.

El número correcte.

Número incorrecte en la butlleta repartida.

Passeig Verdaguer 55, local 4 - 08700 Igualada - Tel: 93 803 05 90

· Última tecnologia en audiòfons digitals.
· Sistemes de protecció de l’orella: taps de bany i taps de soroll fets a mida.
· Reparació d’audiòfons de totes les marques.
· Personal titulat.

5 Anys de garantia

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada té 
un patrimoni global valorat en 
182 milions d’euros, segons 
l’aprovació en ple municipal 
corresponent al 2013. 
Aquest patrimoni recull to-
tes les possessions mobles i 
immobles, és a dir, terrenys, 
edificis, vehicles, mobiliari, 
aparells informàtics... El va-
lor total suposa que, prenent 
com a base la població ofici-
al d’Igualada l’any 2013, que 
era de 39.000 habitants, cada 
igualadí tindria un patrimoni 
municipal de 4.700€, és a dir, 
un total de 18.800€ per a una 
família tipus de quatre perso-
nes.
Si ens fixem en el quadre de 
l’esquerra, podem apreciar 
els valors patrimonials de tot 
l’Ajuntament, el pròpiament dit 
“ajuntament” i les seves em-
preses i organismes públics 
que en depenen. L’Ajuntament 
té un patrimoni de 130 milions, 
als que cal afegir els 52 dels 
esmentats organismes.
Tot i així, efectuant les opor-
tunes sumes, podem veure 

Els terrenys de 
l’avinguda Catalunya 
on s’havia de fer el 
World Trade Center, 
valorats en 33,7 
milions d’euros

L’Ajuntament té un patrimoni 
valorat en 182 milions d’euros

AJUNTAMENT D’IGUALADA 
Immobles  57.894.744 
Inversions terrenys i edificis 17.495.085
Mobles de caràcter històric, artístic 283.247 
Valors mobiliaris 43.084.826 
Vehicles  903.432 
Equips per a processos informàtics 915.428 
Programes informàtics 378.336 
Instal·lacions 2.852.089 
Altres (mobiliari, equips oficina, 
útils i eines, maquinària, elements 
transport intern)  6.080.533 
TOTAL VALOR INVENTARI 2013 129.887.725 

PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I D’HABITATGE 
CAPITOL I IMMOBLES PIMHA 
(terrenys)  1.948.733 
(construccions)  3.216.185 
Immobles  287.622 
TOTAL VALOR INVENTARI 2013  5.452.540 

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL 
D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 
Mobles de caràcter històric, artístic 149 
Altres béns mobles 500.188 
TOTAL VALOR INVENTARI 2013  500.338 

INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
TOTAL VALOR INVENTARI 2013  96.099 

PROMOTORA IGUALADINA D’HABITATGES 
Aplicacions informàtiques 3.859 
Terrenys 2.884.896 
Construccions 4.933.944 
Mobiliari  26.837
Instal·lacions  7.011 
Equips proces. Informació  2.055
Construccions en curs  42.371
Fiances  21.074
Total valor inventari  7.922.050
Amortitzacions acumulades  -452.281 
TOTAL VALOR INVENTARI 2013 7.469.768 

SOCIETAT IGUALADINA D’APARCAMENTS, SL 
Aplicacions informàtiques  4.687 
Construccions  4.253.762 
Instal·lacions  719.188 
Maquinària 175.143 
Utillatge  442
Altres instal·lacions  55.175 
Mobiliari  24.965
Equips per processos d’informació  24.771 
Elements de transports  90.634 
Altre immobilitzat material  699 
Fiances  1.309 
Amortització acumulada -893.596 
TOTAL VALOR INVENTARI 2013  4.457.184 

IGUALADA EN ACCIÓ (Entitat Empresarial) 
Valors Mobiliaris (accions)  371.703 
Altres béns mobles 1.394 
TOTAL VALOR INVENTARI 2013  373.097 

WORLD TRADE CENTER IGUALADA, S.A. 
Immobles (terrenys)  33.786.070 
TOTAL VALOR INVENTARI 2013  33.786.070

TOTAL PATRIMONI 182.022.821

EL PATRIMONI DE 
L’AJUNTAMENT

Relació de patrimoni aprovada en el darrer ple municipal 
de l’Ajuntament, i corresponent a l’any 2013. Xifres en euros.

com l’Ajuntament té valorats 
els seus edificis en 57,8 mili-
ons d’euros, als que cal afegir 

12,4 milions d’euros més en 
diverses infraestructures, que 
són habitatges públics, o el 
pàrquing soterrani de l’hospi-
tal, per exemple.
També és apreciable el valor 
de terrenys sense edificar: 4,8 
milions d’euros de sòl públic 
i de la promotora igualadina 
d’habitatges, als que cal afe-
gir 17,4 milions més en in-
versions en edificis i terrenys 
diversos. La suma més impor-
tant, però, són els 33,7 milions 
d’euros en què estan valorats 
els terrenys de l’avinguda Ca-
talunya -el camp de globus i el 
del costat- on s’havia d’aixe-
car el complexe econòmic fallit 
del World Trade Center, i que 
formen part de l’empresa del 
mateix nom, de capital 100% 
municipal.
Altres xifres curioses o sig-
nificatives són els 43 milions 
d’euros de valors mobiliaris de 
l’Ajuntament, els quasi tres mi-
lions invertits en instal.lacions 
i els 283.247€ de peces de 
caràcter històric o artístic que 
són rellevants. 

#BARCELONAINSPIRANADAL

COMPARTEIX EL TEU NADAL

BCN.CAT/NADAL
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En una nova demostració de 
que els joves d’una formació 
política no tenen perquè es-
tar d’acord amb el que fan els 
seus homòlegs “grans”,  les jo-
ventuts d’ERC a Igualada han  
insistit aquesta setmana en 
que el govern municipal, for-
mat per CiU i ERC, compleixi 
un acord de ple i demani for-
malment a la Generalitat que 
li suspengui la concessió de 
transport a la Hispano Iguala-
dina. Així es va decidir en una 
moció aprovada pel ple muni-
cipal el 18 de març, amb els 
vots de CiU, ERC, PP, ICV i 
PSC. 
En aquell acord l’Ajuntament 
es comprometia a demanar a 
la Generalitat “una còpia del 
contracte que regula la con-
cessió de la Hispano Iguala-
dina-Monbus i a fer un segui-
ment dels incompliments de 

Autobusos de la Hispano Igualadina, de la companyia gallega Monbus.

El conseller Francesc 
Homs, a l’assemblea 
de Convergència

Les JERC denuncien 
una “greu irregulari-
tat” del govern, del 
que paradoxalment 
ERC en forma part, 
en “incumplir un 
acord de ple”

Les joventuts d’ERC volen que el govern de la ciutat  compleixi 
un acord de ple sobre la retirada de la concessió a la Hispano 

l’empresa”. Alhora, demanava 
que es fes “un informe sobre 
la possibilitat de retirar la con-
cessió a l’empresa gallega i 
que no permetés la circulació 
de busos en mal estat”.

Tard i malament
Les JERC informen, però, que 
no va ser fins el passat 3 de 
desembre, i a instàncies del 
grup municipal d’Esquerra, 
que l’Ajuntament no va co-
mençar a complir l’acord de 
ple, vuit mesos després de la 

seva aprovació en el consis-
tori. Per als joves republicans 
“això és una greu irregularitat” 
i exigeixen que “s’executi ínte-
grament la moció, de manera 
immediata”.  A més a més re-
clamen saber “per què no s’ha 
complert la moció” i no ente-
nen “per què només hi ha ha-
gut un comportament irregular 

amb aquesta moció. Volem 
explicacions”.
Les joventuts republicanes 
aprofiten també per denunciar 
una vegades més la “precarie-
tat del servei d’Hispano Igua-
ladina” així com asseguren 
que “alguns van dir que el pro-
blema estava solucionat, però 
la realitat és que molt sovint 

els busos s’extravien i deixen 
tirats els usuaris”, un fet que 
l’atribueixen a què “l’únic me-
cànic que tenia l’empresa a 
Igualada es va jubilar fa uns 
mesos i ara ja no hi ha cap 
mecànic en tota la comarca”. 
També denuncien que últi-
mament els autobusos estan 
aparcats pel carrer “incom-
plint una normativa municipal 
a més a més de suposar un 
perill pel manteniment tècnic 
dels mateixos”. 
Si bé el nombre de queixes 
dels ciutadans respecte el ser-
vei de la Hispano ha baixat de 
forma considerable, també ho 
és que la millora ostensible 
del servei ha estat gràcies als 
busos Exprés, que són un ser-
vei de la Generalitat, present 
també en altres poblacions del 
país i en diverses companyies 
de transport.

El PSC presenta 20 esmenes amb propostes 
de l’Anoia al pressupost de la Generalitat
REDACCIÓ / LA VEU

El PSC-Anoia ha presentat 
les seves esmenes al Pressu-
post de la Generalitat per l’any 
2015, un pressupost que “obli-
da l’Anoia”, va dir el primer 
secretari socialista anoienc, 
Teo Romero, acompanyat del 
diputat del PSC al Parlament, 
Sergi Vilamala, i Jordi Riba, 
portaveu del PSC-Igualada, 
Noemí Trucharte, candidata 
del PSC a l’alcaldia de Vilano-
va del Camí, i Javier Perellón, 
regidor a del PSC a Piera.
Segons el PSC, la inversió 
prevista a l’Anoia és la més 
baixa dels darrers 17 anys. 
“Ni eix tranversal ferroviari, ni 
Ronda Sud, ni el polígon de la 
Zona Franca”, deia Romero. 

Dijous passat, a la seu de 
Convergència Anoia, es va 
fer l’Assemblea de final d’any, 
amb la presència del Conse-
ller de Presidència Francesc 
Homs, qui va fer un repàs a 
l’actualitat política nacional. 
També hi eren el President 
Comarcal Jordi Torra, l’Alcalde 
d’Igualada Marc Castells, la 
Diputada de CIU al Parlament, 
Maria Senserrich i el President 
de la Federació de Catalunya 
Central, en Juli Gendrau.

Teo Romero, presentant les esmenes.

D’aquí que el PSC hagi pre-
sentat 20 esmenes, que con-
templen acabar la Ronda Sud, 
la variant de la B-224 entre 
Vallbona i Masquefa, els nous 
instituts de Vallbona i Piera, el 
consultori de Cabrera, plans 
per fomentar l’ocupació i de 
foment del turisme rural a l’Al-

ta Anoia, continuar el projecte 
de l’Eix Transversal Ferroviari, 
la reforma del CEIP Pompeu 
Fabra de Vilanova del Camí i 
la nova escola de El Bruc, en-
tre d’altres. 
Sergi Vilamala comentava 
que si a Catalunya les inver-
sions cauen un 76%  a l’Anoia 

cauen un 86%, mostra de la 
“poca sensibilitat cap a territo-
ris que tenen necessitats so-
cials molt importants”. És per 
això que ha reivindicava “el 
paper dels ajuntaments, que 
cobreixen les necessitats bà-
siques de la gent en aquests 
moments davant l’abandó del 
govern de la Generalitat”. Vi-
lamala criticava l’increment de 
despesa en TV3 i Catalunya 
Ràdio, i en ambaixades: “no 
és el moment de fer aquests 
increments, sinó d’invertir en 
partides de necessitats soci-
als. Sembla més interessat en 
vendre acció de govern que 
en fer acció de govern”, deia 
el diputat del PSC.

Retalla i entrega el val

www.elspastorets.com

OFERTA 2X1
Dia 21 desembre 11: 45 del matí

 26 desembre a les 18:00
4 de gener  a les 18:00 

SESSIÓ REDUÏDA
(2 hores)

21 i 28 de desembre 
4 i 11 de gener

3/4 de 12 del migdia

SESSIÓ COMPLETA
(3hores)

26 de desembre
4 de gener
6 de la tarda

Venda anticipada:
Agència de viatges

Over Fer Frans
Tel. 93803 7556
     639355721

reserves@elspastorets.com
Internet: elspastorets.com

Al teatre: 
dies de representació

(1hora abans)
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REDACCIÓ / LA VEU

Les Joventuts Republicanes 
han iniciat la campanya “Re-
gala Igualada. Per festes, 
comerç local!” per tal de pro-
mocionar els comerços de la 
ciutat. El President d’Igualada 
Comerç, Xavier Figures, ho 
valora “molt positivament”.
Les JERC Igualada conside-
ren que és “imprescindible” 
potenciar i promocionar el co-
merç igualadí ja que constitu-
eix un “gran actiu” de la ciutat 
i més encara durant les festes 
de Nadal. El Portaveu de les 
joventuts a Igualada, David 
Prat, assegura que “com més 
viu sigui el comerç més viva 
serà la ciutat” i aposta clara-
ment per “triar botigues de 

David Prat, portaveu de les JERC, amb el president d’Igualada Comerç, Xavi Figueres.

Ampliació dels 
dies vàlids per al 
descompte comercial 
per a la pista de gel

L’original campanya municipal de Nadal 
vesteix les estàtues del carrer amb gènere de punt

Aquestes festes podem gaudir 
de la pista de gel que s’ha ins-
tal.lat a la Plaça de Cal Font, 
iniciativa de l’Ajuntament i 
totes les associacions de co-
merciants de la ciutat (Masu-
ca, Nou Centre,Nucli Antic i 
Igualada Comerç).
Les associacions són les en-
carregades de repartir els vals 
de descompte de 2€, i han 
decidit d’ampliar a més dies la 
validesa dels tickets de des-
compte… Així doncs podeu 
gaudir-ne del 12 al 18 de de-
sembre i els dies 22 i 23. 

Exposició d’artesania 
i disseny als 
aparadors del barri 
de Sant Agustí

Del 20 de desembre al 4 de 
gener 10 locals dels carrers 
de Sant Agustí que en aquest 
moment estan en desús, seran 
recuperats per artesans i  dis-
senyadors, tot guarnint aquest 
espai. Aquests podran deco-
rar un aparador amb els seus 
productes i exposar les seves 
obres. Els dies 20, 21, 27, 28 
de desembre i  3 i 4 de gener 
s’obrirà  de 10 a 13 hores i de 
17 a 20 hores. 

Activitats de 
l’Associació de 
comerciants Nou 
Centre Igualada

L’associació Nou Centre 
Igualada organitza activitats 
durant les festes de Nadal, a 
partir de demà dissabte 20 de 
desembre i fins el dia 30. Es 
faran tallers per grans i petits, 
espectacles en iglús de vent, 
cantades de Nadales pels 
carrers i una exposició de fo-
tografies antigues sota el nom 
“Igualada creix pel Poble Sec”. 
Tot això, en el seu àmbit d’ac-
ció, la zona d’Igualada Nord.  

Horari de Nadal de 
l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de 
l’Ajuntament
L’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament d’Igua-
lada varia els seus horaris per 
Nadal. Des del 22 de desem-
bre fins el 6 de gener l’atenció 
al públic es farà de dilluns a 
dijous de 8 a 15h, mentre que 
l’horari de caixa serà de 8 a 
14:30h. Els divendres i vigíli-
es de festiu l’horari serà de 8 
a 14h i, a banda, els dies 24 i 
31 de desembre estarà tancat.  

proximitat, del barri” ja que 
tenen “un valor afegit impor-
tantíssim i alhora repercuteix 
positivament a tots els ciuta-
dans”.
El president d’Igualada Co-
merç, Xavier Figueres, cele-
bra l’aposta de les JERC per 
“donar suport al comerç de 
proximitat, de la ciutat, per-
què aquest fa possible viure 
en entorns més cohesionats, 
amables i dinàmics”. Figueres 
també destaca que “El petit 
comerç el que garanteix és un 
retorn econòmic i social en la 
proximitat. Sempre, i més en 
l’actualitat, ha estat una font 
ocupació important i s’ha de 
potenciar”.
La campanya de les JERC, 

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte els iguala-
dins que van sortir al carrer es 
van trobar amb una sorpresa: 
les diferents estàtues dels car-
rers més cèntrics de la ciutat 
abrigades amb peces de gè-
nere de punt. 
Estàtues com el Prometeu 
Encadenat de la Plaça Sant 
Miquel, l’Hèrcules de la Plaça 
del Pilar, la Nena de la Font o 
el Noi de la Rambla vestien 
gorres, bufandes, xals, escal-
fadors i tota mena de peces 
d’abric fets a Igualada que aju-

que ha tingut la seva derivada 
particular en “Som els Reis del 
gènere de punt”. 
Les peces de gènere de punt 
ha estat creades per la dis-
senyadora igualadina Mireia 
Homs.
La campanya nadalenca orga-
nitzada per l’Ajuntament tindrà 
el seu punt àlgid en un “map-
ping” (projecció d’imatges) a 
la façana de l’Ajuntament, que 
es podrà veure el cap de set-
mana, així com “nevades” ar-
tificials en alguns espais cèn-
trics de la ciutat.

daven a les escultures a com-
batre les baixes temperatures 
d’aquest desembre. 
Es tracta d’una acció orga-
nitzada conjuntament pel de-
partament de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament 
d’Igualada i l’associació d’em-
preses tèxtils FAGEPI per tal 
de promocionar el gènere de 
punt fet a Igualada, un dels 
trets característics del sector 
tèxtil de la ciutat. 
L’acció s’emmarca dins la 
campanya “Per Nadal a Igua-
lada Som els Reis”, eslògan 

La CUP se suma a les crítiques per la campanya 
“Per Nadal a Igualada Som els Reis”

amb el lema “Regala Iguala-
da. Per festes, comerç local!” 
constarà de diverses activitats 
i promoció del comerç igualadí 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La primera aparició en l’opinió 
pública de la formació política 
CUP a Igualada ha estat per 
mostrar la seva crítica a la 
campanya municipal “Per Na-
dal a Igualada som els Reis”, 
que també van fer alguns col.
lectius juvenils la setmana 
passada.
La CUP considera que la 
“ciutat amable” que vol fer el 
govern municipal “ha de de-
fensar també la justícia social 
i ser inclusiva. És a dir, no dis-
criminar per Nadal ni la resta 
de l’any els veïns amb dificul-
tats econòmiques, que sobre-
viuen diàriament, lluiten per 
millorar les seves condicions 
de vida i pateixen la manca 
d’oportunitats d’aquesta ciutat 
i comarca”. 
Davant la campanya munici-
pal de Nadal, la CUP entén 
que “cal donar suport al co-

Les JERC inicien la campanya “Regala Igualada” 
per promocionar el comerç de la ciutat

alhora que també apel·len a 
un consum responsable, sos-
tenible i proper. 

merç local com a sector eco-
nòmic de proximitat que dóna 
feina a molts igualadins”, però 
el centre de la ciutat “no pot 
ser només un centre de con-
sum a cel obert. Si vols pati-
nar, aquí has d’entrar és una 
acció agressiva, un missatge 
omnipresent al terra del centre 
històric de la ciutat, com si es 
tractés del passadís d’un cen-
tre comercial. Cal Font trans-
format en plató d’una perfor-
mance orientada al simple 
consum”. 
La formació política, de nova 
creació a Igualada, afegeix 
que “sembla que ens manqui 
originalitat i valentia per po-
tenciar un model propi, i que 

simplement apostem per co-
piar iniciatives barcelonines 
com ho són la pista de gel a 
plaça Catalunya o les samar-
retes de Nike al monument a 
Colom. Bona prova d’això és 
el fet que una iniciativa local 
com ho era el projecte de de-
corar el centre a càrrec d’artis-
tes urbans igualadins, decisió 
aprovada en l’assemblea dels 
pressupostos participatius de 
Joventut, va ser finalment des-
cartada pel departament d’En-
torn perquè al seu entendre 
no concordava amb l’estètica 
nadalenca de la ciutat”.
Per a la CUP “l’Ajuntament 
s’emmiralla massa en les pel·
lícules americanes, i creu que 
un Nadal que no compti amb 
imatges pròpies del Times 
Square novaiorquès no és un 
Nadal que pugui satisfer els 
igualadins”. 
La formació denuncia que no 

es detallin els costos de la 
campanya i afegeix que “els 
igualadins estaríem molt sa-
tisfets de conèixer els detalls 
d’aquesta i de tantes altres 
campanyes que s’impulsen 
des de l’Ajuntament, i de les 
que mai en sabem el cost de-
tallat ni, fins i tot més impor-
tant, quin resultat se n’espera. 
Si ho sabéssim potser ens 
sentiríem tractats com a per-
sones adultes i podríem jutjar 
les polítiques de l’Ajuntament 
com es mereixen, avaluant els 
costos i els resultats obtinguts. 
Mentrestant, continuarem pro-
posant una major transparèn-
cia en els comptes de l’admi-
nistració i criticarem, perquè 
també cal fer-ho, quan cre-
guem que els diners s’utilitzen 
pensant més en les eleccions 
per venir que en el benestar 
ciutadà”.
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Els dies del 10 al 13 de No-
vembre de 2014 es va cele-
brar a Madrid el Congreso 
Nacional de Cirugía organitzat 
per la Asociación Española de 
Cirujanos i on el Servei de Ci-
rurgia de l’Hospital d’Igualada 
va presentar 5 comunicacions, 
totes elles acceptades per el 
comitè científic després d’una 
estricta valoració. 
La Dra. Lidia Blay va presen-
tar la experiència del Servei 
en accidents de tràfic en es-
pecial en les lesions de budell 
prim en traumatismes de de-
sacceleració sobtada. També 
va presentar casos clínics de 
tuberculosis abdominal i el 
seu tractament.
El Dr. Luis Vega va presen-
tar els resultats del Servei de 
Cirurgia en el tractament la-
paroscòpic de les pedres a la 
bufeta biliar en règim de cirur-
gia ambulatòria, comunicació 
escollida entre les millors del 
congrés i que va ésser pre-

Membres del Servei de Cirurgia de l’Hospital d’Igualada, en el congrés nacional.

L’equip de Cirurgia de l’Hospital, 
present al congrés nacional a Madrid

REDACCIÓ / LA VEU

Un any més, l’Esmolet i l’Es-
moleta, els dos personatges 
més representatius i estimats 
del Saló de la Infància d’Igua-
lada, arriben a la ciutat per visi-
tar tots els centres d’educació 
Infantil i Primària i, d’aquesta 
manera, poder comunicar a 
tots els infants la proximitat 
d’aquest esdeveniment. 
Enguany, amb el lema Un 
Saló sonat! estarà dedicat a 
la música, un element que 
acompanya els infants fins i tot 
ja des d’abans de néixer i que 
és sempre present a la vida 

Les escoles reben la visita de 
l’Esmolet i l’Esmoleta

de les persones. No només és 
un art al qual moltes persones 
recorren per a omplir la seva 
vida sinó que també existei-
xen accions terapèutiques. 
Igualada, a més, ha estat his-
tòricament una ciutat amb un 
estret lligam amb la música. El 
departament de Joventut de 
l’Ajuntament, responsable del 
Saló, ha volgut donar continu-
ïtat un any més a la tendència 
de dotar-lo d’un eix temàtic 
didàctic, més enllà de les pro-
postes de jocs i lleure. Tindrà 
lloc del 27 de desembre al 4 
de gener a Cal Carner. 

sentada a la sala principal. 
També va presentar la expe-
riència en fixació de la malla 
de suport en el tractament de 
l’hèrnia inguinal en el context 
d’un treball que es fa amb al-
tres hospitals de Catalunya.
La Dra. Marina Molinete va 
presentar l’experiència de la 
Unitat Funcional de Mama en 
el tractament de tumors de 
mama poc freqüents, estudi-

ant la seva incidència i evo-
lució. També van assistir-hi el 
Dr. Pere Besora en qualitat de 
cap de Servei en funcions i el  
Dr. Camps en qualitat de tutor 
de Residents de Cirurgia els 
quals varen coordinar i super-
visar les presentacions i les 
múltiples respostes a les que 
l’equip de cirurgians van res-
pondre donat l’interès de les 
ponències. 

REDACCIÓ / LA VEU

La Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) de l’Anoia ha 
organitzat per avui divendres 
la projecció del documental Sí 
se puede. Siete días en PAH 
Barcelona. Serà a les 8 del 
vespre, a l’Espai pels Somnis 
al passeig Verdaguer, 65.
Es tracta d’un documental 
rodat entre febrer i març de 
2014, i mostra el dia a dia de la 
PAH de Barcelona per dins, en 
el que podria ser una setmana 
qualsevol en la seva incansa-
ble activitat. Set entrevistes 
(combinades amb imatges 
recopilades durant més d’un 

La PAH Anoia presenta avui a l’Espai pels Somnis 
un documental sobre l’activitat de la plataforma

any) condueixen l’espectador 
per les diferents accions que 
realitzen les PAH, il·lustrades 
amb casos concrets i petites 
anècdotes del dia a dia.
El documental, obra de Co-
mando Vídeo i dirigit per Sil-
via González-Laá, Pau Faus 
i Xavi Andreu, no s’estrena-
rà públicament fins l’abril de 
2015, i de moment només 
es pot veure en les projecci-
ons que estan organitzant les 
PAHs locals i altres col·lectius 
i entitats afins. 
“Animem a assistir al passi a 
tothom qui vulgui saber com 
funcionem les Plataformes 

d’Afectades per la Hipoteca. 
A tothom qui vulgui conèixer 
el treball invisible que existeix 
darrere les PAHs, i sobretot el 
procés de transformació i em-
poderament de les persones 
que les composen”, ens expli-
quen des de la plataforma de 
l’Anoia.

Assemblees de la PAH 
Anoia tots els divendres
Com sabeu, la PAH és un mo-
viment de la ciutadania auto-
organitzada que defensa el 
dret a un habitatge digne, i va 
néixer el 2009 a Barcelona. 
La PAH Anoia va començar 

a caminar el maig de 2012, i 
ens reuneixen en assemblea 
cada divendres a partir de les 
18:30 al casal autogestionat 
Espai pels Somnis d’Igualada 
i podeu contactar per telèfon 
682.02.84.96 per mail escri-
vint a pahanoia@gmail.com. 
Al gener de 2014 la PAH va 
llançar una nova campanya 
per a protegir les famílies dels 
desnonaments: les mocions 
als Ajuntaments per recuperar 
l’habitatge buit en mans de la 
banca. En bona part de l’Ano-
ia es van presentar aquestes 
propostes. 
Aquesta setmana la PAH ha 

informat que la moció es va 
presentar a 166 Ajuntaments 
de Catalunya i s’ha aprovat en 
120 d’ells (n’hi ha 46 pendents 
d’aprovar), on viu el 68% de la 
població catalana. Setze mu-
nicipis de Catalunya ja estan 
aplicant la moció i tres muni-
cipis ja han posat multes (Ter-
rassa, Girona i Santa Coloma 
de Gramenet).

és

és

és
�B�O�N�E�S
�F�E�S�T�E�S�!� 

Carrer del rec 50, Igualada  ·  931 31 60 31 · correu@psmgrup.cat

www.viverdelrec.cat

                                 
us desitja bones festes

El
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La Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí va ser l’escenari d’un 
nou DdD (Dimarts de Diàlegs). 
En aquest cas era la sessió 
número 10, corresponent al 
mes de desembre, i que va 
servir per arribar a l’Any 1 de 
l’activitat. La pregunta que es 
va posar a debat va ser “Els 
ciutadans tenim poder?” i es 
va poder escoltar com l’apo-
derament ciutadà cada ve-
gada pren més força en un 
context de canvi i que la crisi 
econòmica i la irrupció de les 
noves tecnologies ha accen-
tuat, però que ha arribat per 
quedar-se.
L’acte va comptar amb la pre-
sència del catedràtic de Cièn-
cies Polítiques i investigador 
de l’Institut de Govern i Polí-
tiques Públiques de la UAB, 
Joan Subirats, qui va fer una 
anàlisi general de les causes 
de l’apoderament ciutadà i 
del paper que estan tenint els 
moviments socials en la confi-
guració d’una nova manera de 
fer política i de relació entre 
ciutadans i “poder”. Subirats 
va relatar com la política cada 
vegada es viu més fora de l’es-
fera institucional i va destacar 
l’especial importància que té 
cada ciutat en la transforma-
ció social. Va relatar que molts 
dels canvis sorgeixen a partir 
d’una escala local: “el més lo-
cal, pot ser el més global”.
Després de la introducció, es 
va passar a analitzar el tema 
en clau local amb diferents 
igualadins que formen part de 
diversos moviments socials 
on van explicar quina és la re-
alitat que viuen. Van destacar 
que, històricament, Igualada 
ha estat una ciutat que li ha 
costat mobilitzar-se i on molta 
gent no assisteix a manifes-
tacions o concentracions, de 
vegades, per allò del “què di-

La sala de socis de l’Ateneu es va omplir en una nova sessió dels Dimarts de Diàleg.

Els moviments socials, en un intens 
debat als Dimarts de Diàleg

REDACCIÓ / LA VEU

El passat 4 de desembre, els 
nens i les nenes del Centre 
Obert de l’Ajuntament d’Igua-
lada van fer un donatiu d’ali-
ments i productes al Banc de 
Queviures de la ciutat. 
La iniciativa va sorgir del Con-
sell Participatiu, on els infants 
havien de decidir què fer amb 
els diners que havien guanyat 
amb l’activitat de venda de 
castanyes que ells mateixos 
van desenvolupar per la Cas-
tanyada. Entre les diferents 
propostes, la més votada va 
ser la de convidar les famílies 
a un petit refrigeri com agraï-
ment per haver ajudat els ne-
nes i nenes a muntar la para-
da i, amb els diners restants, 

Els infants del Centre Obert fan 
un donatiu al Banc de Queviures

comprar aliments i productes 
infantils per al Banc de Que-
viures. 
Van ser els mateixos infants 
els que van decidir què com-
prar i ells mateixos van anar 
al supermercat amb les edu-
cadores a adquirir els produc-
tes, per després portar-los al 
Banc. Concretament, hi van 
aportar 18 litres de llet sen-
cera, dos paquets de tovallo-
letes, un paquet de bolquers, 
sis potets de fruita, tres caixes 
de cereals d’esmorzar i dos 
quilos de sucre.  
Tots els nens i les nenes par-
ticipants es van mostrar molt 
contents i satisfets per haver 
realitzat un acte solidari.  

Campanya solidària de 
Plataforma per Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU

A les accions quotidianes com 
les de recollida i repartiment 
d’aliments, roba, productes 
d’higiene o l’assessoria ju-
rídica gratuïta a famílies en 
procés de desnonament, la 
formació política Plataforma 
per Catalunya ha organitzat 
una campanya de repartiment 
de joguines a nens i nenes 
amb pares en situació d’atur 

o dificultats econòmiques. 
Les persones que desitgin 
més informació poden enviar 
un correu electrònic a igua-
lada@pxcatalunya.com. El 
regidor i secretari general de 
Plataforma Robert Hernando 
ha volgut deixar ben clar que 
l’objectiu d’aquesta campanya 
“no és un altre que el de poder 
ajudar a gent de casa que ho 
està passant malament”.

ran”. Tot i així van narrar com 
això està canviant molt ràpid 
els darrers anys, conscients, 
però, que moltes vegades po-
sicionar-se porta conseqüèn-
cies i que per això és bàsic la 
xarxa del col·lectiu i de la gent 
amb la qual es comparteix 
una mateixa demanda social. 
En aquest sentit, van desta-
car que la gent que forma part 
d’un moviment dóna suport, 
també, a aquells que formen 
part d’un altre i que, en moltes 
ocasions, comparteixen llui-
tes. També van explicar que la 
informació és essencial i que 
com més informació poden 
donar de la causa que defen-
sen, més fàcil és mobilitzar a 
la ciutadania.
El públic també va intervenir 
al llarg del debat amb dife-
rents aportacions que van to-
car diversos àmbits com, per 
exemple, la pervivència dels 
partits polítics davant dels mo-
viments socials i la demanda 
que algunes persones van fer 
que les noves lluites no pres-
cindeixin del bagatge històric 
que poden tenir els partits po-
lítics. D’altra banda, també es 
va demanar de crear possibles 
consells ciutadans de perso-
nes expertes en cada matèria 
en l’àmbit de la política local 
en funció dels temes que tre-

balli el govern, de la necessi-
tat d’assistir als plens munici-
pals per mostrar la presència 
ciutadana en l’escena local o 
de crear espais de cocreació i 
participació ciutadana, ja sigui 
presencialment o de manera 
on-line. També es va dir que 
si es volen canviar les coses 
cal entrar en política, tot i que 
altres persones eren partidàri-
es de mantenir la interpel·lació 
al poder des del carrer. En al-
gun cas es va recomanar que 
els partits polítics estiguin a 
la “rereguarda” i serveixin per 
articular i acompanyar les de-
mandes del carrer, sense pre-
tendre liderar-les.
Després de la sessió d’aquest 
desembre, DdD (Dimarts de 
Diàlegs) vol agrair, un cop 
més, la participació de tot-
hom qui va seguir el debat i 
de les aportacions diverses 
que s’hi van fer. En els pro-
pers dies s’anunciarà quin és 
el tema i la data del DdD del 
mes de gener, que serà el pri-
mer de l’Any 2 d’aquest espai 
de debat i reflexió d’Igualada. 
D’altra banda, cal recordar 
que tota la informació i petits 
vídeos-resum de cada sessió 
de DdD es poden trobar a la 
pàgina web dimartsdedialegs.
ateneuigualadi.cat.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

El sbscriptor/lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i per tant, autoritza a LA VEU i a RAILHOME a 
incorporar les dades de facilitat per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre informació de les activitats i serveis 
propis de RAILHOME, així com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que RAILHOME pugui portar a terme, d’acord amb el que s’estableix la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

amb la 
col·laboració de

SORTEGEN
2 entrades 
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JOSEP ELIAS FARRÉ / LA VEU

Diumenge passat, al migdia, 
va tenir lloc la inauguració de 
la remodelada plaça del Mes-
tre Joan Just, amb una millora 
en l’espai  de voreres i apar-
caments, a més de les altres 
obres portades a terme en els 
carrers que configuren aquell 
entorn. A la vegada s’ha pro-
cedit a renovar el monòlit - 
roca de Montserrat - dedicat a 
l’esmentat mestre.
S’ha coŀlocat una placa amb 
dades biogràfiques  del músic, 
tan apreciat a la ciutat. S’ha 
destacat el seu nom i s’ha 
ornamentat, amb elements 
florals, que donen una mi-

Josep Miserachs i l’alcalde Castells, amb els components de la Schola Cantorum. Foto: Joan Guasch

La plaça del Mestre Just, remodelada

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimarts 16 de de-
sembre, el president d’Igua-
lada Comerç, Xavier Figueres 
va entregar al Grup d’Ajuda 
dels Caputxins 509€, desti-
nats al banc d’aliments que 
aquest Grup gestiona per la 
gent necessitada del seu bar-
ri. Els diners es van recollir du-
rant el Tast Solidari que Igua-
lada Comerç va portar a terme 
a Escola Pia el passat dia 7 de 
novembre, com el preludi de la 
tercera edició de La Gran Fes-
ta del Vi. 
Per tercer any consecutiu, el 
dia anterior de La Gran Festa 

Igualada Comerç lliura 509€ al 
Grup d’Ajuda dels Caputxins

llor imatge al monument que, 
recordem, està ubicat, prop 
del carrer de la Salut, on vis-
qué en Joan Just Bertran, Fill 
Adoptiu d’Igualada.
L’acte s’inicià amb unes pa-
raules de l’Alcalde, Marc Cas-
tells, explicant la motivació 
d’aquesta reforma urbanística. 
Recorda que el mestre Just 
fou el compositor de l’Himne 
del Patge Faruk, ben conegut 
dels igualadins, però que, pot-
ser, no saben massa la seva 
lletra. Per aquest motiu, des 
de l’Ajuntament es propiciarà 
la difusió de dit himne entre 
els escolars locals.
Tot seguit, la Schola canto-

rum, que fou fundada pel mes-
tre Just, interpretà tres compo-
sicions seves, sota la direcció 
de Josep Miquel Mindan, que 
foren molt aplaudides pel 
nombrós públic que assistí 
a l’acte, en el qual també hi 
foren presents una néta del 
Mestre Just (una presència 
que destacà aquest orador), 
així com el Diputat Pere Calbó 
i altres regidors del consistori 
igualadí.
L’acte, que ha donat peu a un 
convenient remodelatge de la 
plaça, serví doncs, per entron-
car els 75 anys de la Schola 
Cantorum i la promoció de la 
festa dels Reis d’Igualada.

del Vi, es va tornar a realitzar 
el Tast Solidari que Igualada 
Comerç va portar a terme a 
Escola Pia. En aquesta ocasió 
es va comptar amb la gentile-
sa dels productors dels vins 
de Bages, els que van aportar 
els seus cinc millors vins.
Molts personatges de la vida 
política, social i cultural de la 
ciutat van acudir al esdeveni-
ment i d’aquesta manera van 
voler donar recolzament a 
aquesta iniciativa. A tots ells, 
com també als responsables 
d’Escola Pia, Igualada Co-
merç els vol donar les gràcies.

Membres del Grup d’Ajuda dels Caputxins, amb Xavier Figueres.

Recorda’t  
del teu futur

És important que des d’avui mateix comencis a  

pensar-hi. A BBVA t’ajudem perquè som experts en 

planificar la teva jubilació. A més, pots aconseguir:

(1) Consulta a qualsevol Oficina BBVA o a bbva.es les condicions establertes al Butlletí d’Adhesió a la Bonificació de BBVA. Promoció vàlida fins al 31 de gener de 2015.  
Entitat promotora i dipositària: BBVA. Entitat gestora: BBVA Pensiones S.A. EGFP. (2) Promoció de sorteig diari de 6.000 € vàlida fins al 31 de desembre de 2014. L’import s’abonarà  
en un Pla de Pensions BBVA. Consulta les condicions a bbva.es

Informa-te’n a qualsevol Oficina BBVA o a bbva.es

•  Fins a un 4% de bonificació(1) pel fet   
de traspassar i contractar el teu Pla de Pensions.

• I ara, només per fer una simulació, participes

  en el sorteig diari de 6.000 €(2).

AF 1_2 PAG_Q4_183,5x250mm_LA VEU DE ANOIA_Catal.indd   1 17/12/14   11:30
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El propietari de Taxisigualada.
com, Ricard Tomàs ha estat 
reconegut per la Generalitat 
de Catalunya i les Cambres de 
Comerç com un dels vint em-
presaris catalans més com-
promesos amb la societat. En 
un acte de reconeixement de 
Bones Pràctiques i Responsa-
bilitat Social Empresarial cele-
brat aquest dilluns a la Llotja 
de Mar de Barcelona, Ricard 
Tomàs ha rebut el guardó de 
mans del Conseller d’Empre-
sa i Ocupació Felip Puig i el 
President del Consell de Cam-
bres de Comerç de Catalunya 
Miquel Valls.
Ricard Tomàs ha estat distingit 
per diverses accions d’activis-
me social com ara oferir trajec-
tes en taxi gratuïts a entitats o 
fundacions sense ànim de lu-
cre i a persones sense recur-
sos que li deriven assistents 
socials en casos d’emergèn-
cia, portar un desfibril·lador al 
cotxe, o haver creat un Codi 
Ètic amb Responsabilitat So-
cial on es compromet a actuar 
amb honestedat i responsabi-
litat amb la societat, el medi 
ambient i el territori.
El reconeixement també ha 
tingut en compte que Taxis 
Igualada sigui una empresa 

Ricard Tomàs, amb Felip Puig i Miquel Valls.

Ricard Tomàs (Taxis Igualada), un dels 
20 empresaris catalans més solidaris

Molt soroll per evitar moure la 
cadira. Poca autocrítica i massa 
baladreig per explicar el bé que 
es va. I el millor que anirem. “La 
crisi ja és història del passat”. 
Una nova versió d’aquells brots 
verds, que es van quedar no-
més en paraules i que mai van 
arribar a florir. Difícil concretar 
el que ha canviat, que justifiqui 
tant optimisme. Només el fet 
que s’acosten eleccions.  Es-
tem encara en aquella deva-
luació interna -obligada al no 
poder fer amb l’euro el que es 
feia amb la pesseta-  feta de re-
tallades, tancaments d’empre-
ses i acomiadaments (fins ara 
ens governen deien que no hi 
havia altra forma de millorar la 
productivitat). I, de cop, els ma-
naires s’aprofiten d’uns pocs 
indicadors econòmics - s’ha de-
turat la davallada de l’ocupació 
i s’han fet increments de PIB- 
per dir que tornem a ser els 
millors d’Europa i un referent 
mundial (com ho feren també 
Aznar i Rodríguez Zapatero).
Però s’està molt lluny dels ni-
vells previs a la crisi. I els bai-
xos interessos que ara es pa-
guen pel deute, emmascaren 
la realitat i donen una falsa sen-
sació de seguretat. Es vol apa-
rentar que tot està sota control. 
Però només és una aparença. 
Els grans capitals continuen cir-
culant lliurement per tot el món. 
I no s’ha implementat una com-
pensació d’aquests fluxos. Els 
impostos s’esquiven, anant a 
països petits i els que guanyen 
molt -siguin esportistes d’elit o 
grans magnats de l’economia- 
troben en ells la manera de pa-
gar menys. 
I no sols és el tema impositiu. 
Tampoc estan anivellades les 
retribucions salarials en territo-
ris diversos. I més quan en al-
guns, la gent viu amb un euro al 
dia i en altres això és la propina 
que es deixa per serveis de poc 
nivell. També hi ha societats, 
com la nostra, que exigeixen un 
confort, una protecció sanitària, 
una educació i una seguretat, 
mentre que altres es troben 
indefenses davant qualsevol 
epidèmia i són només les elits 
dirigents les que s’escapen de 
l’analfabetisme i la misèria. I en 
un món tan divers és molt difícil 
poder parlar d’igualtat d’oportu-
nitats i de lleis justes, que pre-

PERE PRAT

servin l’ordre establert.
A Espanya, la variable fiscal 
més important d’avui segueix 
sent el deute públic (el pa-
gament del qual és priorita-
ri a causa d’aquella reforma 
llampec de la Constitució). I 
continua creixent -perquè les 
retallades no han aconseguit 
generar superàvit públic prima-
ri- i ja no es poden reduir més 
les prestacions socials, sense 
afectar la convivència. S’hauria 
d’haver iniciat una reforma en 
profunditat de les despeses “de 
funcionament”. Però els nos-
tres polítics no volen ni parlar 
de les queixes dels ciutadans. 
Volen creure que són  llenguat-
ges populistes dels antisistema 
(encara que sigui  també el 
mateix que fa servir el FMI en 
les seves reflexions sobre l’eco-
nomia mundial). I segueixen 
llençant missatges que només 
parlen de dades positives. En 
vol fer bandera i així presentar-
les com el resultat de la seva 
‘excel·lent gestió’. Una insana 
tendència que s’aguditza molt 
quan s’acosten les eleccions i 
més encara, si les enquestes 
són adverses (com és el cas). 
Desgraciadament aquesta re-
tòrica triomfalista no admet la 
crítica (això és possible per 
haver-hi una majoria absoluta 
a les Corts). I el govern s’ha 
oblidat de les moltes reformes 
a fer. “Amb mi o el caos” diuen. 
I quedant tan poca legislatura, 
és molt probable que ja no es 
prenguin les decisions compro-
meses que caldria i només es 
quedin en les efectistes que els 
permetin mantenir el discurs 
electoral. S’ajorna el debat i 
es limiten a predicar el que els 
interessa, encara que no sigui 
veritat. 
Cal retrobar una política de res-
pecte per a les persones i per 
a l’entorn natural. Sols amb 
aquest equilibri es podrà pen-
sar en una justícia social, i en la 
millora que tothom desitja, però 
que avui només és una utopia. 
I per això els governs han de 
deixar de vetllar pels seus inte-
ressos partidistes i dedicar-se a 
treballar en allò pel que se’ls ha 
nomenat. Les arengues poden 
ser un incentiu per la batalla, 
però són una llosa per viure 
amb la pau i la tranquil·litat que 
és fruit de la justícia i llibertat. 

Voluntat de servei

sostenible, ja que utilitza com-
bustible de baixa contamina-
ció i fa un donatiu per cada 
litre consumit a un projecte 
mediambiental de reforesta-
ció. Ricard Tomàs s’ha mostrat  
molt satisfet tot i que ha volgut 
recalcar: “no esperava cap re-
coneixement, tot el que faig és 
sense esperar res a canvi sinó 
simplement perquè crec en 
el poder de les persones que 
s’ajuden les unes a les altres”. 
El proper projecte que Tomàs 
té entre mans és fer-se càrrec 
de la formació en cardiopro-
tecció d’un equip de jugadors 
de bàsquet de 13 anys perquè 
sàpiguen com actuar en cas 
d’emergència.

Ricard Tomàs ja va ser pioner 
fa cinc anys en la implantació 
de les noves tecnologies al seu 
taxi i ara fa un any va ser no-
tícia als mitjans de comunica-
ció per ser el primer taxista de 
l’Estat en instal·lar un desfibril-
lador al seu vehicle gràcies a 
un acord amb l’empresa Car-
dioguard. Conegut com “el 
primer taxista 2.0”, disposa 
de nombrosos seguidors a les 
xarxes socials i ha fet possi-
ble cridar el taxi mitjançant un 
simple tuit. Aquesta voluntat 
d’estar a l’avantguarda també 
li ha merescut nombrosos pre-
mis i reconeixements, i l’ha fet 
molt popular més enllà de les 
fronteres de l’Anoia.  

Santander continuarà oferint avantatges 
en serveis financers als socis de la UEA
REDACCIÓ / LA VEU

Amb l’objectiu de poder oferir 
avantatges competitius a tots 
les empreses associades en 
matèria de productes i ser-
veis financers s’ha renovat 
l’acord de col·laboració entre 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia i el Banc Santander, qui 
reprèn el compromís de faci-
litar l’accés al finançament a 
totes les empreses associa-
des, oferint les millors línees 
de finançament per a projec-
tes nacionals e internacionals 
mitjançant avantatges com  el 
Compte Corrent Superrendibi-
litat (amb un 1,76% TAE fins 
a 100.000€), compte de crèdit 
per finançament a curt termini, 
finançament a llarg termini  a 

través de BEI Catalunya, o el 
programa Santander Advance 

entre molts altres serveis. Més 
informació a uea@uea.cat. 

Roger Hernández del Banc Santander i Blai Paco, de la UEA, en la signatura del conveni.

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
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El passat 12 de desembre, el 
Consell Comarcal de l’Anoia 
va ser premiat pel Programa 
d’Acollida i Cohesió Social al 
“II Encuentro de Buenas Prác-
ticas en Integración”. Aquest 
projecte va ser seleccionat 
entre més de 200 projectes 
d’arreu de l’estat espanyol, 
que han estat beneficiaris de 
finançament per part del Fons 
Europeu per a la Integració 
(FEI). 
L’acte, organitzat per la Liga 
Española de la Educación, va 
tenir lloc a l’escola Julián Bes-
tero i va comptar amb la par-
ticipació de professionals de 
diversos ens locals i entitats 
que van presentar les seves 
experiències en integració. La 

REDACCIÓ / LA VEU

La Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena organitza el II Con-
curs de Portades per la igual-
tat de gènere, a través del 
qual s’escull la imatge gràfica 
de l’agenda d’actes de com-
memoració del 8 de març Dia 
Internacional de les Dones. 
Enguany se celebra la segona 
edició d’aquest concurs des-
prés que el primer fos un èxit 
amb 16 propostes de cartells 
molt interessants i creatives.  
 

El protocol d’acollida i 
cohesió social de l’Anoia, 
premiat a nivell estatal

coordinadora de l’Àrea de Ciu-
tadania i Convivència, Anahí 
de Febrer, i l’agent d’acollida, 
Naïma el Orfa, van presen-
tar una ponència del projecte 
d’acollida juntament amb un 
vídeo protagonitzat per  algu-
nes de les persones que han 
participat en aquest programa.   
La jornada va ser de gran in-
terès i va permetre l’intercanvi 
d’experiències en els àmbits 
de l’acollida, la sensibilització, 
la integració i el treball comu-
nitari en l’àmbit de la diversi-
tat. El Programa Integral Aco-
llida i Cohesió Social, formarà 
part d’un catàleg on es recolli-
ran les 10 experiències selec-
cionades i que es publicarà en 
tres idiomes per tal de poder 
fer difusió a la Unió Europea.  

Concurs de portades per la Igualtat de Gènere
Premi de 300€
Per a participar en el concurs 
cal ser de la Conca d’Òdena 
(Igualada, Santa Margarida de 
Montbui, Vilanova del Camí, 
La Pobla de Claramunt, Òde-
na, Jorba o Castellolí) i tenir 
18 anys com a mínim. El premi 
de la portada guanyadora són 
300 euros. 
Es poden consultar les bases 
del concurs a www.micod.cat 
o al web del vostre ajunta-
ment. El període per presentar 
obres s’obrirà l’1 de gener i es 

tancarà el 30 de gener. Les 
obres s’han de presentar a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
del municipi on s’estigui em-
padronat.   
Les propostes presentades 
seran exposades durant el 
mes de març a l’equipament 
juvenil La Kaserna d’Igualada 
(del 2 al 15) i a l’Espai Cívic 
Centre (del 16 al 29). Aquest 
és un dels actes centrals que 
s’organitzaran per a comme-
morar un nou 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones. 

REDACCIÓ / LA VEU

La Biblioteca Central, a la Pla-
ça Cal Font, i la biblioteca del 
Campus Universitari, al Pla 
de la Massa, ampliaran nova-
ment els seus horaris. 
La Biblioteca Central, estarà 
oberta tots els dies en el seu 
horari habitual, de 10 a 13h i 
de 16 a 20:30h, excepte els 
festius i els dies 24 i 31 de de-
sembre i 5 de gener. A més, 
i com ja va fer l’any passat, 
passades les festes, obrirà 

Ampliació de l’horari de les biblioteques 
de Cal Font i del Campus Universitari

durant el mes de gener una 
sala d’estudi adreçada als 
estudiants universitaris. Esta-
rà situada a la segona plan-
ta, funcionarà els dissabtes 
10, 17 i 24 de gener, de 16 a 
20:30h i tindrà capacitat per 
una vuitantena de persones. 
Aquesta sala serà només per 
a estudiar i els usuaris dispo-
saran de connexió Wi-Fi, però 
no hi haurà servei de préstec, 
ni ofimàtica, ni servei d’infor-
mació. No es podran reservar 
llocs per a altres persones, ni 

ocupar un lloc o absentar-se 
més de trenta minuts. 
La biblioteca del Campus Uni-
versitari, ampliarà també ho-
raris del 7 al 30 de gener. De 
dilluns a divendres, obrirà de 
8:30 a 14h i de 15 a 20h i es 
podrà fer ús del bus urbà per 
arribar-hi. Els dissabtes 10, 17 
i 24 de gener obrirà de 10 a 
20h ininterrompudament; i els 
diumenges 11, 18 i 25 ho farà 
de 10 a 14h. A partir del dis-
sabte, 31 de gener, recupera-
rà el seu horari normal.

1. El sorteig es realitzarà el dissabte 10 de gener de 2015   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, Vilanova del Camí 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 
8 de gener de 2015.

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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Des de mitjans d’aquest any 
la planta de producció Stoni-
ta, propietat abans de Gres 
Catalán torna a tenir les mà-
quines en funcionament. 
L’empresa catalana Escofet 
adquiria aquesta línia de pro-
ducció estretament vinculada 
amb els seus orígens en el  
sector del paviment, ja que 
els permet tornar a reprodu-
ir l’original mosaic de rajola 
hidràulica amb relleu que va 
dissenyar Antoni Gaudí per la 
casa Batlló i que finalment es 
va instal·lar a les habitacions 
de servei de la Casa Milà, co-
neguda popularmente com La 
Pedrera, entre altres produc-
tes emblemàtics i d’autor.
Amb aquesta adquisició, Es-
cofet inverteix en innovació i 
aconsegueix donar continuïtat 
a una planta de producció va-
lorada en més de 5M d’euros 
que dóna treball a nou per-
sones, antics treballadors de 
Gres Catalán. Stonita suposa 
una gran esperança per l’Ano-
ia, una comarca greument 
afectada per la crisi del sec-
tor de la construcció i que veu 
amb aquest projecte un indici 
de recuperació del que va ser 
un dels pilars de la seva eco-
nomia. 
La nova Stonita contempla 
una facturació de 2,5M€ pel 
2015 amb la incorporació de 
20-25 persones, i una factu-
ració de 4M€ per l’exercici 
2016 amb la incorporació de 
15 persones més. L’empresa 
té una capacitat productiva de 
quasi 10 M€, el que suposa 
un gran recorregut d’activitat 

per la nova planta que podria 
arribar a donar feina a 60-70 
persones.
Així, en un acte oficial, al qual 
va assistir per Marc Castells, 
diputat d’Infraestructures, Ur-
banisme i Habitatge, Escofet 
donava el tret de sortida a 
una de les seves grans apos-
tes per la innovació, ja que la 
tecnologia i el material Stonita 
permet desenvolupar un pro-
ducte a mida i d’autor, amb 
material d’alta qualitat. A més, 
el sistema de producció amb 
motllos, ofereix la possibilitat 
de reeditar dissenys tan em-
blemàtics com el que Escofet 
va produir a l’any 1906 per An-
toni Gaudí.
Marcos López Antich, director 
general d’Escofet, va aprofitar 
l’acte per explicar la llarga tra-
jectòria d’Escofet i la voluntat 
de seguir innovant de la mà 
d’Stonita “un producte que ens 

retorna als nostres orígens i 
que ens permet tornar a repro-
duir l’original mosaic de rajola 
hidràulica amb relleu que va 
dissenyar Antoni Gaudí”.
Per la seva banda, el director 
de Stonita, Albert Ripoll, antic 
directiu de Gres Catalán, va 
recordar la trajectòria familiar 
de Gres Catalán i va mostrar 
la seva satisfacció per poder 
viure la continuïtat d’una part 
de la feina dels seus anteces-
sors. 

Stonita, material i tecnolo-
gia 
Stonita és un material i una 
tecnologia innovadora per a 
fabricació de paviments i re-
vestiments de formigó HPC 
modelats d’altes prestacions 
que millora la durabilitat i la 
qualitat del seu acabat en re-
ferència als formigons con-
vencionals. 
Stonita, resultat d’una decidi-
da aposta per la recerca i la 
creativitat, és un material sos-

Escofet adquireix Stonita, una de les plantes 
de l’antiga empresa Gres Catalán a Calaf

tenible, fabricat industrialment 
amb la tecnologia “wetcast” i 
que sota una específica i tec-
nològica formulació, ofereix 
propietats de resistència in-
trínseca del material molt ele-
vades.

Escofet, la història els avala
La companyia neix en 1886 
dedicada a la fabricació de 
paviment hidràulic en plena 
efervescència del modernis-
me, quan arquitectes com An-
toni Gaudí i Lluís Domènech i 
Montaner dissenyen per Esco-
fet models de mosaic hidràulic 
que es convertiran aviat en 
símbol de la millor arquitectura 
del moment per la seva belle-
sa, funcionalitat i innovació.
Dos elements claus marquen 
el desenvolupament de l’em-
presa i es converteixen en 
icones de la seva identitat: el 
Formigó, com a material base 
sobre el qual evoluciona cons-
tantment; i Barcelona, com 
a lloc d’origen i aparador de 

Amb la nova adqui-
sició, Escofet recu-
pera la producció de 
la rajola hidràulica 
que Antoni Gaudí va 
dissenyar per la casa  
Batlló i que finalment 
es va instal·lar a La 
Pedrera

la seva obra i capacitat. Tots 
dos elements han contribuït 
decisivament a l’èxit d’Escofet 
al llarg dels anys, facilitant el 
creixement de la seva activitat 
i la seva expansió pel món.
Des del seu origen el mercat 
d’Escofet ha estat l’espanyol i 
francès. A partir dels anys 80, 
es van potenciar les exporta-
cions a França i països àrabs, 
fins a consolidar en l’actualitat 
la seva expansió internacional 
a més de 40 països.

El President d’Escofet, Ramon Farré-Escofet, 
el Gerent Stonita, Albert Ripoll i el Director 
general Escofet, Marcos López Antich

• Fabricants de tubs aletejats, intercanviadors.
• Instal.lacions industrials de vapor, oli tèrmic, 
  aigua i aire comprimit.
• Dipòsits en acer inoxidable i acer al carboni.
• Manteniments industrials.
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Conca d’Òdena

MONTBUI / LA VEU

El Boulevard de Montbui tal i 
com el coneixem actualment 
compleix durant aquests dies 
el seu cinquè aniversari. I ho 
fa amb aparadors i llums na-
dalenques. El 19 de desembre 
de 2009, amb la presència de 
l’aleshores ministre Celestino 
Corbacho s’inaugurava el se-
gon i fins ara darrer tram del 
Boulevard de la Carretera de 
Valls, una de les obres més 
importants del període demo-
cràtic a Montbui.
Convertir la vella carretera 
de Valls, de voreres estretes 
i gens agradable per als via-
nants en un boulevard amb 
voreres de vuit metres va co-
mençar a ser una realitat l’any 
2007, amb la inauguració del 
primer tram construït, que 
anava des de l’Ajuntament i 
fins a la plaça Patrocínio Se-
villa, després d’uns mesos de 
llargues obres, no exemptes 
de complicacions. La rotonda 
del Bou que presideix aquest 

eix viari també es va estrenar 
el 2007. 
Dos anys després, al 2009, 
es duria a terme l’ampliació 
d’aquest projecte, entre els 
carrers Santa Anna i el Pont 
aprofitant l’anomenat Fons 
Estatal d’Inversió Local (FEIL) 
i una inversió de 800.000 eu-
ros. 
Durant aquests cinc anys, i 
malgrat la crisi, el Boulevard 
s’ha convertit en un eix ple de 
vitalitat i dinamisme comercial. 
La proliferació d’establiments 
ha estat una constant, i s’ha 
anat configurant com l’autèntic 
epicentre del comerç de proxi-
mitat del municipi, completat a 
partir del 2010 amb la ubica-
ció del mercat dels dissabtes 
sota la pèrgola de MontMercat 
i amb la creació del Mercat 
d’Artesans, Antiquaris i Bro-
canters, que també utilitzen 
aquest espai els primers diu-
menges de mes durant bona 
part de l’any.

El Bulevard de Montbui compleix 
el seu cinquè aniversari

MONTBUI / LA VEU

El passat dissabte 13 de de-
sembre va tenir lloc l’acte de 
posada de la primera pedra 
del futur Passeig Catalunya de 
Montbui, el qual serà una rea-
litat durant els primers mesos 
de l’any que ve. L’acte va anar 
a càrrec de l’alcalde Teo Rome-
ro, qui va introduir com marca 
el protocol un cilindre (amb un 
diari del dia, monedes de curs 
legal, i una invitació d’aquest 
acte) en una caixa que a conti-
nuació es va dipositar sota ter-
ra amb l’ajuda d’un sistema de 
politja. Els assistents, unes 150 
persones, van poder col·laborar 
en aquest acte simbòlic realit-
zant palades per cobrir de sorra 
la caixa i dipositant-la sota terra.
15.000 metres quadrats d’actu-
ació 
El nou Passeig Catalunya, 
que engloba una superficie de 
15.000 metres quadrats, supo-
sarà de fet la culminació de la 
segona fase de les obres de 
condicionament i urbanització 
de l’esplanada que cobreix el 
torrent des de fa més de 10 
anys. 
La creació del nou espai urbà 
inclourà quatre noves zones 
d’aparcament gratuït (127 pla-
ces en total). El Passeig comp-
tarà amb fins a 130 plantes i 
vegetació autòctona i també 
es farà un espai d’amfiteatre a 
l’aire lliure amb gespa artificial, 
i amb capacitat per a 300 per-

sones. El Passeig, que tindrà 
una longitud de 200 metres, 
disposarà d’una zona de pas 
harmonitzada per a persones i 
vehicles.
Cal recordar que les obres, que 
uniran equipaments bàsics del 
municipi, no costaran ni un euro 
als ciutadans de Montbui, ja 
que està subvencionada al cent 
per cent. 
Les obres del Passeig Catalu-
nya de Montbui es van adjudi-
car per un import de 900.000 
euros, aconseguint-se que 
l’empresa adjudicatària fes més 
volum d’obra, valorat en prop 
de 400.000 euros. Les obres 
que s’hi faran finalment seran 
per valor de 1.300.000 euros.
La culminació del Passeig Ca-
talunya suposarà l’adequació 
de l’últim espai del Nucli Urbà 

montbuienc ubicat sobre un 
torrent, i que quedava pendent 
d’urbanitzar. La primera pedra 
es va dur a terme a tocar de 
MontMercat, un dels espais 
que s’han anat guanyat al llarg 
dels anys en aquest procés de 
dignificació dels torrents i que 
acull el tradicional mercat co-
mercial dels dissabtes des de 
l’any 2010.
L’alcalde Teo Romero va veu-
re’s acompanyat en aquest acte 
simbòlic pels regidors de l’equip 
de govern socialista, pels res-
ponsables tècnics de l’empresa 
Rogasa i per l’arquitecte muni-
cipal Àngel Balaguer. Romero 
va mostrar la seva satisfacció 
per la primera pedra d’un pro-
jecte que canviarà la cara ra-
dicalment a un dels espais del 
Nucli Urbà. 

Posada la primera pedra al Passeig 
Catalunya de Montbui

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper dissabte es 
durà a terme al Boulevard 
montbuienc la tradicional “Fira 
de Nadal” a Montbui. La jor-
nada de botigues al carrer es 
realitzarà entre les 10 del matí 
i les 3 de la tarda i durant la 
mateixa es podran aconseguir 
productes nadalencs, regals, 
decoració, pastisseria, xarcu-
teria, esports, etc. 
Durant tot el matí hi haurà 
animació per als més petits, 
amb un castell inflable i tallers 
de maquillatge. Tammateix, a 
partir de la una de la tarda es 
farà el lliurament del III Con-
curs d’Aparadors Nadalencs 
de Montbui. 

Tòmbola solidària de les 

“Artesanas de Corazón”
Aquest proper dissabte, coin-
cidint amb la Fira de Nadal, 
tindrà lloc la tòmbola solidària 
que organitza l’entitat “Artesa-
nas de Corazón”. Precisament 
l’objectiu d’aquesta acció és 
recaptar fons per comprar 
productes frescos destinats al 
Banc dels Aliments de Mont-
bui. 

Mercat per a nens i nenes al 
Boulevard
Coincidint també amb la Fira 
de Nadal, durant el matí els 
infants de Montbui posaran 
diverses paradetes on es po-
dran intercanviar joguines, lli-
bres, material escolar, etc. Les 
paradetes estaran ubicades al 
Boulevard.

Dissabte, una nova edició de la 
fira de Nadal, a Montbui

MONTBUI / LA VEU

A partir del 29 de desembre la 
Biblioteca de Montbui tancarà 
les seves portes amb motiu 
del trasllat al nou centre Mont-
Àgora.
Els documents prestats als 
usuaris seran renovats auto-
màticament fins a una setma-

na després de la data d’inau-
guració, la qual s’anunciarà 
pertinentment. També, si es 
vol, es podran tornar a partir 
del primer dia que la biblioteca 
doni servei.
 Des de la Biblioteca de Mont-
bui s’espera realitzar aquest 
trasllat el més aviat possible.

La Biblioteca tanca les seves 
portes amb motiu del trasllat al 
Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU

Aquest dissabte a la tarda 
arribarà el seguici de patges 
reials a Montbui. La sortida de 
la comitiva es donarà a les sis 
de la tarda des de Can Pas-
sanals. La cercavila recorrerà 
la Carretera de Valls, passant 
pel Boulevard, i fins el CCC La 
Vinícola, que és on es farà el 
parlament. El Patge i el seu 
seguici arribaran enguany en 
unes llampants motocicletes 
“Harley Davidson”. Els se-
nyors de l’Orient portaran el 

llibre blanc i el llibre negre –en 
el blanc estan els nens mont-
buiencs que s’han portat bé i 
en el negre aquells que podri-
en rebre carbó si no fan bon-
dat fins l’arribada dels reis de 
l’Orient-. 
Durant els dies previs el Pat-
ge Hammend i la seva comiti-
va hauran estat protagonistes 
de diferents activitats amb els 
nens i nenes de Montbui. A 
través de l’emissora Montbui 
Ràdio, el Patge Hammend 

s’adreçarà dijous i divendres 
als infants del municipi, en el 
programa “El patge a la ràdio”, 
que s’emetrà a partir de les 
dues de la tarda. Tammateix 
els patges reials visitaran tam-
bé durant els propers dies els 
diferents centres educatius del 
municipi on també recordaran 
als menuts la importància de 
portar-se bé si volen rebre els 
regals demanats la màgica nit 
del 5 de gener. 

El patge Hammend arriba enguany en “Harley 
Davidson” a Montbui

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper diumenge en-
tre les sis de la tarda i les nou 
de la nit es durà a terme als 
Jardins de l’Ajuntament mont-
buienc la primera edició de 
la Fira d’Artesania i Petit “El 
Bosc de les Fades”. Es tracta 

d’una fira envoltada d’una te-
màtica fantàstica, amb nom-
brosos artesans i comerciants 
de difernets especialitats. Cal 
destacar que per tot els jardins 
de la Vinícola es podran veu-
re les actuacions d’acròbates 
i ballarins, sota la direcció de 

Jennifer Casado i Joan Ivars. 
L’activitat és organitzada per 
l’Ajuntament de Montbui i per 
l’entitat Artesanas de Cora-
zón. Hi col·laboren la Comis-
sió de Festes del Nucli Urbà, 
el Duo Ingravid i Stalkers of 
the Beat.

Primera edició de la fira d’artesania i petit 
comerç “Bosc de les fades”
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

Can Papasseit va acollir dis-
sabte la tradicional cerimònia 
de les Noces d’Or. Enguany 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí va homenatjar tres ma-
trimonis que celebraven els 
seus 50 anys de casats: Mi-
guel Cantero i Caridad Valdés; 
Doroteo Borrega i Maria Jorba 
i Antonio Moreno i Maria del 
Corpus Checa.
La festa va comptar amb l’as-
sistència d’una setantena de 
persones, familiars i amics 
dels matrimonis homenatjats 
i de gairebé tot el consisto-
ri. Aquest edició, per primera 
vegada des de fa anys, va 
faltar la presència del poeta 
Lleonard del Río, que no va 
poder-hi participar per motius 
de salut. 
L’acte, familiar i entretingut, va 
començar amb la benvinguda 
oficial per part de l’Alcaldessa 
de Vilanova del Camí, Vanesa 
González que els va confes-
sar sentir-se molt emociona-
da. “És impressionant veure 
com després de 50 anys, es 
continuen compartint projec-
tes, experiències, il·lusions i 
estimació”. L’Alcaldessa tam-
bé els va agrair la seva aporta-
ció a la comunitat, perquè amb 
“el vostre esforç - va dir- heu 
contribuït a construir la Vilano-

va actual”. 
La cerimònia va continuar 
amb la projecció d’un petit 
audiovisual amb la trajectòria 
vital de cada matrimoni: on 
van néixer i créixer, on van ca-
sar-se i quans fills i néts han 
tingut, o quines són les seves 
aficions. Tot, il·lustrat amb 
imatges cedides per les famíli-
es i altres extretes de diferents 
arxius municipals. Un detalls 
que va emocionar les parelles 
que van tornar a recordar, per 
exemple, la seva terra natal.
La informació del vídeo es va 
complementar amb una en-
trevista a l’escenari que es va 
anar intercal·lant amb peces 
musicals interpretades en di-
recte per la cantant vilanovina, 

Sheila Grados. Va ser una se-
lecció musical de temes que 
han marcat la vida de cada 
matrimoni i que va comptar 
amb clàssics com “Un beso 
y una flor” de Nino Bravo, 
“Rusó”, de Josep Guardiola; 
“Mirando al mar” de Jorge Se-
púlveda o “15 años tiene mi 
amor”, del Duo Dinámico.
Abans del refrigeri, l’Alcaldes-
sa va lliurar als matrimonis 
una placa commemorativa i 
un ram de flors i també van 
tenir lloc les tradicionals fotos 
de família.
Les parelles homenatjades, 
visiblement emocionades, van 
expressar la seva gratitud a 
l’Ajuntament per la cerimònia i 
les atencions rebudes.  

L’Ajuntament homenatja tres matrimonis 
vilanovins en les seves Noces d’Or

VILANOVA DEL C. / LA VEU

La Colla Excursionista de Vi-
lanova del Camí ha programat 
per diumenge la gran matinal 
per portar el pessebre al pu-
jol de la Guàrdia i fer cagar el 
tió. Per quinzè any consecutiu 
repetiran aquesta cita clàssi-
ca que cada any té una gran 
acollida entre les famílies vila-
novines. 
El pessebre ha estat creat un 
any més per la mà de Pere 
Bartolí, un pessebrista que 
des de petit ha admirat els ar-
tistes capaços de recrear amb 
les seves mans universos re-
als o imaginaris. És també una 
mena d’espigador que agafa 
elements materials d’aquí i 
d’allà per donar forma a les 
seves creacions. 
Des de fa alguns dies es pot 
veure a la farmàcia Massana 
del carrer Major una exposició 
amb bona part dels pessebres 
que Bartolí ha elaborat any 
rere any per a la Colla vilano-
vina. 
Com cada any, complint a la 
cita, faran el canvi del pesse-

bre al turó de la Guàrdia on 
quedarà resguardat i exposat 
als ulls dels excursionistes al 
llarg de 12 mesos, no sempre 
suficientment protegit de la mà 
dels desaprensius o les breto-
lades, com es lamenta Bartolí.
Diumenge, a més, l’excursió 
de la colla serà ben especial, 
perquè a banda de fer el canvi 
de pessebre compartiran un 
esmorzar amb tothom qui els 
acompanyi i faran cagar un 
tió ben especial a la munta-
nya. És una matinal comple-
tament gratuïta, tot i que s’ha-
via anunciat per error amb un 
preu popular.

El pessebrista Pere Bartolí 
ofereix una nova creació a la 
Colla 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

El gruix d’actes festius del 
“Nadal a la fresca” arriba 
aquest aquest cap de setma-
na amb la Fira de Nadal de 
l’ACI. Serà dissabte i diumen-
ge, a Can Papasseit. La sala 
polivalent acollirà les para-
detes de productes dels as-
sociats i paral·lelament s’han 
programat diferents actes per 
fer més atractiva l’oferta dels 
comerciants vilanovins. 
Dissabte, a partir de les 11, 
comencen les activitats amb 
un taller gratuït de Rumba Na-
dalenca. Mitja hora més tard 
es farà cagar el tió i a migdia 
hi haurà una xocolata, segui-
da d’una actuació de flamenc 
a càrrec de El Taranto i les se-
ves alumnes de Sweet India. 
A la tarda hi haurà l’actuació 
de Moltaxamba i es repetirà el 
caga tió. També es previst que 
actuïn els integrants de Balls 
de Saló Ainhoa, les alumnes 
de bollywood de Sweet India i 
a les 8 del vespre, un concert 
de Palomita de Pastora en 
acústic. 
Diumenge, també està farcit 
d’activitats des de dos quarts 
d’11 fins al vespre. Cal des-

tacar el sorteig d’una panera 
que s’ha preparat per aquest 
Fira de Nadal amb productes 
dels associats de l’ACI valora-
da en més de 150 euros.  
D’altra banda, també s’ha or-
ganitzat un concurs de dibuix 
en tres categories: el primer 
grup és de 3 a 5 anys; el se-
gon, de 6 a 8, i el tercer, de 
9 a 12 anys. En cadascun es 
repartiran dos premis. Per par-
ticipar en el concurs de dibuix 
cal recollir la cartolina a l’es-
tand d’artesania J.Pons i re-
tornar-la abans del diumenge 
a les 2 del migdia. 

La Fira de Nadal de l’ACI 
omplirà de paradetes i activitat 
Can Papasseita

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’11 de gener de 1990, un 
grup de veïns va crear l’Asso-
ciació de Veïns del Barri Bo-
navista de Vilanova del Camí. 
El proper any 2015, doncs, 
l’entitat veïnal celebrarà el 25è 
aniversari de la seva fundació 
i tenen previst celebrar-ho de 
manera especial. 
Malgrat el daltabaixos, tal i 
com expliquen els responsa-
bles de l’entitat, l’associació 
de veïns ha anat subsistint 
al llarg del temps fins a dia 
d’avui i realitzant força tas-
ques; la principal, encara que 
sovint no sigui la més cone-
guda, ha estat canalitzar les 
queixes o suggeriments del 
veïnat a l’Ajuntament per tal 
de millorar la qualitat de vida 
dels veïns i el seu entorn més 
proper: les seves places i car-
rers. En aquests 25 anys han 
adreçat qüestions diverses 
a l’administració local, sobre 
instal·lació i conservació de 
mobiliari, neteja, enllumenat, 
voreres, senyals viàries, etc. 

De fet, segons afirmen des de 
l’entitat, “pràcticament totes 
les obres de millores i mante-
niment que l’Ajuntament realit-
za al barri són a instàncies de 
l’Associació”.
Una altra de les funcions de 
l’Associació és fomentar la 
cohesió entre el veïnat. En el 
transcurs dels anys s’han por-
tat a terme diverses activitats, 
algunes desaparegudes per 
diverses circumstàncies, com 
la parada de la Cavalcada 
de Reis, l’arrossada de l’1 de 
maig o el campionat de futbol 
per la Festa Major de Vilano-
va. 
Però, tot i que al llarg del 
temps s’ha canviat de lloc i 
format, l’activitat estrella sobre 
la qual sempre ha basculat 
l’Associació és la Revetlla de 
Sant Joan. Actualment també 
tenen molt bona acceptació 
l’excursió cultural i la sortida 
al teatre.
Sens dubte, el 2015 serà un 
any especial de record i ce-
lebració. I per encetar-lo amb 

il·lusió, una representació de 
nens i nenes del barri, seran 
els que donaran el tret de sor-
tida als actes commemoratius 
d`’aquest 25è aniversari, do-
nant la benvinguda a SSMM 
els Reis d’Orient a la plaça del 
mercat, el dia 5 de gener.
Un cop finalitzada la caval-
cada al Passeig de la Indús-
tria, excepcionalment i sense 
que serveixi de precedent -ja 
que només es fa amb motiu 
d’aquest aniversari- SSMM els 
Reis d’Orient es desplaçaran 
sense les carrosses al Barri 
Bonavista, on al voltant de les 
10 del vespre al carrer Sevilla, 
se’ls farà la corresponent re-
cepció.
Des de l’associació es mos-
tren molts contents per aquest 
esdeveniment que compta, 
tal i com afirmen, amb el su-
port de l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí i amb la inestimable col-
laboració de l’Agrupació Cul-
tural i Recreativa.

L’AAVV Barri Bonavista celebra el 25è 
aniversari amb il·lusió d’infant
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LA POBLA DE C. / LA VEU

L’agenda d’aquests dies pre-
vis a les festes nadalenques 
està plena d’activitats a la Po-
bla de Claramunt. Una expo-
sició de patchwork, un caga 
tió o el Nadal a l’escola Maria 
Borés i a la Llar d’Infants Mu-
nicipal Sol Solet són algunes 
de les propostes que es du-
ran a terme.
El dissabte 20 de desembre, 
de les 5 a les 7 de la tarda al 
Local Social de les Garrigues, 
els nens i les nenes podran 
fer cagar el tió i berenar xoco-
lata. Aquesta activitat l’orga-
nitzarà l’Associació de Veïns 
del barri. 
El diumenge 21 de desem-
bre, a les 12 del migdia a la 
Sala Municipal d’Exposicions, 
s’inaugurarà una mostra dels 
treballs de les alumnes de les 
classes de patchwork, que es 
fan els divendres a la tarda al 
Local Social de l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal i que tenen 
com a professora l’Anna Ra-
mírez.
La col·lecció es podrà visitar 
fins al diumenge 4 de gener. 
L’horari de visita serà de di-
lluns a dissabte, de 2/4 de 
6 de la tarda a 2/4 de 8 del 
vespre, i el diumenge, de les 
12 a les 2 del migdia. Aquesta 
mostra l’organitzen les regi-
dories de Cultura i de Benes-
tar Social.
El dimarts 23 de desembre 
a l’escola Maria Borés i a la 

Llar d’Infants Municipal Sol 
Solet també es viurà el Na-
dal. Al col·legi les activitats 
començaran a 2/4 de 10 del 
matí. A aquesta hora hi haurà 
una cantada de nadales, amb 
el títol “Els petits minyons”, a 
càrrec dels alumnes d’edu-
cació infantil. A 2/4 d’11 del 
matí, els nens i les nenes de 
primària oferiran un especta-
cle de teatre i cançons amb el 
títol “Un dinar de Nadal”.
A més d’aquestes dues actu-
acions, al llarg del matí, els 
estudiants rebran la visita 
del patge reial a cada classe 
i mentre l’esperen esmorza-
ran coca amb xocolata. Els 
alumnes d’educació infantil, 
primer i segon faran cagar el 
tió, que va arribar a l’escola el 
dimarts 16 de desembre, i de 
tercer fins a sisè faran l’amic 
invisible.
A més de les activitats que 
s’organitzaran el darrer dia 
de classe, al col·legi ja s’han 
portat a terme diverses pro-
postes relacionades amb el 
Nadal, com la confecció d’un 
arbre amb oueres o d’una es-
trella amb capsules de cafè i 
als alumnes de P3 fins a se-
gon també els han explicat 
el conte del tió. La campa-
nya solidària que enguany es 
porta a terme per a aquestes 
dates al centre escolar està 
dedicada a recollir aliments 
per a les persones amb pocs 
recursos del municipi. 

El mateix dia 23, els infants 
de la guarderia també partici-
paran en diferents activitats. 
Faran cagar el tió, rebran la 
visita del patge reial i esmor-
zaran. Durant els dies previs 
a les festes, els més petitons 
ja han fet diverses propostes 
relacionades amb el Nadal, 
com la confecció dels fanalets 
per anar a rebre els Reis, les 
postals o menjar neules, tor-
rons i polvorons. 
Les activitats nadalenques 
continuaran el dijous 25 de 
desembre, a la Piscina Mu-
nicipal a partir de les 12 del 
migdia, amb la Copa Nadal 
de Natació, que arribarà a la 
43a edició i que organitza la 
regidoria d’Esports de l’Ajun-
tament. El divendres 26 de 
desembre, al voltant del nucli 
antic a les 6 de la tarda i a 2/4 
de 8 del vespre, es represen-
tarà el Pessebre Vivent, que 
enguany arribarà a la 30a edi-
ció. Aquesta activitat l’organit-
za la Comissió del Pessebre 
Vivent. 
El dissabte 27 de desembre, 
a partir de les 5 de la tarda a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal, 
es rebrà la visita del patge 
Faruk. Primer hi haurà un es-
pectacle infantil amb el grup 
La Cremallera i, a continua-
ció, els nens i les nenes po-
dran lliurar la carta a l’emis-
sari reial. Aquesta activitat 
l’organitzaran la regidoria de 
Cultura i la Comissió de Reis.

Actes nadalencs a la Pobla

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena ha 
signat un conveni de col·
laboració amb l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí per tal que 
els emprenedors i empreses 
odenenques puguin gaudir 
del Centre Local de Serveis 
a les Empreses (CLSE) que 
gestiona l’Ajuntament de Vila-
nova. L’objectiu és optimitzar 
recursos i evitar duplicitats. Al 
conveni també s’hi ha sumat 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt.
El Centre Local de Serveis a 
les Empreses de Vilanova ofe-
reix orientació, des de l’anàlisi 
de l’oportunitat empresarial, 
fins a la creació de l’empresa, 
a més de posar a disposició 
una àmplia oferta de jornades, 
seminaris i activitats formati-
ves per a millorar i ampliar les 
capacitats i habilitats dels em-
presaris i empresàries.
Aquesta fórmula permet una 
adaptació i ampliació del ca-
tàleg de serveis ofert pels 
ajuntaments amb una major 
dimensió i especialització. A 
més, tenint en compte la pro-
blemàtica no resolta en relació 
al finançament del món local, 
i per tant, davant l’escassetat 
de recursos, col·laboracions 
com aquesta permeten el 

màxim aprofitament dels re-
cursos. La cooperació i la 
concertació per part dels Ajun-
taments ha de continuar sent 
dos dels pilars en els que es 
recolzin les polítiques de su-
port a les persones emprene-
dores i empreses.
Com explica, Pep Solé, alcal-
de d’Òdena “és per tot això 
que es fa necessari escalar de 
forma més eficient la prestació 
de determinats serveis, cer-
cant la racionalitat territorial i 
sent la supramunicipalitat una 
de les eines que ho ha de per-
metre”.
En aquest sentit, “des d’Òde-
na apostem per compartir i 
optimitzar recursos amb els 
pobles veïns sempre que ens 
permeti donar un millor ser-
vei, reduir·ne la despesa o les 
dues coses a la vegada, així 
ho fem també amb serveis 
com el de la deixalleria, la pis-
cina coberta de Les Comes i el 
servei d’orientació laboral amb 
Igualada o el Centre d’Innova-
ció de la Conca d’Òdena amb 
Vilanova del Camí i La Pobla 
de Claramunt” –afegeix Solé.
El servei ofert des de Vilano-
va del Camí es troba ubicat en 
el Centre d’Innovació Anoia, 
i compta amb 8 despatxos al 
viver d’empreses per a nous 
emprenedors, una sala d’ac-
tes, aules de formació i una 
aula TIC.
Per més informació, els em-
prenedors interessats poden 
adreçar·se al Centre d’Innova-
ció Anoia situat al carrer dels 
Impressors, 12 de Vilanova 
del Camí (Polígon de la Rie-
ra de Castellolí) o trucant al 
938054411 – ext.5 

Els emprenedors i empreses 
d’Òdena podran utilitzar el 
Centre Local de Serveis a les 
Empreses de Vilanova

El Centre Local de 
Serveis a les empre-
ses ofereix orientació 
des de l’anàlisi de 
l’oportunitat empre-
sarial fins a la creació 
de l’empresa

El subscriptor/lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment 
exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a INGRAVITA a incorporar les dades que facilita 
per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebre 
informació de les activitats i serveis propis d’INGRAVITA, així com de les activitats publicitàries i 
campanyes promocionals que INGRAVITA o LA VEU puguin portar a terme, d'acord amb el que 
s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD). 

Nom: ...........................................................................................................................................................

Cognoms : ................................................................................................................................................

Població: ...................................................................................................................................................

Telèfon: ......................................................................................................................................................

Mail: ............................................................................................................................................................

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.

 Sra. de 55 anys 
s’oferiex per 

cuidar i atendre
 persones grans.

Tel.646 29 50 72

El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment 
exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a CAMINS DE VENT a incorporar les dades 
que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la 
�nalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de CAMINS DE VENT, així com 
de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que CAMINS DE VENT o LA VEU 
puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

Nom: ....................................................................................................

Cognoms : .........................................................................................

Població: ............................................................................................

Telèfon: ...............................................................................................

Mail: .....................................................................................................

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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Conca d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena ha ad-
quirit recentment dos desfibril·
ladors més que s’instal·laran a 
la via pública, i que se sumen 
als sis que ja hi havia. Aquest 
dos nous desfibril·ladors seran 
d’ús públic, podent·los fer ser-
vir qualsevol persona en qual-
sevol moment.
L’Ajuntament realitza aquesta 
inversió per dotar a la població 
d’un sistema automàtic i sen-
zill, modern i fiable, mitjançant 
el qual el territori d’Òdena es 
transforma en una zona cardi-
oprotegida. 
Amb aquests ja són vuit els 
desfibriŀladors que l’Ajunta-
ment d’Òdena, juntament a 
l’empresa Espais Cardiopro-
tegits Catalunya, ha instaŀlat a 
diferents zones i equipaments 
municipals. D’aquesta mane-
ra, el municipi odenenc fina-
litza la instal·lació d’aparells 
previst dins el programa de 
municipi cardioprotegit. 
Així, els punts del municipi 
amb desfibriŀladors són: el 
camp de futbol de La Sort, el 
pavelló Mestre Vila Vell, un de 
mòbil que porta el vehicle de 
la policia local, un  al consul-

tori del nucli d’Òdena, un al 
consultori de Sant Pere, i els 
exteriors 24h; a la zona co-
mercial del Pla de la masia, a 
la Farmàcia Teresa Navarro i 
a la parada d’autobús de l’Es-
pelt.
Els aparells estan dissenyats 
perquè qualsevol ciutadà sen-
se cap formació específica el 
pugui utilitzar en cas de ne-
cessitat. En activar l’aparell ell 
mateix va donant les instruc-
cions  d’utilització. El seu ús 
correcte, només  cal seguir les 
indicacions de veu que dona 
el propi aparell, pot salvar una 
vida.
Per a dur a terme tot el pro-
grama de municipi cardiopro-
tegit, l’Ajuntament compta 
amb l’empresa Espais Car-
dioprotegits Catalunya, es-
pecialistes en integracions 
d’espais de cardioprotecció 
públics, que dóna suport en 
la  realització dels cursos, el 
proveïment dels desfibriŀla-
dors, la tramitació administra-
tiva dels aparells, així com el 
manteniments dels equips i tot 
l’assessorament necessari per 
a dur a terme el projecte amb 
garanties.

Dos desfibril•ladors, servei 
24h, es sumen al territori 
cardioprotegit d’Òdena 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El diumenge 7 de desem-
bre ens preparem bé de roba 
d’abric, doncs els 50 caminaires 
hem de fer una sortida que ens 
ha de duu per les muntanyes de 
Castellolí i el matí es fresquet, 
però això no ens espanta, avui 
farà un dia ben clar, hem sortit 
a les 7 des de Vilanova i amb 
els cotxes aviat arribem al lloc 
on comença la caminada, tal 
com s’aixeca el dia ens sorprèn 
un magnífic espectacle:  per lle-
vant el sol que desperta tímid i 
per ponent la lluna plena, al ma-
teix angle i  com un reflexa del 
mateix sol,  s’amaga i s’envà a 
dormir; només per veure·ho ha 
valgut la pena matinar.
En poca estona arribem dalt 
al  Castell, fem una parada per 
poder gaudir fins allà on la vista 
ens ho permet, mirant al nostre 
voltant, la comarca i mes enllà, 
veient les muntanyes nevades 
i esbrinant quines son unes i 
altres, doncs ara ja la neu co-
mença a ser present a molts 
llocs dels Pirineus. Baixem 
i esmorzem a Cal Mosset, i 
després de agafar forces con-
tinuem fins a la font de Ferro, 
després els nostres guies ens 
porten a descobrir la balma de 
Can Soteres, on ens fem la foto 

de grup, una mica mes de ca-
minada i arribem a les coves on 
gaudim una estona fent de es-
peleòlegs aprenents. I després 
d’una bona caminada res millor 
que fer un dinar amb els amics, 
dit i fet ens trobem tots a Vila-
nova per gaudir plegats d’uns 
aperitius i d’una magnífica pa-
ella, acompanyada amb café i 
polvorons, preludi de Nadal.
Tot segui el company Pere Bar-
toli, el nostra pesebrista que es 
tot un artista, ens presenta el 
naixement que el dia 21 porta-
rem al Turò de La Guardia.
Volem agrair aquesta sortida 
als nostres vocals Julio Abad, 
Mace Grados, Josep Balada i 
Francesca Cullerés i també a 
tots els col·laboradors.

Sortida a Castellolí i festa de la colla 
excursionista de Vilanova del Camí

Dons ja arriben les Festes de 
Nadal i nosaltres estem prepa-
rant una gran matinal pel dia 21 
de Desembre, quan portarem el 
nostre Pessebre al Pujol de la 
Guardia. Ens trobarem a l’Es-
glésia de Sant Hilari a Vilanova 
a les 9 del matí on el Mossèn 
beneirà el pessebre i a nosal-
tres. Seguidament iniciarem la 
caminada familiar fins al Pujol 
de la Guardia. Porteu els vos-
tres fills i nets, ja que després 
d’esmorzar farem la festa de 
caga Tió. 
L’ inscripció es gratuïta i es pot 
fer a la seu de la colla dilluns i 
dijous de 7 a 9 del vespre o el 
mateix dia abans de les 9 al pati 
de  l’església.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La matinal de Gran Recapte 
que es va suspendre a Vilano-
va del Camí a causa de la pluja 
ja té nova data. Es realitzarà el 
proper dissabte, a Can Papas-
seit. L’Ajuntament de Vilanova 
del Camí, la Creu Roja Anoia i 
la Fundació  Banc d’Aliments 
faran campanya plegades per 

tal de recollir aliments bàsics. 
Tothom qui vulgui podrà con-
tribuir amb donacions d’ali-
ments. A més, el voluntariat del 
Banc de la Teca torna a oferir 
un àpat comunitari. En aques-
ta ocasió cuinarà llenties amb 
verdures. A canvi d’una apor-
tació econòmica voluntària 
tothom podrà emportar·se un 
tuper amb el dinar. 

Els diners es destinaran a 
comprar aliments frescos, ja 
que la majoria dels que arri-
ben al banc d’aliments són de 
llarga durada i s’han de cobrir 
les necessitats també de pro-
ducte fresc, en especial de les 
famílies amb infants. 
La matinal solidària comença-
rà a les 10 del matí i s’allarga-
rà fins les 3 de la tarda. 

Cita pendent amb el Banc de la Teca en una 
matinal solidària, dissabte

El bàsquet és més que no pas cistelles i partits.  
Són les persones que comparteixen l’esforç, que s’emocionen amb  
una nova jugada i que troben en aquest esport l’energia per continuar. 

I ÉS QUE EL MÓN ÉS PLE DE BASKET LOVERS.

#BasketLover

La_Veu_de_l'Noia_245x87_S&S_Endesa_BLN_El_Greco_F_A_CAT.indd   1 01/10/14   16:10
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Durant el mes de novembre i 
desembre, la majoria d’ajunta-
ments dediquen una bona part 
de la seva gestió en l’elabora-
ció dels pressupostos, i el cas 
de Piera no és una excepció, i 
el passat mes ja va tancar els 
números del proper exercici, 
amb una bona situació pel que 
fa a l’endeutament i la pre-
visió de destinar un 55% de 
les inversions del pressupost, 
a introduir millores als barris. 
Tot això i més ens ho ha expli-
cat el seu regidor d’Hisenda, 
Josep Llopart, amb qui hem 
sobre els números de l’ajunta-
ment, la inversió per al 2015 i 
com es preveu el nou any, any 
electoral en tots els municipis 
catalans, i en què Llopart tin-
drà força protagonisme, sent 
el candidat successor de Jau-
me Guixà. 

Quins aspectes més impor-
tants destacaria dels pres-
supost municipal per al 
2015?
Tal i com hem vingut fent en 
els últims anys, hem dedicat 
molta inversió als barris, i en 
aquest cas a la construcció de 
depuradores, com les de can 
Bou o can Canals... En aquest 
cas, aquesta és una acció que 
no li tocaria fer a l’equip de 
govern, sinó a la Generalitat i 
l’ACA, perquè és competència 
seva, però no podem seguir 
abocant les aigües brutes per 
una simple qüestió de medi 
ambient, i veient que l’ACA no 
ho durà a terme, serà l’ajun-
tament qui, com ja ha fet en 
d’altres casos, construirà les 
depuradores dels barris que 
encara no en tenen, com For-
tesa, Sant Jaume, Vallbonica i 
Can Bonastre. Aquestes actu-
acions suposen uns dos mili-
ons d’euros en les inversions 
del pressupost. 
D’altra banda, també hem in-
crementat la partida de benes-
tar social, per a poder atendre 
totes aquelles famílies que 
ho necessiten, augmentant-la 
un 10%, alhora que també ho 
hem fet amb aquelles partides 
destinades a les subvencions 
per a les entitats del municipi. 
En el cas de benestar social, 
però, cal destacar la tasca 
que fa Càritas a Piera, una 
feina de molts voluntaris que 
és d’agrair, i que l’ajuntament 
intenta completar amb beques 
menjador per als infants que 
ho necessiten i fins i tot pro-
porcionant-los menjar fresc 

durant aquelles èpoques de 
l’any que no van a l’escola, 
com en les vacances d’estiu, i 
que no poden gaudir d’un àpat 
complert com el que tenen al 
menjador. 

En aquest cas, de quin pres-
supost, en xifres estem par-
lant per al proper any?
El pressupost puja als tretze 
milions i escaig, i en inversions 
hi destinem un total de gairebé 
3.900.000 d’euros aproxima-
dament. Piera és un nucli amb 
dinou barris i sempre hi ha la 
polèmica que no s’inverteix 
prou als barris i hem volgut 
equiparar aquest pressupost 
destinant un 55% d’inversió 
als barris i l’altre 45% al nucli 
principal, en què hi tenim el 
pavelló, el camp de futbol, la 
biblioteca, l’aula de música... 
espais municipals que en fan 
ús tots els habitants.  

Més enllà de la construcció 
de les depuradores, en el 
cas de les inversions, hi ha 
alguna altra millora al muni-
cipi?
Si parlem d’inversions, podem 
destacar el tancament de la 
pista de can Aguilera, una de-
manda dels veïns; també hi ha 
una partida per a reorganitzar 
tota la zona on s’està cons-
truint el nou CAP, i cal tenir en 
compte la dotació per asfaltar 
algunes zones de barris del 
municipi. Moltes de les inver-
sions són de manteniment i 
millora dels equipaments ja 
existents, adaptant-los per a 
les noves demandes, i l’únic 
més destacable és la inversió 
en les depuradores.

Per part d’altres ens, com 
Generalitat, esteu esperant 
alguna inversió al municipi?  
Actualment està en exposi-
ció pública la construcció de 
la variant B-224, que passa 
per dins del terme de Piera i 
que permetria alleugerir de 
dins del nucli urbà el trànsit, 
recuperant l’actual carretera, 
propietat de la Generalitat, i 
reconvertint-la en carrer, per a 
poder adaptar-la i fer les millo-
res adients.  

D’altra banda, quin és el 
deute de l’ajuntament?
Fa un mes, en un ple de l’Ajun-
tament, es va rebaixar l’en-
deutament del consistori, amb 
una liquidació de préstecs de 
més d’un milió d’euros, i ara 
mateix ens trobem en una 

bona situació, que sempre hi 
hem procurat estar, i tenim un 
endeutament viu de 620.000 
euros, entre un 1% i 2% del 
pressupost. L’únic nou endeu-
tament que tenim previst és un 
crèdit de 600.000 euros per a 
dura a terme la depuradora de 
can Bonastre, prevista ja al 
pressupost. 

Pel que fa a la promoció 
econòmica, quins són els 
recursos i les mesures que 
destina l’ajuntament contra 
la desocupació?
Tenim una partida dotada al 
pressupost per al 2015, amb 
crèdit per a crear un pla d’ocu-
pació amb quinze vacants, per 
a donar feina durant sis mesos 
en l’àmbit de la jardineria, la 
neteja, les millores urbanes... 
a més d’acollir-nos, sempre 
que puguem, als plans d’ocu-
pació que es convoquin per 
part del SOC o dins del Pla 
de Barris. A més, pel que fa 
a l’empresa privada, estem 
treballant amb l’Institut Català 
de Finances (ICF), mirant de 
lligar a través d’un conveni la 
instauració d’alguna empresa 
en una nau buida del polígon 
industrial.  

En el cas de les taxes i or-
denances públiques, hi ha 
algun canvi respecte aquest 
últim any?
No, al contrari, per segon any 
consecutiu hi ha congelació 
de taxes, ja que de moment 
funcionem bé i sembla que no 
hem d’augmentar els ingres-
sos des d’aquest punt de vis-
ta, i a més a més, hem baixat 
la plusvàlua, que la teníem al 
28% i ara està al 21%, menys 

en el cas de les dacions en 
pagament, que no han de fer 
front a aquest rebut, i ja tenim 
dotada una partida per a po-
der assumir la plusvàlua de 
les llars que entrin en una sè-
rie de paràmetres. 

Queda mig any per a les 
eleccions municipals, quina 
valoració del mandat en fa 
i com encara les eleccions 
del maig?
El mandat en sí, des de la va-
loració personal, crec que ha 
estat satisfactori i s’ha fet una 
bona feina. Jo era la prime-
ra vegada que estava en un 
ajuntament, vinc del món em-
presarial, i haig de dir que l’ini-
ci costa acostumar-se, però 
s’ha treballat per a tots els ciu-
tadans, assumint responsabi-
litats que, encara que no ens 
toquin, ens n’hem fet càrrec. 
A més, també estic content 
de la coalició de govern amb 
Esquerra Republicana, tenim 
una mateixa línia, malgrat ser 
partits diferents i tenir formes 
diferents de pensar. 
Pel que fa a les municipals, 
puc dir que Convergència i 
Unió a Piera ja va triar un can-
didat a encapçalar la llista, en 

“Pel que fa a les municipals, Convergència i Unió a 
Piera va triar un candidat, i en sóc un servidor”

"Entrevista Josep Llopart, regidor d’Hisenda de Piera

aquest cas en sóc un servidor, 
i a partir d’aquí, després de les 
vacances, al mes de gener, 
començarem a treballar mirant 
al maig, intentant corregir els 
errors comesos i fent equip. 
L’assemblea es va escollir per 
unanimitat com a candidat a 
les properes municipals, però, 
la presentació de la candida-
tura es farà el proper mes de 
febrer. 

La situació política a Cata-
lunya també és intensa, i 
s’albiren unes plebiscitàries 
en un futur proper, com ho 
veu?
Jo ho veig bé, i també he vist 
bé l’actuació del president que 
ha sortit a la palestra, ha donat 
la cara i s’ha sacrificat com a 
persona per al país, amb un 
“tempo” de divuit mesos per a 
poder elaborar una llista uni-
tària amb gent del carrer, gent 
que vulgui treballar pel país 
sense cap interès... 
Ell va proposar tant anar al 
capdavant com a la cua, i ho 
trobo molt important; però això 
és com tot, hi ha diferents 
grups polítics i hem d’arribar 
a una entesa que ja va costar 
pel 9N però que finalment es 
va trobar, i ara s’ha de trobar 
per a fer una llista unitària i 
poder convocar plebiscitàries. 
Penso però, que és un pro-
cés de negociació, ja que no 
deixem de ser grups polítics 
diferents, cadascú té les se-
ves idees i, a vegades, tots 
volen el seu protagonisme, 
un fet que hem de deixar al 
marge. De moment tot el que 
s’ha anat dient, s’ha anat fent, 
i esperem que ara també es 
compleixi.

Llopart, proper alcaldable de CiU al seu despatx de l’Ajuntament de Piera

Per segon any conse-
cutiu hi ha conegla-
ció de taxes i a més 
a més, hem baixat al 
21% la plusvàlua, i en 
el cas de les dacions 
en pagament, els 
afectats no hauran de 
fer front al rebut
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L’Ajuntament de la Vila de Piera 
us desitja un bon Nadal,

amb l’esperança que qualificatius com 
recuperació, emprenedoria, salut i feina,

siguin els estendards d’un nou any
també ple d’il·lusió.

Bones festes!

Pessebre vivent
de Piera
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A un quart de set de la tarda 
és previst que es faci a la Bi-
blioteca El Safareig, la pre-
sentació d’aquest conte, escrit 
per Montse Albareda i il·lustrat 
per Montse Soler. El conte, de 
tapa dura, ha estat editat per 
l’Ajuntament de Capellades i 
es vendrà les llibreries a partir 
d’aquesta setmana a 10 euros. 
L’Agàlia és una estrella que a 
les nits entra a la Biblioteca El 
Safareig per llegir contes.
A la presentació és previst 

que hi assisteixin les dues au-
tores, l’Alcalde de Capellades, 
Marcel·lí Martorell i la Directo-
ra dels Serveis Territorials a la 
Catalunya Central del Depar-
tament de Cultura, M. Àngels 
Blasco.
En acabar la presentació del 
conte es farà un taller familiar 
de manualitats, per fer-se una 
Agàlia, estrella-clauer. El cost 
del taller és d’1 euro, cal ins-
cripció prèvia i és per nens i 
nenes majors de 4 anys.

Avui divendres es presenta 
“Agàlia i un cel de contes”

PIERA / LA VEU

El republicà Jordi Madrid va 
ser escollit per l’assemblea de 
la secció local d’ERC –Piera 
com el candidat a encapçalar 
les llistes del partit en les pro-
peres municipals.
Madrid va ser escollit per una 
àmplia majoria dels membres 
militants i amics del partit en 
l’assemblea celebrada el pas-
sat mes de novembre, sent la 
única candidatura que es va 
presentar. Recordem que ac-
tualment, el republicà ja és re-
gidor a l’ajuntament de Piera, 
governada per Convergència 
i Unió.
Segons el candidat d’ERC, “ja 
estem treballant en el projecte 
i les llistes per a les municipals 
del maig”, i el grup republicà ja 
ha celebrat diverses reunions 
entre els veïns, per tal d’obrir 

un procés participatiu, que 
permeti a tothom expressar 
les seves inquietuds, i fer-lo el 
màxim de plural possible.
En aquest sentit, Madrid fa 
una valoració molt positiva del 
procés que s’està endegant 
i espera poder elaborar un 
projecte per a la candidatura 
obert a la ciutadania.

Jordi Madrid és reelegit com a 
candidat a les municipals per
ERC Piera

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Aquest cap de setmana els 
Falcons hem tingut un dissab-
te ben atapeit.
El dissabte al matí vam fer 
cap al zoo de Barcelona per 
participar en la festa POSA’T 
LA GORRA, organitzada per 
AFANOC, per tal de consci-
enciar la gent sobre el càncer 
infantil i recaudar fons per a a 
lluitar contra aquesta malaltia.  
Vam recórrer el zoo amb actu-
acions itinerants que van dei-
xar els assistents bocabadats: 
Avions de 3 amb Espelmes, 
la Masia, el 3-2-1, la Pira 4x3, 
l’Avet, l’Escala... un grapat de 
figures que van fer les delícies 
de tots els visitants. Cal agrair 
a l’ AFANOC que ens perme-
ti participar en aquesta gran 
festa i formar part d’un dia tant 
important.
Un cop dinats, vam tornar di-
rigir-nos a Gelida, on vam ac-

tuar a la fira de Santa Llúcia, 
juntament  amb els Vailets de 
Gelida i els Castellers de Cas-
telldefels. Durant l’acte vam 
realitzar la Sardana i les Plan-
xes Rodades, que van mera-
vellar el públic assistent. Per 
acabar vam realitzar un castell 
de germanor amb les dues 
colles castellers participants 

Dissabte intens dels Falcons de Vallbona 
d’Anoia

que ja havien pujat diversos 
castells.
Ens podeu seguir a la pàgina 
web www.falconsdevallbona-
danoia.com o bé a través del 
nostre facebook. I si us ani-
meu a fer falcons  poseu-vos 
en contacte amb nosaltres per 
algun d’aquests mitjans.

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Diumenge, el teatre del Ca-
sal Català dels Hostalets de 
Pierola acollirà el Concert de 
Nadal que anirà a càrrec de 
l’Orquestra Lírica del Barcelo-
nès, dirigida per Helena Bayo, 
amb ballarins solistes del Jove 
Ballet Clàssic de Badalona, di-
rigits per Marisa Yudes.
Presenten al Casal Català 
d’Hostalets de Pierola un re-
pertori en què s’inclouen clàs-
sics del repertori straussià i al-
guns valsos menys coneguts 
per al gran públic. El Ballet és 
un dels més sòlids del territori 
català en què la tècnica de la 
dansa clàssica és treballada 
amb els mestres més desta-
cats de l’actualitat. Diferents 
components han estat premi-

ats i becats en concursos na-
cionals i internacionals.
El concert començarà a les 6 
de la tarda i les entrades tenen 
un preu de 12 euros.

Concert de Nadal als Hostalets 
de Pierola

MASQUEFA / LA VEU

Nadal arriba un any més a 
Masquefa ple d’emocions, il-
lusions i activitats per compar-
tir en família. L’Ajuntament i la 
Comissió Cavalcada de Reis, 
amb el suport de les entitats, 
han organitzat una variada 
agenda que combina actes ja 
consolidats i de gran tradició, 
amb diverses novetats des-
tacades que li aportaran aire 
fresc.
Una de les novetats d’aquest 
Nadal també és el tradicional 
Concert de Sant Esteve, en 
què aquest any la Coral l’Alzi-
nar actuarà acompanyada de 
l’Escolania Cor Jove d’Olesa 
de Montserrat. La coral local 
ens interpretarà el Poema de 
Nadal, mentre que la forma-
ció convidada ens obsequiarà 
amb diverses nadales tradici-
onals.
També la Cavalcada de Reis, 
la màgica tarda del 5 de gener, 
incorporarà un canvi. I és que 
els Reis d’Orient han avisat 
que arribaran mitja hora més 
tard, a les 6 de la tarda, a l’Es-
cola Font del Roure, des d’on 
iniciaran el seu recorregut per 
totes les cases de Masquefa. 
Estaran acompanyats per les 
Majorettes de Can Parellada, i 
per primer cop per la Xaranga 
Drac de Masquefa.

La tradició, fidel a la cita
Al costat d’aquestes activi-
tats, en l’agenda nadalenca 
no hi faltaran actes clàssics 
com el Caga Tió, la penjada 

de boles a l’arbre i la xocola-
tada dels comerciants –aquest 
any acompanyats del sorteig 
de tres paneres i de teatre 
infantil-, l’exposició d’artistes 
locals a la Capella del Roser, 
la visita del Patge Viu-Viu per 
recollir les cartes als infants, i 
el posterior espectacle infantil 
i xocolata desfeta, la Festa de 
Cap d’Any a la Polivalent i l’ar-
ribada dels Reis d’Orient.

Nadal a La Beguda
La Beguda també s’encoma-

narà de l’esperit nadalenc 
amb diverses propostes: una 
doble sessió del Joc del Quin-
to, una representació teatral, 
la visita del Patge Viu-Viu i, 
com a cloenda, la màgica ca-
valcada dels Reis d’Orient. A 
més, el dia 28 de desembre, 
s’hi obrirà el nou parc infantil 
dels Tres Porquets, inspirat en 
les il·lustracions de la ninotaire 
Pilarín Bayés, que serà a l’ac-
te. El parc el finança la Diputa-
ció de Barcelona.

El Nadal arribarà carregat de novetats a 
Masquefa



Prohibida la venda
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Dies de Nadal, dies de festa
S’acosten les festes nadalenques i amb elles el 
devessall de compres de regals, menjars, begu-
da, roba, joguines... totes fetes amb gran il.lusió, 
però en detriment de les nostres butxaques.
També són festes de retrobades amb la família, 
els amics, asseguts al voltant d’una taula, fent-
la petar, mentre els nens de casa fan cagar el 
tió o escriuen amb il.lusió el seus desitjos a la 
carta dels Reis d’Orient.
Dies alegres per a molts, tristos per a alguns, 
però que cada any tornen.

Amb l’arribada de les festes de Nadal comencen els costums 
que omplen d’alegria l’ambient. Les festes nadalenques són 
per a moltes persones un moment de retrobada amb la famí-
lia i amb els éssers estimats. Els llums del carrer, els menjars, la 
música i tot l’ambient parlen de celebració i alegria, ja que 
les imatges de Nadal busquen portar sentiments de goig i 
felicitat.
L’esperit nadalenc s’instaŀla en els nostres cors i fa que aquests 
dies siguin especials. Petits i grans estrenem iŀlusions durant les 
festes i desitgem el millor per als altres. Dies de grans trobades 
barrejats amb estones de recolliment. Cançons de Nadal, fer 
cagar el tió, Missa del Gall, el Patge Faruk, els Reis d’Orient... 
moltes emocions en pocs dies.
Contínuament ens arriben missatges sobre com gaudir de les 
festes i de la màgia del Nadal, en què la gran activitat co-
mercial, l’intercanvi de regals, les reunions i els àpats familiars 
ens empenyen a ser feliços i ens obliguen gairebé a ser-ho. 
Aquestes circumstàncies fan que per a algunes persones les 
festes de Nadal i Cap d’Any siguin moments d’alegria, felicitat 

i retrobament. En canvi, per a moltes persones aquestes festes 
no són sinònim d’alegria, sinó al contrari; són una època de 
tristor. El Nadal convida a sentir-nos acompanyats i compartir 
sensacions. En reunir-se la família és quan més es troba a faltar 
les persones absents. Hi ha persones a qui el Nadal entristeix 
perquè l’absència d’un ésser estimat es fa mes patent. Però 
s’ha de saber trobar aquell equilibri que permeti a tots els 

membres de la família gaudir d’aquestes festes segons el seu 
estat d’ànim i que cadascú busqui aquella petita llumeta de 
felicitat que sempre es troba en algun racó.
Són dies en què les despeses són abundoses i s’han de sa-
ber controlar: no cal que llencem la casa per la finestra, amb 
menys es pot fer el mateix i serem igual de feliços.
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SANTI ENRIQUE

Barberà del Vallès 08210
Ctra. Barcelona, 132
Tlf: 937 181 151

Igualada 08700
Avda. Mestre Muntaner, 88
Tlf: 938 030 800

Sabadell 08205
Bernat Metge, 158
Tlf: 937 205 282

Martorell 08760
Avda. Comte de Llobregat, 42
Tlf: 937 765 081

Els millors records son els que es poden compartir amb 
els amics i les persones que ens envolten,  
portem 50 anys compartint records.

us desitjem Bon Nadal
SANTI ENRIQUE i
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En nuestra familia, todo tiende a ser muy
dinámico, por eso es muy importante poder
confiar en nuestro Mercedes. Cuando vamos a la

guardería, a ballet, a casa de la abuela, al médico o

de vacaciones en nuestro vehículo familiar, lo

hacemos con total seguridad. El personal cualifi-

cado de nuestro Taller Autorizado Mercedes-Benz

vela por ello con un servicio profesional. Siempre

tienen la solución adecuada a nuestras necesidades

particulares. Por eso ya son como parte de la

familia.

www.mercedes-benz.es

Taller Autorizado Mercedes-Benz, Ctra. la Pobla, n. 205, 8788 Vilanova del Cami. Barcelona, Tel.: 93 806 04 79, Fax: 93 806 04 84, www.mercedes-benz.es

Talleres Montoliu

My ServiceMi coche familiar.

Per les Festes de Nadal, tradició a la taula
La sopa de galets, la carn d’olla, el gall din-
di al forn, els canelons de St. Esteve, uns bons 
torrons, les neules, el capó farcit... Les festes de 
Nadal són per viure-les a la taula. Gastrono-
mia i tradició es barregen per crear un dels mo-
ments més esperats de l’any. 
Però, per què, aquests plats i no uns altres?

Àpats de Nadal a Catalunya n’hi ha dos: el dinar de Nadal i 
el de Sant Esteve; la Nit de Nadal se sol sopar com qualsevol 
dia. I les nits dels dos dies següents amb prou feines se soparà 
res perquè el dinar haurà estat copiós. Aquella abundància 
s’ha mantingut en el costum encara que hagin desaparegut 
algunes de les seves raons, com la gran necessitat d’apor-
tació calòrica de temps enrere que avui en dia ja no es re-
quereix per la majoria de les feines. Tampoc no fem l’exercici 
d’abans. Tanmateix, per Nadal, l’hàbit de menjar molt segueix 
molt present perquè continua fent festa.
Per Nadal, hi ha una tradició fixa com la del dinar que comen-
ça amb una sopa de galets, adient quan fa fred. Un plat que 
a tot estirar durà mandonguilles o potser pilota però res més. 
“L’escudella i carn d’olla -raona tota una autoritat, Josep Lla-
donosa, cuiner jubilat i autor de llibres de cuina- és un costum 
més recent i de ciutat: al món rural la carn d’olla es menjava a 
diari i no feia festa. A banda que després no t’hi cap el rostit”. 
El rostit tradicional de Nadal era d’au, normalment pollastre, 
farcit amb prunes i pinyons; d’aquí la cançó “Ara ve Nadal, 
matarem el gall”. I si no era una au potser seria un conill, el 
que hi hagués al corral. Però sempre el que se’n diu un ‘rostit 
humit’, és a dir, que es fa en cassola. Per influència castellana, 
darrerament s’ha introduït el rostit sec, el que va al forn. 

També forana és la moda del peix, explica l’erudit Jaume Fà-
brega: “Això va ser per influència madrilenya. El besuc al forn 
o el marisc són productes per als quals a Madrid hi ha un 
gran fetitxisme. Cada Nadal, totes les televisions parlen del 
preu del marisc i el costum ha acabat traslladant-se aquí”. Val 
a precisar que, el marisc, d’entrant, traeix la tradició però no 
porta la feinada que donava l’escudella. Lladonosa rebutja 
que una bona escudella pugui fer-se el mateix dia: “Quan 
sento dir que ‘a les deu m’hi poso i a la una ja la tinc feta’, 
penso pots comptar quina escudella faràs. Una escudella de-
mana molt temps de preparació”.
Un altre dels plats clàssics per Nadal, el besuc al forn, va 
entrar efímerament dins la nostra tradició per interferència cul-
tural però també perquè aquestes dates tothom vol fer ‘un 
extra’. És així, com han entrat en els nostres àpats productes 
que, circumstancialment, resultaven luxosos per novedosos: fa 
riure, ara, recordar que la pinya confitada va ser durant un 
temps el prepostres típic d’uns torrons que segueixen sent pre-

ceptius per bé que, aquí també, la novetat es conjumina amb 
la tradició i avui en dia els trobem de tota mena: de xocolata 
helicoïdals, de massapà piramidals, de praliné, de festuc, etc, 
que fan companyia als tres de sempre, el de Xixona, d’Ala-
cant i crema cremada. 
I per acabar, esmentarem un fenomen curiós que s’ha produït 
en l’entrant de l’àpat de Sant Esteve. Només en l’entrant, per-
què el segon serà un altre rostit i les postres tornaran a ser 
torrons i neules regats amb un cava. Per Sant Esteve, el primer 
plat de tota la vida han estat uns canelons. A les inherents 
raons calòriques i quantitatives abans esmentades s’hi afegia 
una raó de seny: a casa, res de menjar no es llençava. Els 
canelons es feien amb les restes del rostit del dia abans. Tot 
s’aprofitava. La curiositat és que aquesta tradició de reciclat-
ge s’ha reciclat: continuem fent els canelons, però amb carns 
picades de primera comprades expressament.
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Si ets subscriptor de La Veu i VOLS VEURE 
ELS PASTORETS DE CALAF

els dies 4,11,18,25 de gener a les 17:30h 
et portem amb autobús a veure’ls per només: 

  26€ (Adults)     17€ (nens)

 
          

Preus especials per a grups de 20 o més persones

et portem amb autobús a veure’ls per només: 

Preus especials per a grups de 20 o més persones

I si hi vols anar amb el teu cotxe, 
descomptes ensenyant el carnet de subscriptor

hora sortida: 16:35 
PUNT DE TROBADA: 

        -Parada autobusos Passeig Verdaguer 
(alçada antics Correus)

        -Estació autobusos (andanes)

I si hi vols anar amb el teu cotxe, 
descomptes ensenyant el carnet de subscriptor

hora sortida: 16:35 
PUNT DE TROBADA: 

        -Parada autobusos Passeig Verdaguer 
(alçada antics Correus)

        -Estació autobusos (andanes)

TRUCA I FES RESERVA: 669 485 500
Si ets subscriptor de La Veu i vens amb el teu cotxe, ensenyant en carnet  33% de dte. Només comprant les entrades a guixeta

Ja són aquí els Pastorets!
Un Nadal sense Pastorets, seria quasi com ce-
lebrar un aniversari, sense pastís i sense regals.  
Els més petits de casa són els que reclamen 
cada any veure d’a prop pastors, les aventures 
de Rovelló i Lluquet, i les malifetes de Llucifer i 
els seus dimonis. Els Pastorets ens esperen per 
tornar a fer-nos feliços, per recordar la tradició 
religiosa que envolta el Nadal, i, sobre tot, per 
fer-nos passar una bona estona.

Tal i com expliquen des de la Coordinadora de Pastorets 
de Catalunya, deixant de banda els seus orígens i centrant-
nos en el present, cal constatar primer de tot un fet obvi, Els 
Pastorets són una peça teatral, i el seu lloc natural de repre-
sentació és en un escenari. La base de la representació és 
un text teatral que s’inspira en el relat evangèlic del Nadal, 
sovint escrit en vers i amb una estructura dramàtica ben defi-
nida. Aquestes textos incorporen molts elements artístics dife-
rents que complementen la seva estructura i el presenten a 
l’espectador com un espectacle complet. La música, el ball, 
els efectes especials, o les grans escenografies, s’administren 
en dosis particulars donant personalitat a cada una de les 
representacions.. A l’Anoia, són força coneguts els Pastorets 
d’Igualada i els de Calaf.
Malgrat el llenguatge prou anacrònic dels seus textos, Els Pas-
torets s’expressen amb una radical modernitat  com a element 
integrador i de cohesió. En els temps actuals on trontollen 
moltes formes de relació social i cultural, aquestes represen-
tacions són un punt de trobada de les diverses generacions 
i de les diverses procedències que conformen la nostra soci-
etat. Posar en escena uns Pastorets és un projecte comú d’un 

poble, una entitat o un grup que s’uneix temporalment amb 
aquest objectiu. Aquesta tasca comuna dóna sentit i perso-
nalitat al muntatge esdevenint un senyal d’identitat per tot el 
col•lectiu que els representa. Per això identifiquem en termes 
col•loquials els diversos Pastorets amb el nom del poble o 
ciutat on s’escenifiquen.
No podem deixar de banda tampoc que existeix un llenguat-
ge propi de Pastorets que comparteixen escenari i platea. 
Aquest llenguatge s’expressa en el text, ple d’anacronismes 

que difícilment escoltarem fora d’aquest àmbit; en la presen-
tació escènica i la utilització de decorats de paper, el mateix 
vestuari, o la barreja d’espai/temps que trobem en alguns dels 
textos.
Un altre senyal de modernitat és la capacitat d’aquestes re-
presentacions per renovar-se constantment. Els Pastorets i la 
cultura popular no és un element fòssil, ans a contrari, està 
viu, es transforma i s’alimenta constantment de noves apor-
tacions. Si no fos per aquesta modernitat com s’entendria la 
seva pervivència al llarg dels anys i la vitalitat que expressen 
actualment? Aquestes manifestacions teatrals van néixer amb 
uns objectius concrets i  adreçats a un públic que entenia i 
esperava aquell missatge. El caràcter doctrinal que ha domi-
nat durant força temps les representacions de Pastorets han 
deixat pas a un missatge més obert però que no amaga l’es-
sència original de l’espectacle. Avui en dia, ens adrecem a un 
públic que arriba a les representacions amb una predisposi-
ció ben diferent i hem sabut modelar el missatge i les formes 
de la representació. Aquest dinamisme dins de la tradició és 
un altre element de modernitat que trobem a faltar en altres 
segments o expressions de la nostra societat. Cal també estar 
amatent a una falsa modernitat que ens imposa una visió “lai-
ca” de la societat on no hi tenen lloc aquestes manifestacions 
nascudes al redós de l’entorn religiós. Aquesta visió reduccio-
nista ens empobreix culturalment i socialment. 
I per acabar, els Pastorets han estat durant molt anys, refugi 
i motor de la nostra llengua en un entorn polític que li era 
clarament hostil. En els obscurs anys de la postguerra els Pas-
torets van ésser una manifestació catalana tolerada, on s’hi 
van aixoplugar llengua i cultura, en connexió directa amb un 
contingut sentiment de país.
Amb tots aquests elements a la mà, de ben segur que segui-
rem tenint Pastorets durant molts anys !
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Homewear / Pijames 

20% Dte. 

Sobre preu Outlet

Grey Melon 70% dte.
Sostenidor Foam
Abans 39.90€
Ara 10€

Boxer Limitless
70% dte.
Abans 39.90€
Ara 9.90€

Vine i
Descobreix
les nostres
OFERTES

Av. Balmes,14 - 08700 Igualada
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Què regalar aquestes Festes?
S’acosta Nadal i comença l’àrdua tasca de les 
compres dels regals. Quantes vegades hem vist 
cares de decepció en nens i adults en lliurar 
el nostre regal? Què podem fer per encertar 
millor en els regals sense passar-nos del pres-
supost ni dedicar dies i dies a anar de tendes 
buscant idees sobre què regalar?. 

Per encertar en el regal hem de centrar-nos en la persona a 
qui va dirigit.
El primer a tenir en compte és l’edat ja que això ens ajuda a 
determinar les possibles tendències en els gustos de qui ha 
de rebre el regal. Una persona jove és molt susceptible de 
rebre aparells de tecnologia moderna tals com a telèfons 
mòbils, consoles, reproductors MP3 i MP4, reproductors DVD, 
càmeres fotogràfiques, càmeres de vídeo, etc... Amb les noves 
tecnologies de comunicació, els intercanvis d’imatges, vídeos, 
música estan a l’ordre del dia entre els joves.
Per a una persona de mitjana edat, de 35-50 anys, el regal 
ja pot anar dirigit més cap a la roba, bosses o carteres, llen-
ceria, etc... encara que un recurs que mai falla és esbrinar quin 
perfum usa i regalar-li-ho. És un clàssic no gaire original però 
d’èxit assegurat. I també la tecnologia és una bona opció en 
aquest cas, encara que ja seria cap a dispositius del tipus 
iPad, iPhone o altres smartphones o tipus de tablets. Si el preu 
és massa elevat, sempre es pot recórrer a comprar-ho de se-
gona mà, es poden trobar bones oportunitats.
Si es tracta d’una persona de major edat, 55 o més, podem 
recórrer a regalar un llibre, si és amant de la lectura, o un altre 
tipus de regals més elegants com poden ser un bolígraf o 
llapis d’alguna marca reconeguda, cartera de butxaca o un 

rellotge o ulleres distingides, etc.
D’altra banda, podem enfocar el regal segons el tipus de 
persona al que va dirigit. Si és algú molt sentimental pensarem 
en regals amb un toc personal, que incorporin una fotogra-
fia o record (inscripció, per exemple) d’algun ser estimat o 
d’alguna celebració de família o regals d’ús molt personal i 
personalitzats especialment per a ella, com una cartera, cla-
uer, agenda, un bolígraf o ploma amb una inscripció etc... No 
tenen perquè sortir cars, encara que si que es tenen de pre-

veure amb antelació.
Si es tracta d’algú amb gustos molt selectes i exclusius però 
no disposem d’un pressupost important ens podem dirigir a 
les tendes de les seves marques preferides o, si escau, ho po-
drem buscar en les tendes online i triar petits complements o 
accessoris que sapiguem que puguin ser del seu gust. Com a 
alternativa, ens podrem dirigir a tendes de marques però que 
venen de la temporada anterior o, fins i tot, a aquelles que 
venen marques però amb petits defectes o tares, encara que 
en aquest cas haurem de seleccionar molt bé el producte 
triat.
També podem orientar el regal cap a alguna cosa que 
aquesta persona no ha pogut obtenir per raons econòmi-
ques. Estem parlant d’algun petit viatge, o acudir a algun lloc 
cèlebre o de moda, etc... En aquest cas, segons el cost del 
regal, podem buscar la complicitat d’altres persones de l’en-
torn per compartir el cost i aconseguir un pressupost superior.

Finalment, si es tracta de regalar a una dona familiarment pro-
pera (esposa, filla, mare, germana, etc...), sempre es pot recór-
rer a una joia adequada als seus gustos. El problema ara és 
que l’or està a un preu elevat que ens pot fer aquest regal 
prohibitiu. Podem acudir al regal d’una joia de segona mà, 
això sí, que hagi estat repassada pel joier per tornar a tenir 
el seu aspecte de nova. A més, es pot reservar la joia unes 
setmanes abans del nadal i pagar-la fraccionadament fins al 
Nadal. Un aspecte molt important és assegurar-te que, en cas 
que ella volgués canviar-la, es va a poder fer.
També es poden regalar joies a homes als quals els agradi la 
distinció com a bessons d’or o una pinça de corbata d’or o 
fins i tot un anell del tipus segell o solitari. Naturalment, també 
en aquest cas podem acudir a tendes de segona mà per 
ajudar a quadrar el nostre pressupost.



De cara a les fes-
tes ens agrada 
lluir la nostra mi-
llor imatge. És per 
aquest motiu que 
contactar amb la 
teva consultora de 
bellesa indepen-
dent per una ses-
sió d’exfoliació i 
rehidratació gra-
tuïta és sempre un 
gran encert. Ella 
t’ensenyarà a pre-
parar la teva pell 
perquè estiguis ra-
diant i, a més, tria-
rà per a tu la millor 
harmonia de ma-
quillatge per al dia 
de Nadal i la Nit de 
Cap d’Any. Et sen-
tiràs més bonica i 
segura que mai!

Recorda que a totes 
les dones i homes els 
encanta que els rega-
lin bellesa. Per això la 
teva consultora estarà 
al teu costat per elabo-
rar una llista dels mi-
llors regals per aques-
tes festes, sempre amb 
un pressupost a mida! 
Els regals es presen-
ten en precioses ciste-
lletes i s’acompanyen 
d’una invitació per a 
una classe persona-
litzada per aprendre a 
aplicar els productes 
que contingui el lot.
 
MASTER CLASS DE 
MAQUILLATGE 
(IMPRESCINDI-
BLE APARÈIXER 
A LA LLISTA VIP)
Aquestes festes Carla 
Rabell, maquilladora 
igualadina que desen-
volupa la seva tasca 
a la televisió balear, 
oferirà una MASTER 
CLASS de maquillatge 
que en una localitza-
ció privilegiada que et 
desvetllarem en fer la 
teva reserva. Truca al 
630670239 o contac-
ta a olgajimenezmk@
gmail.com per conèi-
xer el lloc i les dates. 
Seràs rebuda amb una 
copa de cava i accedi-
ràs a diversos regals 
de productes Mary 
Kay. L’acte és gratuït, 
però per poder-hi as-

Felices festes amb les consultores de 
bellesa independents de Mary Kay!

sistir és imprescindible 
aparèixer a la llista VIP 
i venir vestida de còc-
tel. Comença l’any nou 
envoltada de bellesa i 
glamur!
 
CAMPANYA 
SOLIDÀRIA 
JOURNEY OF 
DREAMS
Si busques un regal 
especial, fins al 31 de 
desembre pots partici-
par en la nostra cam-
panya solidària. Dos 
euros de la venda de 
cada perfum “Journey 
of dreams”, d’un de-
licat aroma floral, es 
destinaran a la funda-
ció Integra, concreta-
ment a un programa 
anomenat “Un nou 
futur amb Mary Kay”. 
Aquest programa, 
que ja s’està duent a 
terme, afavoreix la in-
corporació al mercat 
laboral de dones que 
han patit violència do-
mèstica. El perfum, 
ideal per regalar o re-
galar-se, és la millor 
manera de sentir-se 
guapa fent el bé.
Gràcies a tu, Mary 
Kay ha fet elevades 
donacions a projec-
tes que canvien les 
vides de dones i nens 
a tot el món. Els fons 
d’aquestes donacions 
vénen de les vendes 
totals dels productes 
solidaris Mary Kay 
des de l’any 2008. 
Aquestes donacions 
ofereixen a les vícti-
mes de violència do-
mèstica l’oportunitat 
d’una nova vida, a pa-
cients de càncer una 
experiència de futur 
i als nens orfes una 
raó per somriure.
Mary Kay s’ha com-
promès a posar fi a 
la violència domès-
tica a través de pro-
grames de promoció, 
educació i prevenció. 
Fundada el 1996 per 
Mary Kay Ash, la Fun-
dació Mary Kay ha do-
nat més de 31 milions 
de dòlars a refugis de 
violència de gènere i 
els seus programes.
 

A més, Mary Kay es 
empresa colaborado-
ra del programa “Po-
sa’t guapa, et sentiràs 
millor” d’ajuda a les  
dones amb càncer, 
que promou  la Fun-
dació Stanpa.
 
El càncer pot prendre’t 
l’energia, la gana, les 
forces… Però no ha 
d’afectar l’autoestima 
i la confiança.

Si desitges concertar 
una classe de cura 
de la pell o maquillat-
ge gratuïta, realitzar 
una comanda o saber 
més sobre l’oportuni-
tat de ser consultora 
de bellesa, contacta 
amb Olga Jiménez al 
630670239 
o a 
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“Posa’t guapa, et sentiràs millor” és un 
programa que ofereix tallers sobre la cura 
de la pell i el maquillatge. Experts en cos-
mètica ensenyen a les participants tècni-
ques i trucs que les ajuden a recuperar un 
aspecte natural i saludable. Sabem el valor 
que té seguir-se veient guapa i mantenir-
se cuidada, perquè veure’s bé fa que les 
dones se sentin millor i tinguin més força i 
esperit de superació.

olgajimenezmk@gmail.com
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Tothom a taula!
Aquestes festes la taula es converteix en el 
centre de la casa. A la taula hi soparem la nit 
de Nadal, hi menjarem el brou i el pollastre el 
dia de Nadal, els canelons per Sant Esteve, el 
raïm per Cap d’Any... per tant la taula de casa 
ha de fer molt goig. 

Decorar la taula en Nadal és tan important com la resta de 
la decoració de la casa. A més de la decoració de la casa 
també cal prestar molta atenció a la decoració de la nostra 
taula en els àpats i sopars nadalencs.
Perquè aconsegueixis un bon ambient i una atmosfera agra-
dable has de tenir en compte diversos aspectes com els co-
lors a escollir, els adorns, les tovalles i la mida que té la taula.
Si tens una taula no gaire gran, el més recomanable per les 
tovalles és utilitzar colors clars com el blanc. Després li pots 
donar un toc de color nadalenc amb els tovallons per exem-
ple. A més no hauràs de recarregar molt la taula amb adorns 
ja que no tindràs molt espai.
Quant als colors, pots optar pels colors típics nadalencs: el 
vermell, el verd, el blanc i el daurat o el platejat. Si combines el 
daurat amb el vermell aconseguiràs calidesa. Una altra com-
binació molt bonica és el vermell amb el verd típic nadalenc. 
Les taules amb aquests colors solen ser d’estil molt tradicional 
creant ambients càlids i entranyables. Amb aquests colors, es 
poden incorporar ornaments típics nadalencs com les boles 
de l’arbre, estrelletes, espelmes o flors de la flor de Pasqua.
Quant als colors no molt tradicionals trobem el negre. En 
aquest cas, es recomana utilitzar si la taula és gran i combi-
nar-ho amb el platejat. Dóna sensació d’elegant i sobri però 
pot enfosquir molt la taula, per això cal tenir molta cura en 
incorporar ornaments perquè no quedi molt recarregada.
Juntament amb el color negre, un altre color que li donarà 
elegància a la nostra taula serà el morat fosc combinat amb 
plata o rosa suau. La mateixa manera que amb el negre si 
predomina el color fosc, es recomana que els adorns siguin 
en colors clars i sense recarregar molt la taula.
Finalment si vols donar-li un toc a la taula pots incorporar un 
centre de taula nadalenc. Els més típics són en tons verds i 
vermells i els que utilitzen la flor de Nadal. De tota manera, si el 
que vols és sorprendre als teus convidats pots optar per po-
sar algun centre de taula més original, però sempre d’acord 
amb la decoració que has triat i sense recarregar molt la tau-
la, ja que pot arribar a molestar.
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Institut Yvette Pons
 C/ Sant Martí de Tous, 37 
08700 Igualada, Barcelona.

Tel. 93 804 62 02
 info@yvettepons.com

www.yvettepons.com
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Viure les festes ben lluny de casa
Arriba Nadal i amb ell els preparatius per a 
les festes més entranyables de l’any. Quedar-
se a passar les festes a casa és una cosa que 
cada vegada s’està quedant més enrere i ara 
la moda és viatjar a viure el Nadal en altres 
ciutats. Per gaudir del Nadal hi ha nombroses 
destinacions en què aquestes festes tenen una 
importància o una celebració especial.  

Conèixer el Pare Noel, 
la il·lusió de nens i adults

Una de les figures centrals del Nadal és Pare Noel i ell viu 
a Lapònia, una regió de Finlàndia. La gran il·lusió dels nens, 
i d’alguns grans, es troba en un dels llocs més freds del món, 
per on passa la línia divisòria del Pol Nord. Napapiiri, molt a 
prop de la ciutat de Rovaniemi, capital de Lapònia, és un lloc 
de conte amb cases de fusta pintades de vermell i la seva 
màgica fàbrica de joguines o l’oficina de correus on arriben 
les cartes dels nens, tot això en un entorn idíl·lic de boscos 
amb pins i bedolls.
A més sabràs quants quilòmetres de la teva ciutat estàs, ja 
que hi ha senyals que indiquen la distància a les principals 
ciutats del món.
I no cal oblidar que el mateix Santa Claus està encantat de 
saludar els turistes i de felicitar les festes en tots els idiomes.
A Rovaniemi més podràs gaudir d’un meravellós paisatge amb 
muntanyes nevades, rens i trineus que milers de persones deci-
deixen visitar cada Nadal.

De compres a la Nova York més festiva

Una altra tradició nadalenca més actual són les compres. I 
què millor lloc per gastar els diners estalviats per al Nadal que 
Nova York, la capital de les botigues, la moda i les ofertes 
nadalenques de la “Shopping Week”.
La ciutat més famosa del món es posa a punt en aquestes 
dates, que molts pensen que són les millors per viatjar fins als 
Estats Units. Les grans decoracions enlluernen la ciutat que 
mai dorm, el Cap d’Any a Times Square és una de les més im-
pressionants del món i el gegant arbre de Rockefeller Center 
dóna per començades el Nadal el dia que l’il·luminen.
A més, qui no ha somiat mai amb fer una passejada en carru-
atge per Central Park com en les pel·lícules romàntiques ame-
ricanes o patinar sobre gel al voltant de l’avet més famós del 
món.
I el Cap d’Any a Nova York és una cosa digne de veure, des 
de 1904 milers de persones es citen a Times Square per veure 
caure la bola del canvi d’any, tot això en un ambient de focs 
artificials, confeti i neu. A més, per als més tranquils hi ha el 
espectacle pirotècnic del pont de Brooklyn.

Viena, concert i festa pels carrers

El Concert d’Any Nou de l’Orquestra Filharmònica de Viena 
fa que la capital austríaca sigui cita obligada per a milers de 

persones de tot el món. Aconseguir una entrada per entrar al 
Wiener Musikverein és una cosa gairebé impossible, s’adjudi-
quen per sorteig i al més pur estil del futbol, moltes persones 
intenten aconseguir una a la revenda això si, a preus desor-
bitats. Per a la resta dels mortals també és especial veure el 
concert a la pantalla gegant de la plaça de l’Ajuntament 
de Viena.
Però tot Àustria no està pendent del concert i els austríacs 
celebren l’any nou amb el Silvesterpfad, on ballen i proven 
delicatessen típiques mentre beuen “punch” en un mitjà del 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO que són els carrers 
de Viena.
I les ciutats s’omplen de mercats nadalencs que van comen-
çar fa més de 700 anys en què es pot trobar tot tipus d’orna-
ments per a les dates més coquetes.

Itàlia amb encant

La Toscana italiana és una de les destinacions preferides per 
als enamorats durant tot l’any, els seus aires relaxats i de bona 
vida atrauen milers de turistes, però per Nadal la regió italia-
na adquireix un encant que no el té un altre lloc.
Els pessebres i els pessebres vivents omplen els carrers de 
Sienna, Florència o Arezzo, on les botigues s’engalanen per 

viure el Nadal amb l’exquisit gust 
italià.
Molt a prop també es pot gau-
dir d’aquesta època a la capital 
italiana. Roma és lloc clau per a 
nombrosos catòlics que aprofi-
ten el Nadal per visitar el Vaticà, 
escoltar el missatge del Papa i 
presenciar les processons que ce-
lebren el naixement del Nen Jesús.
Roma s’omple de focs artificials el 
31 de desembre i el concert gra-
tuït d’any nou és més especial per 
donar-se al Fòrum Imperial, al cos-
tat del mític Coliseu romà.

Nadal per als romàntics

La ciutat més romàntica del món 

també és una de les destinacions elegits per milers de per-
sones per gaudir de les festes nadalenques. El Nadal a París 
és impressionant, l’olor de castanyes es nota mentre la gent 
passeja per uns Camps Elisis decorats o mentre es fa fotos al 
davant de l’emblemàtica Torre Eiffel més il·luminada que mai 
amb la seva pista de patinatge sobre gel a sota.
No falta l’impressionant arbre de Nadal gegant situat a 
l’entrada de la catedral de Notre Dame i carrers parisencs 
s’omplen de carrusels, cavallets i mercats. Les botigues fan 
representacions nadalenques amb ninots que es mouen, la 
Galeria de Lafayette i el Printemps Departament Store capten 
l’atenció de tots els turistes i parisencs.
 

Londres, més espectacular que mai

La capital britànica és una de les destinacions més visitats a 
Nadal. La ciutat més cosmopolita d’Europa celebra les festes 
nadalenques amb magnificència, de focs artificials llançats 
des de South Bank, al costat de la London Eye que es poden 
veure a la vora del Thamesis, fins a les decoracions de tota 
la ciutat, més impressionants en els Harrods i l’arbre de Nadal 
més gran de Londres a Trafalgar Square.
La festa londinenca se celebra als pubs i les discoteques del 
Soho, Picadelly o Camdem i el dia un es celebra la desfilada 
d’any nou més gran del món, amb artistes de tot arreu, acrò-
bates, ballarins i músics.

Un Nadal sota el nivell del mar del Nord

Amsterdam redecora seus carrers i els seus canals d’una ma-
nera màgica per a l’ocasió, tots els arbres il·luminen els carrers 
a la nit i es pot passar el temps submergit en els mercats na-
dalencs.
La ciutat és una de les més actives durant l’any, amb activitats 
de tot tipus que fan d’ella una de les més visitades, i per Na-
dal no és per menys. Concerts a esglésies, típics cors al carrer, 
possibilitat de muntar en bicicletes decorades ...

Berlín, gastronomia i glamour

I, com no, Berlín és l’última de les triades per gaudir els dies 
nadalencs. Mesos abans que arribin les esperades dates, la 
capital alemanya ja comença a decorar i omplir els seus car-
rers dels enormes mercats tan europeus.
La gastronomia alemanya és un pilar fonamental en aquests 
mercats, pa de mel, ametlles torrades, vi calent amb canyella 
i oques vius per cuinar rostizado són alguns dels delicatessen 
que es poden trobar en qualsevol carrer de Berlín.
Patinar sobre gel, balls i sopars als hotels, trasllats en limusina 
per gaudir dels focs artificials i pubs en què passar la nit són 
diverses de les activitats que la ciutat alemanya ofereix als 
seus turistes. 
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Feliç 2015

C/ Òdena, 14 · Igualada Tel. 93 803 58 05

Bones Festes!



  c/ Custiol, 3    ·    Igualada    ·   93 805 16 99 
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Anoia Sud  

PIERA / LA VEU

El passat divendres, es van 
recollir joguines noves i un 
bon nombre de joguines recu-
perades de segona mà, per-
què aquest Nadal cap nen no 
es quedi sense joguina. 
Aquest any va ser el Departa-
ment de Benestar Social qui 
va coordinar la iniciativa de 
recollir joguines per als nens 
de famílies necessitades del 
municipi. Aquesta acció es va 
fer el divendres 12 de desem-
bre a la Parròquia de Piera. La 
recollida, el control i la distri-
bució de les joguines recolli-
des es fa gràcies al voluntariat 
i els professionals dels serveis 
socials. També es va comptar 
amb la col·laboració organit-
zativa de Piera TV, Càritas i 
Ajuntament.
Les xifres de la recollida són 
d’unes 225 joguines noves i 
d’un bon nombre de joguines 
recuperades de segona mà. 
Aquestes joguines es dis-
posen en lots per a famílies. 
Unes 190 famílies pierenques, 
amb fills i filles d’edats com-
preses entre 0 i 12 anys, opten 
a aquests lots i també s’inclo-
gui un detall per als nois i les 
noies de 12 a 17 anys.

A la tarda, la jornada va estar 
amenitzada per les actuacions 
de les Pallasses Pallusses, 
màgia amb el Mag Miquel, 
Eixerits Timbalers de Piera, 
Colla Infantil dels Diables de 
Piera, grup de Dansa Oriental 
i, per berenar, xocolatada.
Campanya permanent de jo-
guines de Càritas 
Aquesta acció solidària, que 
garanteix al menys una jogui-
na per a tots els nens, com-
plementa la campanya perma-
nent de joguines i bicicletes 
de segona mà, associada al 
Rebost d’Aliments, que orga-
nitza Càritas Parroquial.  Uns 
quaranta voluntaris les nete-

gen i les recuperen plenament 
perquè puguin ser repartides 
en perfectes condicions.
Per això es fa un nova crida, 
prèvia a la diada de Reis, per 
lliurar aquelles joguines que 
han quedat a la llar sense 
ús, bé perquè els infants han 
crescut i ja no són de la seva 
edat, bé perquè han deixat 
d’utilitzar-les i, igualment, amb 
aquelles bicicletes que que-
den en un racó, que es poden 
lliurar al despatx parroquial al 
carrer Sant Cristòfol, 30-32 
(entrada pel pati), tots els di-
lluns de 12 a 13 h i de 17 a 20 
h o bé en hores convingudes 
al tel. 618 93 83 82

Reeixida recollida de joguines a Piera
IGUALADA / LA VEU

Aquesta setmana comencen 
a Piera els actes típicament 
nadalencs. Dimecres, a les 
17.30 h, a la plaça del Peix, 
hi haurà la cantada de nada-
les oberta a la participació de 
tota la Vila, i amb el suport de 
l’Escola Creixà, Escola Herois 
del Bruc, Escola Les Flandes, 
EA Apiària, les corals Xicoira i 
Tríola, l’Aula Municipal Maria 
Escolà i Cases i la Colla Infan-
til dels Diables de Piera. En 
finalitzar la cantada, hi haurà 
coca i xocolata per a tothom.
També enguany el Grup de 
Dones de Piera i la regidoria 
d’Igualtat de Gènere han orga-
nitzat un mini cicle de cinema 
femení, amb la projecció de 3 
pel·lícules, a l’Espai d’Entitats, 
que tenen la dona com a per-
sonatge principal. Seran tres 
pel·lícules, que es projectaran 
el divendres 19 (Hannah Aren-
dt), dilluns 22 (La cocinera del 
presidente) i dimarts 23 (Bár-
bara).
El divendres 19, l’Ajuntament 
de Piera ofereix la tradicio-
nal recepció de Nadal per als 
seus treballadors, les entitats i 
les associacions de la nostra 
Vila. Serà a les 20 h, a la sala 
de plens.

El dissabte 20, el protagonitza 
la VI Fira de Nadal, un apara-
dor nadalenc ubicat al llarg del 
carrer Sant Cristòfol per pro-
mocionar el comerç local, que 
ofereix productes nadalencs i 
objectes de regal per a aques-
tes festes. De 10 a 20 hores, 
hi trobareu parades, artesa-
nia, tallers infantils, inflables i 
ambient nadalenc.
També el mateix dissabte, 
a les 11 h, s’ofereix des dels 
estudis de Ràdio Piera el tra-
dicional recital de poemes de 
Nadal, amb la participació dels 
infants dels diferents centres 
escolars pierencs. A la tarda, 
a les 18 h, l’Aula de Música 
porta a l’escenari del Teatre 
Foment de Piera l’audició de 
Nadal, amb l’actuació dels 
conjunts instrumentals, que 
enguany centra la temàtica en 
la música de la revolució.
El diumenge 21, el grup local 
Els Pedaços presenta un con-
cert de Nadal en format acús-
tic. Serà a l’església parroquial 
de Santa Maria de Piera, a les 
18 h, amb entrada lliure.
Consulteu la programació 
completa i els horaris i dates 
dels oficis religiosos de les 
festes a www.viladepiera.cat/
nadal2014.

Piera es vesteix de Nadal

PIERA / LA VEU

La Marató de Piera Televisió 
va recollir 2.500 kg d’aliments, 
en una emissió molt especial i 
participada amb l’objectiu soli-
dari de recollir aliments per a 
les famílies més necessitades 
del nostre municipi. 
Emotiva, entretinguda i molt 
participada va ser la XVI Ma-
rató de Piera Televisió d’en-
guany. Un esdeveniment que 
compta amb la solidaritat de 
molts pierencs i pierenques 
que s’acosten als estudis de 
Piera Televisió a portar ali-
ments per a Càritas i també 
per participar en un ampli 
programa d’actuacions per tal 
d’amenitzar aquesta emissió 
tan especial.
La Marató va engegava les 10 
hores amb la presentació de 
la programació i l’entrevista a 
Càritas de Piera, seguida per 
l’entrevista a la Ma. Àngels 
Isart, amb motiu del 25è ani-
versari del Pessebre Vivent de 
Piera. Seguidament van co-
mençar les actuacions: Manel 
i Eli (cantautors de Capella-
des), Coral Xicoira, Batukada 
de Terrasa, balls amb la Pis-
cina de Piera, Batukada dels 

Hostalets de Pierola, entre-
vista al Club Ciclista de Piera, 
entrevista al Club Tennis Taula 
de Piera, Falcons de Piera, 
Associació Cultural Ballestea, 
Eixerits Timbalers de Piera, 
Mag Jordi, correfoc amb la 
Colla de Diables Infantils, Uri 
Mata i Aïda López, Dansa Bo-
llywood de Piera, Batukada i 
correfoc amb els Diables de 
Piera, havaneres amb Barca 
de Mitjana, boleros amb els 
Mas Gardenias, La Tita El 
Fumat, la cançó de la Marató 
(amb Aleix Colom, Meritxell 
Vallès, Carles Vendrell i Lluís 

La Marató de Piera TV recull dues tones 
i mitja d’aliments

Rovira) i entrevista final amb 
el balanç de la jornada amb 
Càritas Piera i els regidors del 
Consistori.
D’altra banda, abans de fina-
litzar la Marató es van sortejar 
els premis següents:
4 entrades per al Museu del 
Barça: Montse Fernández
Samarreta signada per Toni 
Bou: Escola de ball Fipball, de 
Sant Boi de Llobregat
1 SPA per a 2 persones a l’Ho-
tel Gran Palace de la Pineda 
(gentilesa d’Eurocar): Daniel 
Gelabert

PIERA / LA VEU

L’Ajuntament de Piera comu-
nica als usuaris de la Piscina 
Municipal que les obres de 
substitució de la coberta mòbil 
s’endarreriran fins a finals del 
mes de febrer, segons preveu 
l’empresa que està executant 
les obres. 
D’acord amb el compromís 
adoptat a l’inici de les obres, 
s’anirà informant puntualment 
de qualsevol incidència o 
qüestió que afecti directament 

els usuaris d’aquest equipa-
ment municipal.
D’altra banda, ja s’ha res-
tablert el servei de l’escola 
Àgora, que havia sofert una 
avaria, amb la qual cosa les 
activitats a la zona d’aigua es 
fan amb normalitat.
Des de la regidoria d’Esports 
i de la gestió de la Piscina de 
Piera preguem que disculpeu 
les molèsties que us puguin 
ocasionar aquestes obres de 
millora.

Endarreriment en les obres de 
la coberta de la piscina
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LA LLACUNA / LA VEU

El proper diumenge 21 de de-
sembre, a la una del migdia,  
l’església de Santa Maria de 
la Llacuna acollirà el tradicio-
nal concert de Nadal. 
Sota la direcció de la Maria Te-
resa Costa, amb l’acompanya-
ment al piano de la Gina Mi-
randa, la centenària coral La 

Cuitora ens oferirà un divers 
repertori de nadales tradicio-
nals, tant d’aquí, com d’arreu 
del món.
La Coral Cuitora, us convida 
acompanyar-los a escoltar i a 
gaudir del concert nadalenc, i 
us desitja un Bon Nadal i un 
Pròsper Any 2015.

Concert de Nadal de la Coral 
la Cuitora de la Llacuna

ORPÍ / LA VEU

Orpí ja prepara les festes de 
Nadal. El dissabte al matí va 
arribar el tió a Orpí, i els nens 
el van trobar a la plaça Sant 
Jordi. El mateix dia per la tar-
da va tenir lloc la tradicional 
Cantada de Santa Llúcia, una 
tradició que es manté arrelada 
des de fa molts anys i conegu-
da com “aplegar les llúcies”. A 
les 17:00h els nens/es del mu-

nicipi es van trobar a la Plaça 
Sant Jordi, i van recórrer amb 
els seus cants els carrers de 
Can Bou, recollint tots els ob-
sequis que se’ls oferien. Des-
prés i per entrar en calor, es va 
oferir xocolata desfeta la Sala 
Polivalent de l’Ajuntament 
d’Orpí. També s’està prepa-
rant un petit pessebre que llui-
rà a la Plaça Sant Jordi.
Pel dia 20 de desembre està 
prevista la Missa de Nadal, a 

l’Església de Sta Càndia a les 
17:00h, seguidament es farà 
cagar el tió, berenar i concert 
de gospel amb el grup de Car-
me. L’entrada serà de 2 euros 
que es donaran per la Marató 
de TV3 d’enguany destinada 
a les malalties del cor. I ja per 
tancar les festes s’espera que 
arribin els Reis Mags d’Orient 
que segur faran les delícies 
dels més menuts, el dia 5 de 
gener per la tarda.

Activitats nadalenques a Orpí

CARME / LA VEU

A prop com estem de les fes-
tes nadalenques, resulta agra-
dable a la vista i potser també 
per l’esperit, veure l’ambient 
de Nadal als carrers. Guar-
niments de tota mena, llums, 
arbres engalanats,  a voltes 
també música, fires de pesse-
bres...
Ara fa uns dies, la gent gran 
de Carme, va fer una esca-
pada a Barcelona, per tal de 
gaudir de la tan anomenada 
Fira de Sta Llúcia. Malaurada-
ment, va coincidir amb el dia 
de la ventada, que va obligar 
els paradistes a recollir i tan-
car. Tot i així, es va aprofitar 
la tarda, visitant els pessebres 

de la plaça de St  Jaume i el 
del  claustre de la Catedral. 
Seguidament, es va fer un pe-

La gent gran de Carme visita la 
Barcelona nadalenca

tit recorregut per alguns dels 
carrers que formen  part del 
nucli antic de la ciutat.

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El divendres dia 12 de de-
sembre van començar les 
activitats solidàries per reco-
llir donatius per a la Marató 
de TV3 del 2014, aquest any 
per a la investigació per a les 
malalties del cor. L’Especta-
cle solidari va ser la prime-
ra activitat. Es va realitzar a 
l’Ateneu de Tous i la gent va 
omplir el local de gom a gom. 
L’espectacle de varietats, mà-
gia, dansa, bike trial, pallas-
sos, música, va entusiasmar 
al públic assistent. Poc a poc 
s’anava omplint el pot per a la 
Marató. També es va fer un 
sorteig de nou paneres amb 
els productes portats per la 
gent voluntàriament.  
Al mig de l’espectacle, la Dra. 
Dolors Arnau, va fer una ex-
posició sobre el cor, molt di-
dàctica i alhora ens va dornar 
uns consells per cuidar el 
nostre cor. 
El diumenge dia 14 es va ce-
lebrar un esmorzar solidari 
dels motoristes de Tous i el  
Mercat de Santa Llúcia amb 

els tallers solidaris per a la 
Marató.
Les puntaries de Tous, hi van 
col·laborar amb un donatiu 
recollit de les seves activitats. 
Aquest any s’han ingressat a 
la Marató més de 1.700 Euros 
i ha sigut gràcies als volunta-
ris i voluntàries per a la Ma-
rató a Tous, que han treballat 
per dur a terme les diferents 
activitats. És d’agrair veure 
com molta gent ha fet pos-

Sant Martí de Tous va celebrar actes en 
favor de la Marató de TV3

sible que amb les activitats 
programades es poguessin 
recollir aquests diners. 
Continuarem col·laborant 
amb la Marató, perquè creiem 
que és una bona eina per a la 
investigació de les malalties. 
Gràcies a totes les entitats i 
persones anònimes que han 
fet possible la realització de 
les activitats. 
Teniu tots i totes un BON 
COR...

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El dia de Sant Esteve el grup 
de teatre La Claca, amb el 
suport dels Amics de Tous, 
presentarà la tradició nada-
lenca dels Pastorets. Seran 
les obres “Quan aparegui l’Es-
trella o El somni del rabadà” 
d’Assumpta Gonzalez i l’adap-
tació de l’obra “El meu avi i jo” 

d’Enrique Calicó, “El miracle 
del pessebre”.
Es faran dues sessions, una 
a les 12 del migdia (sense nu-
merar) i l’altra a les 7 de la tar-
da (numerada).
La venda d’entrades es farà 
mitja hora abans de cada fun-
ció.

Sant Martí de Tous viurà 
la tradició nadalenca dels 
Pastorets

 ENTRADES
 PER A  

El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per 
tant, autoritza a LA VEU i a IHC a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al 
seu tractament i ús amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis  d’IHC, així com les activitats 
publicitàries i campanyes promocionals que IHC o LA VEU puguin portar  a terme, d’acord amb el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).  

SORTEGEM

Nom: ........................................................................

Cognoms: ................................................................

Població: ..................................................................

Telèfon: ....................................................................

Mail: .........................................................................
Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40. 

Entraràs en un sorteig que se celebrarà a finals de mes. 
Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51

I.H.C.
2
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CALAF / LA VEU

Calaf va participar activament 
dels actes a favor de la marató 
de TV3, que es va dur a terme 
el passat diumenge, 14 de de-
sembre. Des de feia dies, les 
entitats ja havien començat a 
treballar per la causa traient 
guardioles solidàries durant la 
celebració d’algun dels seus 
actes. L’Escola de Futbol Sala 
Alta Segarra, per exemple ho 
va fer durant la presentació 
dels equips de futbol Sala i 
l’AMPA de l’IES durant una 
caminada que va organitzar a  
Vallferosa (i a través de la qual 
es van recollir 66,20 euros) .
Dissabte, 13 de desembre, els 
alumnes de rítmica de l’escola 
Alta Segarra van portar a ter-
me el Flashmob “Fes ballar el 
teu cor”, en un acte organitzat 
per l’AMPA del centre. I tam-
bé organitzat per l’AMPA, a la 
Plaça dels Arbres es va fer un 
mosaic lluminós amb espel-
mes, que sota el títol “Encén 
el teu cor” va dibuixar un gran 
cor amb centenars de petites 

candeles. A través dels dos 
actes es van recollir 357,61 
euros.
També dissabte, a la Seu de la 
Penya Barcelonista de Calaf i 
Comarca es va poder veure el 
partit del Barça contra el Ge-
tafe, durant el qual hi va haver 
barra solidària a favor de la 
Marató.
A les 5, a la Sala d’Actes Muni-
cipal, va començar una marató 
de música de taverna. Van ser 

Calaf es va sumar als actes per la Marató de TV3

4 hores de cant de taverna, 
havaneres, improvisació... a 
càrrec de músics i cantautors 
locals. L’acte va estar organit-
zat pel grup Conya Marinera, 
i al llarg de l’esdeveniment es 
van recollir 649 euros.
El mateix dissabte, al Polies-
portiu, hi va haver la presenta-
ció dels equips del CB Calaf. 
Hi va haver xocolatada i guar-
diola solidària.
Diumenge al matí va sortir de 

la Plaça dels Arbres la cami-
nada i pedalada de la Marató 
organitzada per l’entitat Bike 
Calaf. Es va dur a terme un 
recorregut fins a l’hípica de 
cal Graells, i un cop allà hi va 
haver esmorzar a base de pa 
amb tomàquet i botifarra i ac-
tivitats per a tothom com ara 
tallers, passejades amb poni, 
o el tió més gran del món. Du-
rant l’acte es van recollir 668, 
66 euros a través d’una guar-
diola solidària.
A més, durant el cap de set-
mana, i mentre es van dur a 
terme els partits de futbol de 
la UE Calaf, es van recollir di-
ners a través d’una guardiola. 
El mateix estan fent els mem-
bres de l’Esplai de la Gent 
Gran durant la 3a Mostra de 
Manualitats “Les aficions dels 
calafins”. Els visitants de l’ex-
posició poden fer les seves 
aportacions a través d’una 
Guardiola que es pot trobar en 
el mateix espai i que s’obrirà 
dissabte, a 2/4 de 7 de la tar-
da.

CALAF / LA VEU

Aquest dissabte, 20 de de-
sembre, l’Escola Municipal 
de Música de Calaf oferirà el 
tradicional concert de Nadal. 
Aquest any, però tindrà una 
connotació especial, ja que 
estarà dedicat al Mil·lenari de 
Calaf. 
Els  alumnes de l’escola inter-
pretaran la cantata “L’Escut i 
la Dansa”. En aquesta canta-
ta, el calafí Antonino Mestres, 
que farà de narrador de la his-
tòria, ha adaptat el text exis-
tent apropant-lo als llocs i fets 
característics de la història de 
Calaf. 
També es projectaran imatges 
actuals i antigues de la vila 
amb els personatges infan-
tils de la cantata sobreposats 
mentre els infants interpretin 
les cançons. Serà un concert 
coral amb acompanyament 
pianístic. Algunes de les can-
çons que s’interpretaran són: 
la cançó del castell, la de la 
noia del mercat, la cançó de la 
pesta, la cançó de l’hospital, 
etc.
El concert serà a les 18:30h a 
la Unió Calafina, està obert a 
tothom i l’entrada és gratuïta. 

Més actes de l’Escola de 
Música
Seguint amb els actes especi-
als de Nadal, cal dir que com 
a novetat d’aquest any, alguns 
alumnes de l’escola partici-
paran també als Pastorets 
Infantils de Calaf. Hi cantaran 
diverses cançons populars 
catalanes que interpretaran 
entre els diferents quadres de 
la funció.
Les representacions dels Pas-
torets Infantils es duran a ter-
me els dies 27 i 28 de desem-
bre (a les 19:00h i a les 18:30h 
respectivament) al Casal de 
Calaf.

“L’escut i la dansa”, 
un concert de Nadal 
dedicat  al Mil·lenari

CALAF / LA VEU

Els nens i nenes de Calaf i dels 
pobles del voltant  podran tor-
nar a passar-s’ho bé aquestes 
vacances al “Magic Christmas”, 
el parc de Nadal de Calaf, una 
iniciativa que permetrà un any 
més que els infants i joves 
aprenguin anglès tot jugant. 
L’organització va a càrrec de 
l’Ajuntament i de l’AMPA de 
l’escola, amb la col·laboració 
dels Escoltes de Calaf, que en 
seran els monitors.
L’objectiu del parc és aprendre 
jugant; així doncs, hi haurà ac-
tivitats d’oci i d’altres més edu-
catives-lúdiques amb un fil con-
ductor i amb activitats i monitors 
que parlaran en anglès. Encara 

que no totes les activitats es 
desenvoluparan en aquest idio-
ma, sí que hi haurà espais es-
pecífics. També hi haurà tallers, 
inflables, llits elàstics i cavallets, 
servei de cafeteria i espais per 
als nens i nenes de totes les 
edats. A més com a novetat 
d’aquest any, s’ha organitzat 
una marató d’esports.
El parc s’instal·larà al poliespor-
tiu municipal i obrirà portes del 
27 al 31 de desembre, en horari 
d’11.00 h a 13.00 h i de 16.00 h 
a 20.00 h. Els preus seran de 2 i 
4 euros l’entrada de matí i la de 
tarda respectivament; 5 euros 
l’entrada de dia sencer i 20 eu-
ros l’abonament per a setmana 
sencera.

CALAF / LA VEU

L’Ajuntament de Calaf ha sig-
nat un conveni amb  la So-
cietat Igualadina Municipal 
d’Aparcament (SIMA) a través 
del qual els usuaris empadro-
nats a la vila, que ingressin a 
l’hospital, disposaran de 25 
hores d’aparcament gratuït a 
l’aparcament Igualada Nord, 
situat al costat del centre hos-
pitalari. Segons l’acord, que 
serà d’aplicació a partir de 
gener del 2015, el ciutadà que 
arribi a l’hospital per ingressar 
o que acompanyi una per-
sona que quedi ingressada, 
podrà sol·licitar un document 
que, posteriorment, haurà 
de bescanviar a l’oficina de 

l’aparcament per una targeta 
de prepagament de 25 hores. 
Aquesta targeta serà gratuïta 
per a l’usuari i permetrà les 
entrades i sortides que desitgi 
fins a esgotar aquest temps en 
el termini màxim d’un mes. 
Posteriorment serà l’Ajunta-
ment de Calaf qui abonarà a 
l’empresa SIMA el cost de les 
targetes. 
L’acord el van signar  aquest 
11 de desembre a l’Ajunta-
ment de Calaf  l’alcaldessa del 
municipi, Maria Antònia Tru-
llàs  i l’alcalde d’Igualada i pre-
sident de la Societat Igualadi-
na Municipal d’Aparcaments 
(SIMA), Marc Castells. 

Aparcament gratuït als veïns que 
ingressin a l’Hospital d’Igualada

Torna el “Magic Christmas”, el 
parc de Nadal de Calaf

Nova gamma de bicicletes Peugeot 2015
Vine a provar-les. Informa’t a la nostra botiga

CYCLES
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Diumenge, durant tot el dia, la 
plaça Barcelona 92 de Calaf 
acollirà el Mercat de Nadal.
El Tió de Nadal, el Mercat Ar-
tesà, el Pessebre fet pels més 
petits, el Brou de Nadal, els Ta-
llers de Nadal, les Cantades de 
Nadales, les Llegendes de fa 
1000 anys, les Torrades, l’Ar-
bre dels Desitjos, el Caga Tió 
Popular, les ovelles i els xais a 
la plaça i molt més.
La Plaça Barcelona’92 de Ca-
laf viurà les tradicions nada-
lenques més arrelades a casa 
nostra. Aquelles nits de Nadal 
vora el foc, les històries que 
s’hi explicaven, les torrades 
que s’hi feien, el Tió que s’ana-
va consumint mentre passa-
ven els dies, l’olla amb el millor 
brou de l’any, les nadales que 
ens ensenyava l’àvia, les mi-
llors menges i els petits regals 
i llaminadures que cagava el 
Tió. Això torna amb tota la seva 
essència a Calaf.
Un Nadal participatiu amb ta-
llers, jocs, el pessebre que 
haurem d’anar vestint amb les 
figures que els més menuts de 
la casa hauran de pintar i, tam-
bé, un bon moment per pensar 
i escriure un bon desig i pen-
jar-lo en l’Arbre dels Desitjos... 
quin serà el vostre?. I, com 
a novetat, un petit escamot 
d’ovelles amb els seus xais fa-
ran les delícies dels més petits 
tot participant de la fira des de 
dins de la seva cleda.
I a més a més un missatge pels 

nens i les nenes de tot arreu: 
Veniu a la FIRA I FESTA DEL 
NADAL A CALAF i els patges 
dels Reis d’Orient us regalaran 
la carta oficial on podreu de-
manar els vostres regals que 
us arribaran per Reis.
I també a la tarda abans del 
Caga Tió, uns pastors despis-
tats buscaran les ovelles que 
han perdut entre el públic, pot-
ser els podreu ajudar a trobar-
les i com que ha Calaf aquest 
any és any de mil·lenari pels 
més petits, pels mitjans i pels 
grans us oferirem Les Llegen-
des de fa 1000 Anys a càrrec 
de la Mònica Torra
Encetem el Nadal de la millor 
manera, veniu a Calaf, veniu a 
la Fira i Festa del Nadal a Ca-
laf.

PROGRAMA 
- A partir de les 9 del matí, tot el 
dia, fins a les 8 del vespre:
EL MERCAT – tot el dia:
Un mercat d’artesans d’arreu 
de Catalunya
EL TIÓ A LA PLAÇA- tot el dia:
Un gran Tió de Nadal cremarà 
tot el dia en el foc de la Plaça.
FEM EL PESSEBRE DE LA 
PLAÇA – tot el dia:
Taller de Figures del Pessebre. 
Pinteu la vostra figura i col·-
loqueu-la en el Pessebre de la 
Plaça.
L’ARBRE DELS DESITJOS – 
tot el dia:
Penseu i escriviu un desig per 
aquestes festes i per a l’any 
vinent. Pengeu-lo en les bran-
ques de l’arbre de la plaça. En 

acabar la festa, es cremaran a 
la foguera del tió, perquè gràci-
es al fum s’escampin arreu i es 
facin realitat.
LES OVELLES I XAIS A LA 
PLAÇA – tot el dia

MATÍ:
- 10 del matí fins a la 1 del mig-
dia: TALLERS DE NADAL:
La mainada podrà decorar es-
pelmes, boles i diversos guar-
niments per a l’arbre de Nadal 
de casa.
- 10 del matí fins a les 11 del 
matí: LES TORRADES DE 
NADAL: En la foguera del tió, 
gratuïtament, tothom podrà fer-
se la seva torrada, amb oli i sal 
o sucre.
- 12’30 del migdia. LA CORAL 
DE CALAF, PER NADAL: La 

Diumenge, Fira de Nadal a Calaf
Coral Ressons, de Calaf, ens 
cantarà unes nadales.
- 1 del migdia: EL CALDO DE 
NADAL: S’oferirà a tots el as-
sistents, gratuïtament, el Caldo 
de Nadal.
- 1’30 del migdia: NADALES I 
CANÇONS TRADICIONALS:
El Cor Trinvant de Calaf ens 
delectarà amb les seves Nada-
les, cançons i adaptacions.

TARDA:
- A partir de les 4 de la tarda – 
TALLERS DE NADAL: La mai-
nada podrà decorar espelmes, 
boles i diversos guarniment per 
a l’arbre de Nadal de casa.
- De 4 a 5 de la tarda – ELS 
PASTORS DESPISTATS que 
busquen les seves ovelles per 
la plaça a càrrec de Gralla Ma-
nufactures Teatrals
- 5 de la tarda – EL CAGA TIÓ:
Un Caga tió adreçat a tots els 
públic i sobretot a la mainada, 
on podran passar una bona es-
tona i fer cagar el Tió tot rebent 
un petit obsequi.
- 5’30 de la tarda – LES LLE-
GENDES DE FA 1000 ANYS: 
ara fa 1000 anys va néixer la 
Vila de Calaf i un munt de lle-
gendes medievals. No us les 
perdeu. A càrrec de Mònica 
Torra
- 6’30 de la tarda – EL CALDO 
DE NADAL: S’oferirà a tots els 
assistents, gratuïtament, el 
Caldo de Nadal
- 7 de la tarda – CREMA DELS 
DESITJOS A LA FOGUERA 
DEL TIÓ.

CALAF / LA VEU

Avui divendres, 20 de desem-
bre, el Casal de Calaf acollirà 
la presentació de l’edició de El  
Llibre d’orgue de Calaf, un im-
portant document històric so-
bretot a nivell musical. Aquest 
llibre és una sòlida i curosa 
edició crítica a càrrec del di-
funt Josep Crivillé i Bargalló, 
que als 17 anys l’any 1964 en 
va comprar el quadern manus-
crit al mercat de Sant Antoni 
de Barcelona. En aquest ma-
nuscrit, Jaume Carrer (1831-
1901), hi anotava les melodies 
de moda de la seva època per 
a reinterpretar-les en les cele-
bracions litúrgiques de certes 
festivitats del llarg de l’any.
Aquest manuscrit va desper-
tar l’interès de molts investi-
gadors del camp de l’etnomu-
sicologia que volien consultar 
de manera assídua l’original, 
a la qual cosa Josep Crivillé 
s’hi resistia ja que, com tot 
investigador seriós, era gelós 

de preservar els documents 
obtinguts en recerques perso-
nals. Finalment es va decidir a 
fer una edició de tot el Llibre 
d’orgue de Calaf ja que així la 
seva consulta passava al do-
mini públic.
L’estudi crític que fa Josep 
Crivillé de El  Llibre d’orgue 
de Calaf és minuciós, en con-
cret a les seves “Notes sobre 
la seva morfologia”. És fidel 

al criteri que sempre havia 
defensat de que no n’hi havia 
prou en publicar melodies po-
pulars i tradicionals -en aquest 
aspecte som molt rics-, sinó 
que calia fer estudis seriosos 
del seu context, de la seva 
substància musical, de les 
seves lletres i dels seus trets 
organològics.
El  Llibre d’orgue de Calaf, s’ha 
publicat dins de la col·lecció 
“Calaix de Solfa”, i ha estat 
coeditat per la Direcció Gene-
ral de Cultura Popular Associ-
acionisme i Accions Culturals 
i DINSIC Publicacions Musi-
cals, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Calaf.
Durant l’acte de presentació, 
que començarà a les 8 del 
vespre i que anirà a càrrec 
de Lluís Puig, director general 
de Cultura Popular, i de Ra-
mon Vilar, etnomusicòleg, es 
comptarà amb l’actuació del 
Cor Trinvant i es servirà un re-
frigeri.

Calaf recupera un important document històric 
amb la publicació de “El llibre d’orgue de Calaf”
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Dos empats consecutius de l’IHC el deixen 
provisionalment fora de la Copa del Rei
HOQUEI / DAVID VIA

La primera volta de l’OK Lliga 
està a punt d’acabar-se. Junta-
ment amb el partit d’aquest cap 
de setmana, quedaven tres 
partits d’alt voltatge, nou punts 
que podien posar l’Igualada 
Hoquei Club entre els vuit pri-
mers, accedint així a la Copa 
del Rei. 
El rival d’aquest cap de set-
mana va ser el Noia Freixenet. 
L’actual campió de la Copa 
CERS venia amb ganes de 
certificar ja la seva presència 
en la Copa del Rei, després 
d’haver guanyat per 3-2 al Al-
coi. Els locals vénen de jugar 
quatre partits contra quatre 
grans de la competició, el Bar-
celona, el Reus, el Liceo i el 
Vic, sempre demostrant bon 
joc però només obtenint un 
punt dels dotze possibles. 
Abans d’iniciar el partit, el con-
junt visitant anava cinquè en 
la classificació (divuit punts) 
mentre que l’IHC anava tres 
llocs per darrere, ocupant l’últi-
ma plaça en zona de Copa del 
Rei, la vuitena, amb només un 
punt menys. Aquest poc marge 
de punts que separava als dos 
equips convertia  el partit en un 
enfrontament molt important 
per aquests de cara a les se-
ves aspiracions en la Copa del 
Rei. Una victòria seria un pas 
de gegant per ambdós equips. 
El partit començà amb molt 
bon ambient per part d’amb-
dós equips, ja que hi havia una 
gran quantitat de seguidors del 
Noia Freixenet a les graderies, 
és clar que tampoc els aficio-
nats de l’Igualada HC es que-

saber aguantar i no va provo-
car cap falta més que pogués 
haver significat la falta directa 
favorable a l’Igualada. 
Final del partit i segon empat 
seguit, després del 5-5 contra 
el Vic la setmana passada. 
Després d’aquest partit, el 
Monbus Igualada és novè a 
la classificació, fora de les po-
sicions de Copa del Rei, però 
tot és possible ja que compten 
amb els mateixos punts que el 
vuitè, el Voltregà (divuit punts). 
El següent partit és a domicili 
contra el Mataró, l’antepenúl-
tim de la graella, i l’últim par-
tit que dirà qui obté plaça per 
la Copa del Rei. Serà el 3 de 
gener, contra el Vendrell. Gua-
nyar aquests dos partits supo-
sarien un bon pas per a l’IHC 
d’aconseguir una recompensa 
pel gran esforç, ja que com di-
uen els jugadors arlequinats, 
“el objectiu principal sempre és 
la permanència”. 
MONBUS IHC 1 (0/1) Equip 
Inicial: Elagi Deitg, Ton Baliu, 
Jaume Molas, Sergi Pla (1) i 
Daniel López. Equip Suplent:  
Jassel Oller, Joan Muntané, Nil 
Garreta, Edgar Peralta i Àlex 
Ferrer.
NOIA 1 (0/1) Equip Inicial: Luis 
Gil, Francesc Bargalló, Aleix 
Esteller (1), Francesc Gil, Jordi 
Del Amor, Equip Suplent: Ale-
xandre Ribo, Marc Palau, Ar-
nau Xaus,  Borja Ferrer i Eloi 
Albesa.
GOLS: Tots els gols varen ser 
a la segona part: 0-1 Aleix Es-
teller (Minut 2), 1-1 Sergi Pla 
(Minut 21).

Més info a http://ihc.blog.cat

Gol de l’IHC, davant el Noia Freixenet a les Comes. Foto: Joan Guasch.
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Jornada 13
Enrile Alcoy - C.H. Mataró  5 - 2
C.P. Manlleu - Vilafranca   5 - 5
Tordera - Calafell    1 - 3
M. Igualada - Noia Freixenet  1 - 1
Cerceda - Voltregà    1 - 1
FC Barcelona - Club Pati Vic  2 - 1
ICG Lleida - Moritz Vendrell  5 - 6
Reus Dep. - HC Liceo    2 - 5

         PT j g e p     gf     gc    d
1 FC Barcelona 37 13 12 1 0 79 20 59
2 HC Liceo 34 13 11 1 1 70 35 35
3 Club Patí Vic 27 13 8 3 2 55 32 23
4 Reus Dep. 22 13 7 1 5 51 43 8
5 Enrile Alcoy 20 13 6 2 5 46 47 -1
6 Noia Freixenet 19 13 5 4 4 32 38 -6
7 Cerceda 19 13 5 4 4 45 55 -10
8 Voltregà 18 13 5 3 5 41 37 4
9 M. Igualada 18 13 5 3 5 40 39 1
10 Moritz Vendrell 17 13 5 2 6 45 59 -14
11 Calafell 17 13 5 2 6 40 56 -16
12 Vilafranca 13 13 3 4 6 41 45 -4
13 ICG Lleida 13 13 4 1 8 52 58 -6
14 C.H. Mataró 7 13 2 1 10 44 61 -17
15 Tordera 7 13 2 1 10 33 74 -41
16 C.P. Manlleu 6 13 1 3 9 34 49 -15

OK Lliga masculina

Jornada 14
C.H. Mataró - M. Igualada
Club Pati Vic - Reus Dep.
Noia Freixenet - FC Barcelona
Voltregà - C.P. Manlleu
Moritz Vendrell - Enrile Alcoy
Calafell - ICG Lleida
Vilafranca - Tordera
Cerceda - HC Liceo

daren enrere. 
La primera part va començar 
amb una primera ocasió del 
conjunt arlequinat, després 
d’una bona contra que els lo-
cals no varen saber acabar. 
Per moments el Noia sembla-
va que es tancava, esperant 
amb paciència l’atac de l’IHC 
per després acabar amb una 
possible contra: deixaven que 
els igualadins controlessin la 
pilota i la possessió, però el 
domini no era del tot clar. 
Segurament la millor ocasió 
del Noia va ser en el minut set 
de partit, en el qual el conjunt 
visitant va tenir un contraatac 
dos contra un, i que Elagi va 
saber com aturar. 
Ambdós equips perseguien el 

primer gol del partit, però cap 
aconseguia posar-se per da-
vant del marcador. Durant el 
final de la primera part, els lo-
cals varen tenir grans ocasions 
que podien haver significat el 
1-0, però tampoc va ser pos-
sible: els primers vint-i-cinc mi-
nuts van acabar tal i com van 
començar, 0-0 era el resultat 
definitiu al final de la primera 
part.
La segona part va començar 
i al cap d’uns minuts els vi-
sitants es varen avançar en 
el marcador. Un gol després 
d’una passada de la mort que 
va transformar Aleix Esteller en 
el primer de la nit per part del 
conjunt visitant. 
L’IHC, però, no es va rendir en 

cap moment. El Noia es va sa-
ber tancar, intentant aguantar 
el resultat fins el final del par-
tit. Semblava que així seria, ja 
que l’IHC era qui més ganes 
tenia de marcar, però el gol de 
l’empat semblava impossible. 
Però, res és impossible. En el 
minut vint-i-un de la segona 
part, a falta de quatre per al fi-
nal del partit, Sergi Pla va mar-
car un gran gol després d’una 
bona internada a l’àrea des de 
la banda, que va saber posar a 
dins de la porteria amb un bon 
tir al primer pal. Gol que posa-
va l’empat a un. 
El Noia va saber marcar a falta 
de tres minuts, però l’àrbitre va 
decidir anul·lar-lo. El resultat 
no va variar, ja que el Noia va 

Podi d’Eduard Forés i David Usón al Ral.li de Tàrrega
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Puntuable per la Copa i Open 
de Catalunya de Ral·lis de 
Terra es va disputar el 21è 
Ral·li Ciutat de Tàrrega amb 
la participació de l’equip de 
Moto Club Igualada format 
pel pilot manresà Miquel Mar-
sol copilotat per Laura Camps 
amb Mitsubishi Evo IX, així 
com també  l’igualadí de MCI 
David Usón que copilotava a 
Eduard Forés de l’Escuderia 
Motor Club Sabadell amb un 
Mitsubishi Evo X i del també 
igualadí de MCI Carles Pla-
nell copilotant a Gerard Llor-
dés de l’Escuderia Mollerussa 
amb un Ford Fiesta 1.6 16V.

El ral·li constava de dos trams 
de terra que es feien tres vega-
des cadascun d’ells. De fet era 
el mateix tram però amb tres 
passades a l’inrevés. Hi havia 
força expectació doncs dos pi-
lots es jugaven el títol català, 
sent finalment Carles Llinás 
copilotat per Kiko Torra amb 
Mitsubishi Evo X el guanyador 

i que s’emportava el títol per 
davant de Xavi Vidales i Jordi 
hereu amb Mitsubishi Evo IX.
Els actual campions estatals 
Forés i Usón per aquesta oca-
sió llogaven el Mitsubishi Evo 
X que fins ara pilotava el cam-
pió català Josep Maria Mem-
brado per comprovar la seva 
efectivitat de cara a la propera 

temporada i disputar amb ell 
l’estatal. Eduard Forés i David 
Usón van fer un bon ral·li que 
els portà aconseguir pujar 
al podi en el tercer lloc i ara 
estan estudiant si serà amb 
aquest o amb un altre cotxe el 
que afrontaran el campionat 
espanyol de terra del 2015.
Bon ral·li també de Miquel 
Marsol i Laura Camps amb el 
Mitsubishi Evo IX amb el que 
aconseguiren el 6è lloc abso-
lut a tant sols un segon de la 
5a plaça. Pel que fa a Gerard 
Llordès i Carles Planell van 
tenir una sortida de tram quan 
eren tercers de la categoria 
Open amb Ford Fiesta 1.6 1V.



Podi de Senior C 2T amb David Abadal i 
Ricard Martinez.

MUNTANYA / LA VEU

El passat diumenge 14 de de-
sembre, es va disputar a Tor-
tosa la tercera edició del seu 
duatló de muntanya.
Un duatló exigent i amb nivell 
molt ben organitzat pel club 
TrilerCavons i l’empresa Di-
verSport. Circuit de 5km de 
córrer a peu, 22 de BTT i 2,5 
de córrer a peu.
En aquesta duatló hi va pren-
dre part Albert Torres que jun-
tament amb un centenar de 
corredors estaven disposats 
a gaudir en un diumenge que 
semblava plujos.
Malgrat tot el temps va res-
pectar i la cursa va ser un èxit. 
De sortida, Albert Torres va 
intentar ocupar les posicions 
capdavanteres però amb el 
pas dels kilòmetres les cames 
no anaven i en una dura pu-
jada inicial va perdre al grup 
capdavanter. Per sort amb els 
dos últims quilometres va anar 
recuperant posicions fins en-
trar a boxes per la transició a 
la bici en 15è lloc. Amb unes 
distàncies molt ajustades amb 
el primers.
El tram de bici amb quasi 
700m en 22km va resultar ser 
molt exigent. I en les dures 
rampes inicials el corredor del 

Marc Vives a l’Especial de Francolí.

Albert Torres, tercer al Duatló 
de Muntanya de Tortosa

MOTOR / ENRIC RUIZ

L’Enduro del Francolí va ser 
la prova encarregada de tan-
car el passat diumenge dia 7 
de Desembre el Campionat 
de Catalunya de l’especialitat 
i, de passada, posar fi a tots 
els campionats catalans de 
motociclisme de la temporada 
2014.
Els del Moto Club Francolí 
van preparar una cursa d’uns 
45kms de recorregut als que 
s’havien de donar dues voltes 
i mitja, amb dues especials a 
disputar en cada volta. Un to-
tal de 92 pilots es van donar 
cita a l’Espluga per gaudir d’un 
dia assolellat tot i que d’ambi-
ent molt fred.
A l’igual que a la prova anterior 
celebrada a la nostre comar-
ca (l’Enduro Anoia-Montbuí) 
Jordi Figueras es va endur la 
victòria de la general i de la 
categoria E3, mentre Ramon 
Quer va finalitzar segon scratx 
i va ser el guanyador de la Ju-
nior Open, i Òscar Geebelen 
va ser tercer i segon d’E3. El 
podi d´E3 el va completar Jo-
sep Ralló.
Pel que fa als Pilots del Moto 
Club Igualada destacar la se-
gona i tercera posició en la 
categoria d’Enduro 2 de Marc 
Vives i Jordi Balcells respec-
tivament que, a mes, van fi-
nalitzar 11è i 12è de general. 
A E-125 el jove Jordi Sala va 
aconseguir una segona posi-
ció demostrant la seva rapi-
da adaptació a l’especialitat 
(recordem que es la segona 
proba d’Enduro en la que ha 
participat). A Junior Open l’Al-
bert Pons va aconseguir una 
meritòria 6ª posició. En Sèni-
or C 2T David Abadal i Ricard 
Martinez ,dos habituals del AC 
Baldrich Team, van pujar al 
podi en segona i tercera posi-
ció mentre que en Sènior B 2T 
Eduard Vendrell també feia lo 
propi acabant en segona posi-
ció. Per últim però no menys 
important Joel, el petit dels Vi-
ves, va finalitzar en la 8ª posi-
ció de Junior Trofeu.
Respecte a les Classificacions 
de la temporada, Jordi sala 

Pilots de l’Anoia a l’Enduro de 
Francolí, darrer del campionat
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aconsegueix finalitzar en la 
7ª posició d’Enduro 1 i 5è de 
E-125. Jordi Balcells aconse-
gueix el sub-Campionat d’En-
duro 2 amb 52 punts seguit per 
Marc Vives que es tercer amb 
45 punts i d’Armand Monleon 
que acaba 5è amb 25 punts. 
L’Albert Pons finalitza 12è de 
Junior Open i 16è de Junior 
Trofeu, on també Joel Vives 
es 6è. A Sènior B 2T Eduard 
Vendrell finalitza 3er absolut 
amb 46 punts. Carles Figue-
rola es 8è, Pere Albet es 10è 
i Jordi Doncel 28è. A Sènior C 
2T David Abadal se li escapa 
el podi i finalitza 4t, seguit de 
Ricard Martinez que es 5è, 
Carlos Ferre 14è i de Carles 
Olive que finalitza 18è. Per fi-
nalitzar en la categoria de Se-
nior C 4T tenim a Jordi Traver 
que finalitza 22è de general. 

La jove promesa d’Odena, Jordi Sala, a 
l’esquerra al podi de E-125. 

Podi d’Enduro 2 amb Marc Vives 
(esquerra) i Jordi Balcells (dreta).

Cni/Best/ Pallares Bicis&T-
Belles va poder situar-se entre 
els 8 primers.
Amb el pas dels quilòmetres 
va poder situar-se en 5a posi-
ció absoluta distanciant cada 
cop més als seus persegui-
dors i apropant-se fins a estar 
a 15” dels quatre de davant.
Amb el pas dels quilòmetres i 
les dures rampes, la distancia 
amb els primers no es reduïa 
fins que a 1km de meta en una 
zona tècnica Albert Torres els 
va poder atrapar, arribant tots 
5 molt ajustats a la segona 
transició per començar el tram 
a peu.

Albert Torres, sabent que el 
últim sector de córrer sempre 
li és mes favorable que el pri-
mer va imposar un fort ritme, 
avançant a dos corredors i 
gairebé atrapant al segon cor-
redor absolut.
Finalment un tercer lloc abso-
lut i primer pòdium de la tem-
porada pel nou i renovat equip 
anoienc Cni/Best/Pallares 
Coffe Vicis& T-Belles que en 
breu farà la seva presentació 
oficial.
Classificacions
1r. Daniel Ramia 1h27’32”
2n. Diego Aguilar 1h27’59”
3r. Albert Torres 1h 28’13”

Diumenge, arriba la 6a edició del 
Duatló de Muntanya d’Òdena
MUNTANYA / LA VEU

Aquest pròxim diumenge 21 
de desembre es disputarà la 
sisena edició del Duatló de 
Muntanya d’Òdena, prova 
pertanyent al Circuit català i 
puntuable per la Lliga catalana 
de duatló de muntanya i que a 
més com a novetat d’enguany 
acollirà el Campionat de Ca-
talunya de Policies i Bombers 
de Duatló de Muntanya, amb 
lo qual hi haurà els màxims 
especialistes de la disciplina 
vinguts d’arreu del país.
La cursa estarà organitzada 
per Totsports, Gesport i el Club 
Esportiu Mossos d’Esquadra 
(CEME), amb la col·laboració 
directe de l’Ajuntament d’Òde-
na i la Federació Catalana de 
Triatló i tindrà sortida, arriba-
da i zona de boxes a la Plaça 
de la Font, al centre del poble, 
amb l’inici de la prova marcat 
a les 10:30.
Enguany la cursa arriba amb 
un format completament reno-
vat, amb un circuit totalment 
nou, amb unes distàncies de 
4,5 km de cursa a peu, 21 km 
de btt amb un circuit a 2 vol-
tes de pur btt i 2,5 km més de 
cursa a peu, passant per els 

llocs més bonics i emblemà-
tics d’Òdena, com el seu casc 
antic o el Puig Aguilera.
A l’arribada a meta s’obsequi-
arà als corredors amb un bon 
avituallament, esmorzar amb 
pa amb botifarra a la brasa, 
begudes o caldo Aneto calent 
entre altres coses. A la bossa 
del corredor els participants 
seran obsequiats amb una 
magnífica manta tèrmica per-
sonalitzada del duatló d’en-
guany, productes de degusta-
ció Aneto, beguda energètica 
Restart, entre moltes altres 

sorpreses, com sorteig de ma-
terial i premis personalitzats 
per els guanyadors absoluts 
així com per tota la resta de 
categories.
Els col·laboradors que fan 
possible aquesta duatló són: 
Consell Català de l’Esport, 
Caprabo, Restart, Mizuno, Di-
ari Sport, Tomás Bellès, Jordi 
Regordosa Fisioteràpia, Caldo 
Aneto, Multipower, Marathon 
Sports, Le Monde des Curses, 
Pallarès i Forn de Pa Jaume i 
Vicenç.



Diumenge, torna la 
Pujada a la Tossa de 
Montbui
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ATLETISME / IGNASI COSTA

Diumenge 7 de desembre al 
matí, un nombrós grup de 42 
atletes del C.A.Igualada Pe-
tromiralles, participàren en la 
48a. edició del Cros Internaci-
onal Ciutat de Granollers,  amb 
una exceŀlent actuació global, 
sobresortint les 2 victòries in-
dividuals de Paula Blasco en 
Cadets i de Mar Buchaca en 
Benjamines i les 3 victòries 
per equips del CAI Petromira-
lles, en les categories Cadet, 
Infantil i Alevins femení, amb 
un total de 9 podis.
En Cadets, Paula Blasco 
s’imposava àmpliament amb 
7’53”, sobre 2.000 m. de cur-
sa, seguida d’Elia Ibarra, 4a. 
amb 8’11”, de Carlota Cerón 
12a. amb 8’33”, entrant 27.ª 
Jana Roca  amb 9’00”, i 60.ª 
Anna Guzmán amb 10’03”, re-
tirant-se per indisposició Mar 
Belenguer. Les anoienques 
guanyaren per equips amb 44 
punts.
Una nova victòria individual 
dels atletes del CAI era la de 
Mar Buchaca, guanyadora en 
Benjamines, amb 2’42” sobre 
els 700 m. de cursa conjunta 
amb els masculins, seguida 
de Laia Rodríguez, 18a. amb 
3’21”, i d’Ares Giménez, 50a. 
amb 4’09”.           
Sobresortiren també les Infan-
tils, entrant 2a.Júlia Solé amb 
5’38”, 5a. Marcel.la Solé amb 
5’43”, 7a. Judit Ibarra amb 
5’45”, 13a. Carla Alemany 
amb 5’50”, 16a. Berta López 
amb 5’53”, 25a. Carlota Díaz 
Guerra amb 6’06”, 26a. Laia 
Planas amb 6’06”, i 42a. Lau-
ra Giménez amb 6’30”, sobre 
1.500 m. de cursa, el que els 
donava també la victòria per 
equips amb 27 punts.
La 3a. victòria per equips era 
per a les Alevines, entrant 3a. 
Carla Bisbal amb  4’22” per co-
brir els 1.000 m. de cursa, se-
guida de Mar Planas, 5a. amb 
4’29”, de Martina Segura 24a. 

Cadets i infantils del CAI a la mítica Jean Bouin.

Excel.lents actuacions dels atletes base 
del CAI a la Jean Bouin i Granollers

amb 4’48”, de Judit Navarro 
28a. amb 4’52”, d’Aina Eberle 
47a. amb 5’06”, i de Sira Díaz 
Guerra 67a. amb 5’22”, el que 
els donava també el triomf per 
equips amb 60 punts.
Va sobresortir també la gran 
2a. posició de l’atleta Prome-
sa del CAI Sheila Avilés, en la 
prova Promesa/Sènior, amb 
25’12”, i en la que es va im-
posar Marta Galimany (F.C. 
Barcelona) amb 23’24”.                                 
Un altre podi dels atletes del 
CAI era el de Ton Badía, 3r. en 
Alevins, amb 8’32” per cobrir 
els 2.000 m. de cursa, seguit 
de Jan Solà, 16è  amb 9’15”, 
i de Joel Giménez, 43è amb 
10’27”. 
Paquita Pérez assolia una 
molt destacada 4a. posició en 
Veteranes, amb 15’07”, sobre 
3.500 m. Van sobresortir tam-
bé Rafael Hompanera,  5è en 
Junior amb 20’51” per cobrir 
6.000 m. de la prova conjun-
ta amb els Juvenils, en la que 
era 4t. Juvenil Guillem Carner 
amb 21’14”, entrant 29è Junior 
Jaume Marín amb 23’13”.
Jordi Badia era 8è en Vete-
rans M-50 amb 32’02” per co-
brir els 7.500 m. de cursa con-
junta amb els atletes Open, i 
en la que es va retirar per lesió 
Josep Antoni Ropero.
Gerard Farré era 11è en In-

fantils masc., amb 11’24” per 
cobrir els 3.000 m. de cursa, 
seguit de Josep Domènech, 
26è amb 12’05”, d’Eduard 
Guzmán 34è amb 12’25”, i de 
Jan Bisbal 43è amb 12’42”.
Marc Aguila era 26è en Benja-
mins amb 3’08” sobre 700 m., 
seguit de Jan Navarro, 41è 
amb 3’21”, seguit de Daniel 
Alemany, 57è amb 3’36”, i de 
Jan Méndez, 83è amb 4’19” 
en la cursa conjunta amb les 
femenines.  Eric Gutierrez era 

Júlia Solé i Judit Ibarra, al cròs de Granollers.

60è en Cadets amb 24’32” so-
bre 4.500 m.  

Les Cadets i Infantils, gua-
nyadores a la Jean Bouin 
Les atletes anoienques dels 
equips Cadet i Infantil del C.A. 
Igualada Petromiralles, as-
soliren sengles victòries per 
equips en la 91a. edició de la 
Jean Bouin, G.P. Allianz, dis-
putada a Barcelona el passat 
23 de novembre.
Les Cadets s’imposaren bri-
llantment amb 26  punts, per 
davant del  C.A.Canaletes - 
St. Martí, 2es. amb 79 punts, 
i de l’A.A. Catalunya, 3eres. 
amb 108 punts. Individual-
ment, Paula Blasco va entrar 
guanyadora, entre un total de 
137 atletes classificades.
Les Infantils assoliren també 
una brillant victòria  amb 45 
punts, per davant del C.A. 
Canaletes - St. Martí, 2.es. 
amb 117 punts, i del C.A. Nou 
Barris, 3eres. amb 120 punts. 
Individualment Júlia Solé va 
ser la millor classificada de les 
anoienques, en 3a. posició, 
entre 213 classificades. 

El C.A. Igualada Petromira-
lles, en col·laboració amb el 
Patronat Municipal d’Esports  
organitzen aquest diumenge, 
la 42a. edició de la Pujada 
Igualada – La Tossa de Mont-
bui, 4t. Memorial Lluís Torres-
casana.
La sortida serà a les 10 h. del 
matí,  amb sortida a la cruïlla 
de l’Escola Pia, i arribada al 
cim de la Tossa, amb un re-
corregut de 6.300 m., essent 
oberta a atletes federats i no 
federats majors de 14 anys.  
Hi haurà Trofeus pels  3 clas-
sificats capdavanters de la ge-
neral masc. i fem., i també pel 
primer/a de cada categoria, 
que van de la 1m.-7f. fins a 
la 6m.-12f., i rebent també els 
atletes classificats una bossa 
amb provisions, i una samar-
reta tècnica al·legòrica.  Les 
inscripcions, al preu de 5 €. 
poden efectuar-se anticipada-
ment fins avui divendres, 19 
de Desembre a  www.clubat-
leticigualada.com, i el mateix 
diumenge, des d’una hora 
abans de la sortida, al lloc 
d’inici de la prova, si no s’ha 
arribat al límit de 150 partici-
pants. 



HANDBOL / TON CASELLAS

El diumenge passat a la una 
del migdia es va disputar al 
pavelló de Les Comes el partit 
corresponent a la desena jor-
nada de lliga que enfrontava a 
l’Igualada amb el Palafrugell, 
quart i primer classificats res-
pectivament. 
Partit complicat el que els 
esperava als igualadins, que 
s’enfrontaven al líder de la 
competició que tant sols ha-
via perdut un partit. A més, els 
locals portaven dues jornades 
seguides sense conèixer la 
victòria, fet que els havia fet 
baixar a la quarta posició.
La primera part va arrencar 
amb els dos equips molt con-
centrats i posats en el partit, 
en les dues bandes del camp 
els gols anaven pujant al mar-
cador amb facilitat. En els dos 
equips l’aspecte ofensiu esta-
va clarament cobert, això sig-
nificava però que en l’aspecte 
defensiu els dos feien aigües. 
Així doncs amb aquesta di-
nàmica s’arribava al minut 15 
amb un gol d’avantatge per 
part dels igualadins (9-8) que 
feia preveure un matx equi-
librat. Però va ser a partir de 
l’equador de la primera mei-
tat que l’Igualada es va posar 
les piles en defensa, i en atac 
continuaven oferint un gran re-
pertori de gols, gràcies sobre-
tot als contraatacs provocats 
per la bona tasca en defen-
sa. Una tasca que va fer que 
el Palafrugell fos incapaç de 

L’Handbol IGD va jugar un partit excel.lent.

Pallissa de l’Handbol Igualada 
al líder Palafrugell B (38-20)

BÀSQUET / LA VEU

SÈNIOR MASCULÍ: 
CBI-EL VENDRELL (65-53)
Un partit contra un rival molt 
proper en la taula de classi-
ficació, separats tan sols per 
una victòria. L’equip igualadí, 
es disposava a mostrar tota la 
seva part més física en el partit 
per intentar superar d’alguna 
manera el conjunt de l’ A.B. 
El Vendrell.En el primer quart, 
els locals ja van mostrar el seu 
encert des de la línia de triple, 
i del que eren capaços de de-
fensar. Amb tres triples durant 
el primer quart ja es diferenci-
aven dels visitants, que tenien 
algunes dificultats per anotar 
fàcil, tan sols aprofitant les 
ocasions de rebots ofensius, 
arribant a fer vuit punts. El re-
sultat dels deu primers minuts 
era de 17-13, favorable als 
blaus. En el segon quart, els 
locals seguien amb la mateixa 
dinàmica de joc que portaven, 
posant una forta defensa i difi-
cultant el joc als visitants. Això 
no va ser suficient per evitar el 
parcial de 0-7 que van fer els 
jugadors de Miquel Àngel du-
rant els dos últims minuts de 
quart, sense deixar anotar als 
blaus. El parcial era de 16-15, 
que ens permetia arribar a la 
mitja part amb un resultat de 
33-28. Després de la mitja part, 
els jugadors del Physic CB 
Igualada A, van tornar a trobar 
l’encert des del triple, arribant 
a fer 5 triples, (4 consecutius), 
deixaven les coses difícils als 
visitants, amb un parcial de 19-
13 i un resultat de 52-41 per 
afrontar els últims deu minuts 
de joc. En l’últim quart, els dos 
equips es van relaxar en atac, 
jugant molt en estàtic i buscant 
situacions amb sistemes per 
acabar el partit. Els jugadors 
de Raül Caballero seguien 
amb l’encert des de triple, sen-
se deixar opció a la remunta-
da a l’equip visitant. El parcial 
va ser de 13-12. Finalment el 
matx va acabar amb un resul-
tat de Physic CB Igualada A 65 
– A.B El Vendrell 53.
Physic CB Igualada A: Q. Pa-
drós (2), R. Riu (6), E. Burgès 
(5), M. Moliner (5), J. Torres 
(6), C. Fons (11), A. Gual (6), 
A. Roca (15), M. Padrós (-), E. 
Tejero (7), S. Laguarta (2), M. 
Benito (-).
A.B El Vendrell: J. Salido (0), 

Treballades victòries dels dos 
primers equips del CB Igualada
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C. Sintes (4), M. Molina (5), 
A. Cereto (-), E. Galofré (10), 
J. Torres (8), O. Thiam (1), JJ. 
Miguel (17), E. Galan (5), JM. 
Luna (-), M. Rovirosa (3).

SÈNIOR FEMENÍ: 
COLLBLANC T.-CBI (43-46)
El Depimés CB Igualada A va 
aconseguir una treballada vic-
tòria per 43 a 46 a la difícil pis-
ta del AEC Collblanc Torrassa. 
Les igualadines,que presenta-
ven les baixes de la base Júlia 
Salanova i l’aler Alba Acevedo, 
van saber lluitar en equip fins 
el final per assolir una nova 
victòria. El matx va començar 
amb bon joc per part igualadí, 
bon ritme i joc coŀlectiu en uns 
bons primers minuts de partit. 
Però l’equip local amb gran en-
cert ofensiu va capgirar el mar-
cador i es va saber imposar 17 
a 14 en aquest primer quart. 
En el segon les defenses alter-
natives van donar molts bons 
resultats a les igualadines tot 
i que en atac no van tenir gai-
re sort desaprofitant les seves 
opcions clares d’anotar. Al des-
cans molta igualtat, 28 a 26 mit-
ja part. En el tercer les defen-
ses es van imposar els atacs. 
Defensa zonal local i defenses 
alternatives visitants en un 
partit dur i físic on va destacaf 
l’encert de 3 punts en aquest 
quart. Tot i això les igualadines 
molt lluitadores sempre es van 
imposar 36 a 37. En el darrer 
les igualadines sempre van do-
minar el marcador amb mínims 
avantatges. I en un final d’infart 
la gran defensa igualadina es 
va saber imposar per sumar 
una nova victòria amb resul-
tat final de 43 a 46. Destacar 
el debut amb el primer equip 
de la jove jugadora del sènior 
B Judit Lamolla que va ajudar 
a l’equip amb una gran lluita. 
El proper matx, darrer de l’any 
abans de l’aturada nadalenca, 
el Depimés CBI A rebrà la visi-
ta d’un rival directe , CE Molins 
de Rei A. Diumenge a les 19h 
a Les Comes.
CBI: C. Carner(9), M. Quinta-
na(2), N. Soler (9), J. Salano-
va (baixa), E. Compte (5),M. 
Amatlle(3), A. Acevedo(baixa), 
B. Sellarès (6),C.Bargalló (2)J. 
Fuertes (-), J. Lamolla(-).
Parcials: 17-14,28-26,36-
37,43-46 

marcar durant 12 minuts (del 
15 al 27) i establir un parcial 
de 12 a 1 en l’últim quart d’ho-
ra de la primera meitat. A més, 
cal afegir-hi mèrit sabent que 
els visitants són el tercer equip 
més golejador de la lliga. La 
primera part va acabar amb 
un contundent 21 a 9 favora-
ble als locals.
La segona meitat va tenir for-
ça elements comuns amb la 
primera, ja que a l’inici els dos 
equips van tornar a sortir con-
centrats en atac però en de-
fensa els igualadins – que en 
la primera part havien acabat 
trobant la fórmula per aturar 
els visitants – tornaven a es-
tar fluixos. En cap moment es 
patia per la remuntada, però el 
marcador tampoc s’ampliava, 
a l’equador de la segona part 
el parcial era el mateix que en 

la primera (9-8), fet que feia 
lluir un 30 a 17 al marcador. 
Va ser també en aquest mo-
ment, que els palafrugellencs 
van renunciar a l’atac gràcies 
a les continues bones defen-
ses dels igualadins, que els 
enfonsava cada cop més tant 
mental com físicament. L’Igua-
lada en canvi, en estat de grà-
cia, seguir donant espectacle 
en atac com mai ho havien fet 
en aquesta temporada, tots 
els integrants de l’equip ha-
vien aconseguir marcar. Així 
doncs es va arribar al final del 
partit amb un marcador favo-
rable als locals de 38 a 20.
Gran lliçó oferta dels iguala-
dins al líder de la categoria, 
que se’n tornava cap a casa 
amb una dura derrota per 18 
gols de diferència. L’Igualada 
va desplegar un joc inèdit, que 
tant de bo fos sempre el ma-
teix, i es va treure de sobre els 
fantasmes que l’espantaven 
per haver perdut dos partits 
contra rivals importants.
Entrenats per José Manuel 
Jiménez, van jugar: Jordi Ber-
mejo (5 a.) i Víctor García (3 
a.), com a porters. José Ra-
mallo (2 gols), Martí Ruíz (2), 
Esteban Lezama (2), Rubén 
Álvarez (1), Pol Cantero (10), 
Adrián Suero (4), Miquel Alba-
reda (2), Sergi Garcia (1), Jor-
di Grado (5) i Òscar Visa (6).

Altres resultats
CHI sènior femení 34 - CH Vi-
lanova del Camí 15
Mataró 34 - CHI juvenil mas-
culí 27
La Salle Montcada 19-CHI Ju-
venil Femení 15 
Handbol Ribes 42 – 27 CHI 
cadet femení
Voramar 30 – 24 Club Hand-
bol Igualada infantil masculí
Sant Cugat “C” 27 – 22 CHI 
infantil masculí B
Martorell 7 – 9 Club Handbol 
Igualada aleví mixte “A”
Club Handbol Igualada aleví 
promoció 6 - 10 E.H Sant Vi-
cenç dels Horts

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52
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ELENA ALERT / CFI

El CFI necessitava guanyar si 
volia començar a treure el cap 
de la cua de la classificació, 
ja que, després dels resultats 
dels altres equips, si no gua-
nyava es convertia en cuer de 
la Primera Catalana.
El Balaguer no era un rival 
fàcil per aconseguir l’objectiu:  
situat a la part alta de la taula, 
només havia perdut, fins diu-
menge, un partit. 
Els homes de l’Igualada van 
sortir amb una concentració 
molt elevada i amb molta in-
tensitat. Martí Alavedra va 
introduir canvis en el sistema 
per aconseguir incrementar la 
intensitat al mig camp. Aquest 
canvi tàctic va permetre a 
l’Igualada guanyar les dispu-
tes a la zona de mitjos en mol-
tes ocasions, cosa que el va 
fer més fort.
En una primera meitat molt 
Igualada, els anoiencs van 
gaudir de dues ocasions cla-

El CFI aconsegueix la victòria davant 
el Balaguer en el temps afegit

   PT. p j e p gf  gc df
1 Morell 29 14 8 5 1 22 16 6
2 El Catllar 26 14 8 2 4 17 12 5
3 Vilanova 24 14 7 3 4 21 15 6
4 Santboià 22 14 6 4 4 24 17 7
5 Balaguer 22 14 5 7 2 19 13 6
6 St. Ildefons 21 14 5 6 3 22 15 7
7 Reddis 20 14 6 2 6 21 15 6
8 Rapitenca 20 14 6 2 6 18 15 3
9 Almacelles 19 14 5 4 5 16 15 1
10 Lleida Esp. B 18 14 5 3 6 10 24 -14
11 Tàrrega 17 14 3 8 3 14 14 0
12 Amposta 16 14 3 7 4 17 18 -1
13 Torredembarra 16 14 3 7 4 17 19 -2
14 Mollerussa 15 14 4 3 7 15 20 -5
15 Viladecans 15 14 4 3 7 15 20 -5
16 Torreforta 14 14 3 5 6 22 26 -4
17 Igualada 14 14 4 2 8 13 22 -9
18 Juv. 25 Sep. 12 14 3 3 8 14 21 -7

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 14
Amposta - Juv. 25 Sep.   1 - 2
Torreforta - Torredembarra  2 - 2
Lleida Esp. B - Morell    1 - 2
St. Ildefons - Viladecans   1 - 0
Rapitenca - Almacelles   1 - 2
Mollerussa - Tàrrega    2 - 0
El Catllar - Santboià    1 - 2
Vilanova - Reddis    1 - 4
Igualada - Balaguer    1 - 0

   PT. p j e p gf  gc df
1 Unif. Bellvitge 29 13 9 2 2 22 8 14
2 Suburense 28 14 7 7 0 30 18 12
3 Can Vidalet 28 13 9 1 3 27 16 11
4 Vista Alegre 25 13 8 1 4 29 17 12
5 Sant Cugat 22 14 6 4 4 17 11 6
6 Moja 22 14 6 4 4 27 23 4
7 San Mauro 22 14 6 4 4 18 14 4
8 Gornal 20 14 5 5 4 24 20 4
9 Marianao P. 19 13 5 4 4 19 17 2
10 Martorell 17 14 4 5 5 18 22 -4
11 Prat B 16 13 5 1 7 17 18 -1
12 Júnior 14 13 4 2 7 15 18 -3
13 St. J. Despí 14 14 3 5 6 17 23 -6
14 Begues 14 14 3 5 6 19 29 -10
15 Olivella 14 14 4 2 8 20 32 -12
16 Espluguenc 12 14 3 3 8 17 23 -6
17 St. Andreu B. 12 14 3 3 8 17 28 -11
18 PUD Málaga 11 14 3 2 9 19 35 -16

Jornada 14
Moja - San Mauro    0 - 0
St. Andreu B. - Marianao P.  2 - 3
PUD Málaga - Olivella   2 - 0
Unif. Bellvitge - Vista Alegre  1 - 0
Prat B - St. J. Despí    3 - 1
Espluguenc - Begues    0 - 0
Sant Cugat - Martorell   1 - 1
Can Vidalet - Gornal    2 - 1
Suburense - Júnior    1 - 1

   PT. p j e p gf  gc df
1 Odena 36 14 11 3 0 59 21 38
2 FE Vilafranca 31 14 9 4 1 30 14 16
3 Piera 30 14 10 0 4 36 19 17
4 Anoia 26 14 8 2 4 45 22 23
5 Calaf 26 13 8 2 3 37 23 14
6 La Granada 21 14 6 3 5 31 23 8
7 Cubelles 21 13 6 3 4 28 20 8
8 St. Pere M. 19 13 5 4 4 26 19 7
9 Sitges 19 13 6 1 6 21 26 -5
10 Les Roquetes 17 14 4 5 5 28 21 7
11 M. Igualada 16 13 4 4 5 19 25 -6
12 St. Cugat S. 15 14 4 3 7 22 40 -18
13 Carme 14 14 4 2 8 23 41 -18
14 Base Espirall 13 14 4 1 9 25 36 -11
15 Ribes 13 13 4 1 8 13 24 -11
16 Pª Jove Roq. 13 14 4 1 9 14 37 -23
17 Riudebitlles 12 14 3 3 8 24 33 -9
18 La Múnia 5 14 1 2 11 14 51 -37

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 14
St. Cugat S. - La Múnia   3 - 1
Les Roquetes - St. Pere M.  1 - 2
M. Igualada - Riudebitlles  2 - 0
Ribes - Odena    0 - 3
Carme - FE Vilafranca    0 - 2
Piera - Pª Jove Roq.    6 - 1
La Granada - Sitges    1 - 3
Base Espirall - Cubelles   0 - 5
Calaf - Anoia    3 - 2

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 15
El Catllar - Amposta
Juv. 25 Sep. - Lleida Esp. B
Morell - Vilanova
Reddis - Torreforta
Santboià - Balaguer
Viladecans - Rapitenca
Almacelles - Mollerussa
Tàrrega - Igualada
Torredembarra - St. Ildefons

Jornada 15
Espluguenc - Can Vidalet
Gornal - Suburense
Júnior - Sant Cugat
Martorell - PUD Málaga
Begues - Marianao P.
San Mauro - Prat B
St. J. Despí - Unif. Bellvitge
Vista Alegre - St. Andreu B.
Olivella - Moja

Jornada 15
Calaf - Base Espirall
Cubelles - St. Cugat S.
La Múnia - Ribes
Odena - Les Roquetes
Anoia - FE Vilafranca
Pª Jove Roq. - M. Igualada
Riudebitlles - La Granada
Sitges - Carme
St. Pere M. - Piera

Partit important el que disputa-
ven aquest diumenge les no-
ies del C.F. Igualada Femení 
en el seu desplaçament a la 
població de Lloret de Mar. El 
Lloret és un dels equips de la 
part baixa de la taula que està 
en progressió ascendent i que 
per tant es preveia que podia 
posar problemes a l’Igualada 
per aconseguir la victòria.
Les de l’Anoia van sortir orde-
nades i dominant el partit des 
del primer moment, neutralit-
zant amb seguretat els pocs 
contraatacs de les locals. Fruit 
d’aquest domini, van disposar 
de varies faltes més o menys 
a prop de l’àrea que ja avisa-
ven de les intencions de gua-
nyar el partit, però no va ser 

el van xutar fora de la porteria.
A la represa, el partit va és-
ser tant o més disputat que 
a la primera part, amb domini 
igualment de l’Igualada però 
amb més nervis per totes 
dues bandes. Sovintejaven les 
jugades de córner i va ser en 
una d’aquestes ocasions que 
la “Cuà” va rematar al fons de 
la xarxa aconseguint el que 
semblava el gol de la tranquil·
litat.
Quedaven 12 minuts i el partit 
estava elèctric, amb els ner-
vis a flor de pell. Quan només 
quedava un minut pel final, les 
locals van aconseguir escur-
çar distàncies, però ja no hi 
va haver temps de gaire cosa 
més i l’Igualada es va endur 

tres punts molt ben treballats.
Ara la lliga fa un descans per 
Nadal i el proper partit serà el 
dia 11 de Gener a 1/4 d’1 del 
migdia a Les Comes contra 
el potent equip balear de Son 
Sardina.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Araceli Barroso, 
Marta “Cuà”, Janet Mendoza, 
Ari Rius (defenses), Núria Mi-
quel, Jèssica Pablos, Míriam 
Solias (Alba Franco 46’), (mig-
campistes), Stefany Ferrer 
(Elena Alert 86’), Judit Pablos 
(Carla Navarro 82’), Marta 
Sáez (Marina Salanova 82’) 
(davanteres). Entrenadors 
Santi Ramos i Paco Pablos.
GOLS: 0·1 Stefany (31’), 0·2 
Cuà (78’), 1·2 Eva (89’).

res que els haguessin donat 
avantatge: la primera va sortir 
de les botes d’Eloi, que des-
prés de superar el porter va 
veure com la defensa del ba-
laguer treia la pilota des de 
la línia de gol. L’altra ocasió 
va ser un gol anuŀlat a Palau 
després de rematar un córner 
centrat per Ton.
La segona part no va portar 
massa ocasions, amb dues 
defenses molt dures. El ni-
vell d’intensitat de l’Igualada 
al mig del camp no va bai-
xar, i els blaus no van deixar 
del buscar el gol. El premi va 
arribar al temps de descomp-
te quan, després d’un servei 
de córner, es produirien un 
seguit de rebots a l’àrea que 
finalment Jonny solucionaria 
rematant de volea directa una 
centrada de Bachana amb la 
cama esquerra. Un gol que 
va fer embogir jugadors, ban-
queta i afició i que va coincidir 
amb el xiulet final de l’àrbitre.

Tres punts que donen espe-
rança al conjunt anoienc per 
seguir sumant i sortir de la part 
baixa de la classificació.
IGUALADA CF: Eduard Mo-
rera, Bernat Sansano, Roger 
Peña, Robert Palau, Ton Ca-
sas, Enric Palet, Eloi Jimenez, 
Jonhatan Fernandez, Carles 
Güell, Bachana Lominadze, 
Oriol Dalmau. Suplents: Anto-
ni Moya, David Baraldes, Alex 
Zamora, Fermin Robledillo, 
Jordi Castellano, Roger Alva-
rez, Toni Martí. Entrenador: 
Martí Alavedra
BALAGUER CF: Alfred Pe-
guero, Sergi Curia, Albert Ji-
menez, Yerai Darias, Joan 
Martinez, Carlos Martinez, 
Jordi Cliville, Victor Darias, 
Ferran Rius, Joan Figuerola, 
Isaac Solanes. Suplents: Ser-
gi Crisostomo, Xavier Bonet, 
Albert Monforte, Adrian Fer-
nandez, Ignacio Rodriguez, 
Pau Solanes, Miquel Aguila. 
Entrenador: Joan Roca.

Amb 15 gols:
Xavier Valls  Òdena  15

Amb 12 gols:
Samuel Pérez  Pobla Clar.  12
Amb 11 gols:
Gerard Jorba  Òdena  11
Edgar Rodríguez  Piera  11
Amb 10 gols:
Bogdan Pelepco  Fàtima  10
José M. Sillero  Capellades  10
Jordi Lliró  Ateneu PBI  10
Joan Mabras  Pobla Clar.  10

Amb 9 gols:
Xavi Mas  Piera  9
Edgar Maldonado  San Mauro B  9
Badre el Barnaoui  Hostalets  9
Amb 8 gols: 
Gerard Márquez  Rebrot  8
Josep Solà  Jorba  8
Alejandro Garzo  La Llacuna  8
David Garrido  Masquefa  8
Miguel Andreu  Anoia  8
David Martínez  Anoia  8
Amb 7 gols:
Julià López  Calaf  7
Alfred Martínez  Calaf  7
Josep López  La Llacuna  7
Gerard Márquez  Rebrot  7
José Luis Fajardo  Òdena  7
Ismael Barrantes  Òdena  7
Ricardo Lanuza  Cabrera d’Anoia  7  

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Fàtima 33 12 11 0 1 30 6   
2 La Pobla Cl. 27 11 9 0 2 40 12    
3 Hostalets P. 23 12 6 5 1 22 8     
4 Masquefa 21 11 6 3 2 29 8     
5 San Mauro B 21 12 7 0 5 32 14     
6 PM Tossa 21 12 6 3 3 26 9     
7 Ateneu PBI 19 10 6 1 3 29 12 
8 Tous 18 12 5 3 4 23 23     
9 La Llacuna 14 11 3 5 3 27 19     
10 Capellades 14 12 3 5 4 20 21     
11 La Paz 12 12 4 0 8 19 38     
12 Jorba  11 11 3 2 6 25 27     
13 Rebrot  11 11 3 2 6 22 33     
14 Vilanova C. 7 12 2 1 9 15 27     
15 Cabrera 7 12 1 4 7 15 49     
16 La Torre Cl. 0 11 0 0 11 6 74

Jornada 13
Hostalets P. - Torre Clar.   4-0
Pobla Clar.  - La Paz     5-1
Ateneu PBI - La Llacuna    3-0
Fàtima - Jorba     1-0
San Mauro B  - PM Tossa   0-1
Tous - Capellades    3-2
Rebrot - Cabrera    2-2
Masquefa  - Vilanova C.   0-0

Jornada 14
Hostalets P. - Pobla Clar. 
La Paz  - Ateneu PBI
La Llacuna  - Fàtima
Jorba  - San Mauro B 
PM Tossa - Tous
Capellades - Rebrot
Cabrera - Masquefa 
Torre Clar. - Vilanova C.

El CFI femení guanya a Lloret de Mar

fins al minut 31, en una jugada 
per la banda, quan la Stefany 
va obrir el marcador d’un fort 
xut creuat.
Amb el marcador en contra, 
les lloretenques es van esti-
rar una mica més i van provo-
car un penal que podia haver 
equilibrat el partit si no fos que 

Segell de Garantia Ètica al CB Igualada 
BÀSQUET / LA VEU

El CB Igualada i la Funda-
ció Itineratium han signat un 
acord amb l’objectiu d’assolir 
el Segell de Garantia Ètica 
per a Entitats esportives dedi-
cades a la Formació Infantil i 
Juvenil, Sports Ethic Seal. 
És una iniciativa promogu-
da per Fundació Itinerarium 
per distingir a entitats, clubs 
i federacions esportives de-
dicades a la formació infantil 
i juvenil, pel seu compromís i 
pràctica provada en el foment 
de valors ètics. 
Es tracta de crear una cultura 
ètica dins de l’entitat, dispo-
sar de mesures organitzatives 

que assegurin i afavoreixin el 
compliment del codi ètic i de-
senvolupar pràctiques ètiques 
de tal manera que les accions 
formatives, esportives i socials 
promogudes per l’entitat han 
de reflectir la cultura i la polí-
tica ètica de la mateixa. 

A tal efecte es crea una una 
comissió ètica formada per 
Mª Àngels Vergara com a re-
presentant dels pares, Raúl 
Caballero com a representant 
dels tècnics i Carme Riera 
com a representant de la jun-
ta.



HOQUEI / LA VEU

L’equip del Igualada Femení 
HCP, va assolir una nova vic-
tòria al pista del Girona H.C. 
Les igualadines tot i patir en 
excés en la primera part, van 
disposar de ocasions clares 
tant sols començar al partit, 
però la manca de punteria van 
fer que no es transformessin 
en gols.  
Cap a la meitat d’aquest temps 
la Raquel no va encertar a 
transformar un penal, però 
sortosament l’Elba en el minut 
12’ 02’’ assolia arrossegant la 
bola batre per baix a la portera 
local. Semblava que les coses 
s’encarrilaven però va aparèi-
xer la pressió en les noies d’en 
Raül Ramírez i a manca de 2’ 
47” pel descans Elena Ruiz 
assolia l’empat amb que es va 
arribar al descans. 
En l’inici del segon temps es 
va notar les indicacions que 
l’entrenador igualadí, havia 
donat a les seves pupil·les, el 
joc era més pausat i dominant 
per part de les igualadines, 
sense errors en defensa i tre-
ballant molt bé els atacs. Fruit 
d’això va ser com en el minut 
5’ 59” la Judith amb molta pi-
cardia enviava la bola sobre la 
portera sortint des de darrera 

Important victòria de les igualadines a Girona.

Segona victòria consecutiva de 
l’Igualada Femení d’hoquei a l’OK Lliga

BÀSQUET / LA VEU

Aquest dissabte es va fer al 
poliesportiu de Can Titó la pre-
sentació dels quatre equips 
que aquest any competeixen 
per al Vilanova Bàsquet Enda-
vant: Infantil masculí, infantil 
femení, cadet masculí i sots 
25 masculí. A l’acte, breu, es 
va agrair l’entrega de pares i 
jugadors i es va ressaltar la iŀ-
lusió amb que s’encara la nova 
temporada. Una temporada 
que ha de ser de consolidació, 
amb uns equips de base molt 
arrelats i un cadet i un  sots 25 
en continua progressió.
L’equip infantil femení va per-
dre davant del Monalco B per 
15 a 42. L’equip igualadí, amb 
molt més alçada i envergadu-
ra, no va donar cap opció a 
les vilanovines en la primera 
part que va terminar 4-27. A 
la represa el joc es va igua-
lar i l‘entrega de les locals va 
propiciar un resultat final molt 
digne amb, fins i tot , la victòria 
parcial en el tercer quart.
Parcials: 2-16, 2-11, 7-6 i 4-9
Van jugar: I. Leno (1), L. Mo-
reno (4), E. Prieto, J. Robles 
(2), M. Vega, D. Martín (4), M. 

El Vilanova Bàsquet fa 
la presentació dels equips
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Palacios (2), C. Bocache (2) i 
A. Palacios. Entrenador :Ós-
car Borrega
A la mateixa hora, l’equip in-
fantil masculí aconseguia la 
segona victòria consecutiva 
en un emocionant partit da-
vant el Bàsquet Pratenc per 
33 a 29. 
Parcials. 11-0, 4-18, 10-4 i 8-7
Van jugar: S. Torres (4), P. 
Serrano, A. Sala (10), C. Gar-
cía (4), C. Martínez, B. Hol-
guin (4), V. Larrache (9) i M. 
García (2). Entrenador: Héctor 
Castillo
La jornada es va tancar amb 
la derrota del Sots 25 davant 
dels colíders de la categoria, 
Els Monjos, per un clar 31 a 
82. 
Parcials:13-18, 5-25, 0-19 i 
13-20
Van jugar: Fernando Leno (2), 
Óscar Borrega (8), David Lon-
garón, Albert Moreno (3), Héc-
tor Castillo (5), Óscar Gómez, 
Stalin Rodríguez (13) i Pol Ro-
pero. Entrenador: Pep Ferrer
Propera jornada, demà: Sots 
25 Òdena Bàsquet-VdC Bàs-
quet.

El Masats Capellades es deixa 
empatar en el darrer instant
FUTBOL SALA / LA VEU

L’equip sènior del CFS Cape-
llades, disputava aquest diu-
menge el què probablement 
era el partit més complicat 
amb el què portem de tempo-
rada, davant el Castellar.
El matx va començar amb 
un domini de pilota dels lo-
cals però sense generar cla-
res ocasions de gol. Després 
d’aquests instants inicials de 
molt respecte, els visitants co-
mençaven a generar oportuni-
tats i fruit d’això anotaven dos 
gols amb els quals s’arribava 
a la mitja part. A la represa, els 
visitants van augmentar la in-
tensitat i aconseguien retallar 
distàncies. Immediatament, 
el Capellades aprofitava dues 
bones jugades d’atac per dei-
xar el marcador en un 1-4 que 
semblava sentenciar el partit.
El Castellar F.S, amb més 
orgull que joc, va aconseguir 
arribar als últims instants del 
partit amb un apretat 4-5. En 
l’últim minut del partit i jugant 

amb porter jugador, els locals 
van aprofitar una greu errada 
del Marc Bisbal per anotar el 
5-5 definitiu quan restaven 2 
segons per finalitzar el matx.
Van jugar Ivan Reales, Biel 
Castells, Ivan Quintero, Mario 
Barba (3) i Marc Bisbal. Tam-
bé Cristian Arenas (1), Israel 
Romera (1), Alex Sabrià, Jordi 
Prat, Raimon Fuster i Marcos 
Sanchez.
Altres resultats:
Barceloneta-Biarritz Capella-
des (6-4).
St. Cugat-Yuyu Capellades 
Cadet A (5-3)
Nou Ca l’Àngela Capellades 
Juvenil B-Esparreguera (5-3)
Van jugar: Marcel Colet,  Ro-
ger Castells (1), Sergi Soler, 
David Lozano i Oriol Guinart.  
També, Izan Blanco, Marc 
Vela (1), Pau Soteras (3) i Joel 
Honrrubia.
Capellades Juvenil A Berna-
det-Gavà A (4-1).
Gols: Albert Solé: 2, Kiku 
Roca: 1, Francisco Perez:1 

de la porteria i la pròpia juga-
dora local s’introduïa la bola al 
fons de la seva porteria. 
La pressió que intentava el 
Girona era infructuosa. Les 
jugadores del Igualada FHCP 
estaven molt concentrades i 
treballaven molt bé en defen-
sa, a més les bones accions 
de la Laia donaven seguretat 
a l’equip. A manca de 2’ 17” 
per acabar el partir les noies 
de l’Anoia van disposar d’un 
nou penal, però aquest cop la 
que va estar desafortunada va 
ser la Laura Salvador, enviat 
el seu xut sobre les guardes 
de la portera local.  
Afortunadament per les igua-
ladines tant sols trenta segons 
desprès la Raquel en una ju-
gada de ú contra ú introduïa 
la bola al fons de la porteria 
gironina amb un xut a mit-
ja alçada, que sorprenia a la 
seva defensora i a la portera 
local, assolint així el gol de la 
tranquil·litat.  
Quedaven 1’ 47” i les iguala-
dines estaven amb nou faltes 
d’equip. A manca de tant sols 
setze segons les Gironines 
van disposar del llançament 
de falta directa per la desena 
falta de l’equip igualadí. L’en-
carregada del llançament va 
ser Laura Viella, però la Laia 

va saber aguantar com una 
veterana i forçar l’error de la 
davantera local. 
A partir d’aquí les nostres ju-
gadores van saber aguantar la 
bola fent-la córrer per tota la 
pista i assolint així el resultat 
final de 1 a 3. Aquesta victòria 
les col·loca en la vuitena po-
sició de la classificació, dins 
de les places que classifiquen 
per la copa de la Reina, tot i 
que es molt aviat i de moment 
l’objectiu es anar partit a partit. 

Diumenge, a les Comes con-
tra el Palau de Plegamans
La propera jornada serà el diu-
menge 21 a les 12:30 hores al 
Pavelló de Les Comes envers 
el H.C. Palau de Plegamans, 
un altre del equips que han 
començat forts la competició. 
GIRONA H.C.     1 
Laia Vives (P), Anna Romero, 
Natasha Lee, Motxa Barceló, 
Sílvia Jurado, (equip titular) 
Berta Tarrida, Aina Arxé, Ester 
Nadal i Aina Lafon (P). 
IGUALADA FEMENÍ H.C.P.   3 
Laia Navarrete (P), Elba Gar-
reta, Clara Ferrer, Marta Soler, 
Raquel Bernadas (equip titu-
lar), Laura Torres, Laura Sal-
vador, Judith Baldrís, Meritxell 
Martínez, Sol Albares (P) 

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

S’ha d’enviar la butlleta a                                    al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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BTT / LA VEU

Més de 100 riders de tot Cata-
lunya es van apropar el passat 
diumenge Rubió per estrenar 
aquest Skills Park únic al país, 
el qual reuneix obstacles de 
tot tipus a fi que els amants 
del BTT de tot tipus puguin 
progressar la seva tècnica de 
forma segura i progressiva.
Aquest Skills Park és d’accés 
lliure i està situat al Pla de Ru-
bió al costat de la carretera i 
restarà obert tot l’any, excepte 
quan hi hagi tasques de man-
teniment.
A més se situa com a un punt 
d’encontre i reunió per a tots 
els practicants de BTT que 
vulguin realitzar una sortida 
per als immillorables senders 
de la zona.
Així ho varen fer els més de 
100 assistents amb un track 

Imatge del parc tancat per als aficionats al BTT, que s’ha obert a Rubió.

Rubió estrena l’Allride Skills Park per 
als amants del BTT d’arreu

PÀDEL / LA VEU

Masculí C de 2A 
C.T. Piera  2-1  CNI C
Juli Caro/Dani Vizcarra    
4/6 6/7
Xavi Casado/Miquel Raja  
6/0 6/4
Jonny  Lopez/Pere Calbo 
7/5 0/6 2/6
Masculí D de 3a 
Can Amat 3a. B  1-2  CNI D
Carlos Lapuente/Toni Mensa 
6/1 6/3
Alfred Bonet/Jordi Segura 
6/3 7/5
Oscar Rubio/Manel Olivé 
2/6 1/6
Masculí +45 de 1a 
CNI  1  -  2  Top Padel
Quim Aguilar/Roger Figuerola 
6/3 6/3
Pepe Yebra/Miquel Raja 
1/6 2/6
Ivan Biosca/Jordi Carbonell 
0/6 0/6
Femení A de 1a
Sant Joan D’espí  0  -  3  CNI
Khaoula Arab/Carmen Grau  
4/6 6/4 6/1
Yolanda Sanchez/Natalia So-
rolla  7/6 6/4
Maria Grau/Rosa Batalla 
7/6 6/3
Femení B de 3a
Can Bonastre  1  -  1 CNI
L. Cabot/Aida Hernandez 
1/6 1/6
Claudia Miramunt/J. Giroud  
6/2 6/2
Mireia Asensio/Mª J. Sanchez  
6/2 2/0 Partit no acabat
Mixta de 1a 
C.T. Cornella  0  -  3  CNI
Carmen Grau/Joan Pajares 
6/4 6/3
Maria Grau/Dani Vizcarra 
7/5 3/6 6/1

Bona jornada dels equips de 
pàdel del Natació Igualada

Judith Giroud/Albert Yebra 
7/6 4/6 6/3
Junior de 1a 
CNI  1  -  2  Can Juli 
Quim Fillat/Joel Vila  
0/6 2/6
Joan Gimenez/Elias Zaim 
3/6 1/6
Jaume Fillat/Pol Vázquez 
6/1 6/0
Aquest cap de setmana es 
van celebrar dos tornejos més 
de pàdel: un de menors i un al-
tre d’adult, en els menors que 
es va disputar al +kpadel. Van 
arribar a la final Quim Fillat i 
Arnau Osorno i en la categoria 
inferior van guanyar Jaume Fi-
llat amb el seu company Felix 
Linares.
A la vegada es jugava a Les 
Moreres amb molta represen-
tació del club. 
Finalistes: 1ª Masculina Nac-
ho Perez/Josep Ulloa; Campi-
ons: 2a. Masculina Adria Váz-
quez/Pau Palmés; Finalistes: 
2a. Masculina Javi Marquez i 
el seu company Lluís Piqué; 
Campiones:  1a. Femeni-
na Floren Stosslein i la seva 
companya Meri Garcia; Cam-
piones: 2a. Femenina Raquel 
Torres i la seva companya 
Marta Hidalgo; Finalistes: 2a. 
Femenina Susanna Cam-
po i la seva companya San-
dra Leal; Campions: 1 a . 
Mixta Clara Escude/Carles 
Cuñado; Finalistes: 1a. Mixta 
Carmen Grau/Nacho Perez; 
Campions: 2a. Mixta Floren 
Stosslein i el seu company 
Roger Caldito; Finalistes: 2a. 
Mixta Susanna Campo i el seu 
company Josep Freixes.

de 23 Km replet de senders 
d’ensomni els quals intenten 
extreure el potencial que pot 
oferir aquesta comarca com a 
referent europeu de destinació 
Mountain Bike els 254 dies de 
l’any. 
Així ho van establir els experts 
en economia del Pla Estratè-
gic de l’Anoia, ara farà 4 anys, 

en seleccionar el projecte 
Allride Bike Land en segona 
posició, i que ara, gràcies a la 
determinació de l’alcalde de 
Rubió, Miquel Archela, aquest 
primer esgraó d’arrencada és 
ja una realitat.
Més informació:
www.facebook.com/allride-
land

NATACIÓ / LA VEU

Dissabte per la tarda  va ser 
jornada de competició pels 
alevins del Natació Igualada.  
Varen competir en les proves 
de fons i estils a les instal-
lacions de la U.E. Horta. Tots 
ells van millorant i fent bons 
temps.  Les proves que van 
realitzar tots van ser 400 m. 
lliures i  200 m. estils.  En pis-
cina de 25 m. i cronometratge 
manual. Relació dels nostres 
nedadors amb els temps re-
gistrats:
Oscar Díez  5’02’’93  2’35’’63
Andreu  Bermejo  4’54’’ 08 2’35’’20
Jan  Rubio   5’36’’15  3’02’’95
Janna  Blaya 5’13’’76  2’52’’46
Aida Sánchez 5’53’’21  3’06’’30

Els alevins del CNI, a Horta

Aina Méndez 5’53’’00  3’07’’03
Maria  Pérez 6’08’’50  3’23’’56
Judith Fei  5’56’’93 3’03’’83
Aleix  Casaus 6’14’’07 3’13’’77

Iona Shen  6’46’’59 3’31’’27
Mireia Carrero 6’28’’68 3’27’’91
Inés Fernándes  5’58’’47 3’19’’20 

L’Igualada Vòlei Club organitza 
un cap de setmana solidari
VOLEIBOL / LA VEU

El club farà un recapte d’ali-
ments coordinat amb diver-
ses associacions de la ciutat 
dissabte a la tarda i diumenge 
al matí. Tothom està convidat 
a anar al Gimnàs de Les Co-

Els Jocs Escolars de l’Anoia van 
recollir 605€ per a la marató de TV3
ENTITATS / LA VEU

Cents d’esportistes i moltes 
entitats esportives van ser 
protagonistes dissabte al matí 
perquè, en el moment de pre-
sentar-se per a disputar els 
diferents partits, van fer un do-
natiu per a la Marató de TV3. 
En total, en tots els partits dels 
Jocs Esportius Escolars de 
l’Anoia (partits d’esport d’as-
sociació, partits de la trobada 
de prebenjamí i torneig Nadal 
de Tennis Taula), es van re-
captar 650€. Aquests diners 
es van afegir al total de mili-
ons que es van recollir en La 
Marató de TV3, 8.864.016€  
El Consell Esportiu de l’Ano-
ia agraeix a totes les entitats 
col·laboradores de la comarca 

mes. Dissabte 20 a partir de 
les 16h amb les cadets, el filial 
femení i el primer equip sènior 
femení. El primer equip mas-
culí disputarà diumenge 21 a 
les 11 del matí el derbi amb la 
Torre de Claramunt VC.  

la seva participació desinte-
ressada. Així mateix, espera 
tornar a comptar amb elles en 
les properes edicions. Els par-
ticipants varen ser:  
D’Igualada: Col·legi Jesús 
Maria, Escola Ateneu Igua-
ladí, AMPA Ateneu Igualadí, 
Escola Emili Vallès, Col·legi 
Escolàpies, Escola Gabriel 
Castellà, Escola Garcia Fos-
sas, Col·legi Monalco, Escola 
Mowgli, Escola Pia, Escola 

R.Castelltort, Acadèmia Igua-
lada, Institut Joan Mercader, 
Centre Educatiu Montclar, Col-
legi Maristes, Centre Educatiu 
Mestral, Apiària, Escola Anoia.  
De Santa Margarida de Mont-
bui: Escola Garcia Lorca, FS 
Montbui.  
De Vilanova del Camí: Escola 
Joan Maragall, IES Pla de les 
Moreres,  Escola Marta Mata,  
L’Escola Les Pesseres de 
Castellolí, Escola Castell 
d’Òdena d’Òdena, Escola Ma-
ria Borés de la Pobla de Clara-
munt, Escola Cèrvola Blanca 
de Tous, Handbol Rubí, Esco-
la Alzamora, AE Piera, UE Ca-
pellades, FS Can Claramunt 
de Piera i Consell Esportiu de 
l’Anoia. 



Segona jornada 
del campionat català 
per l’Igualada de 
futbol flag

TAE-KWONDO / LA VEU

Quatre competidors del Club 
Taekwondo Gui d’Igualada 
van tenir una bona actuació 
aconseguint una medalla de 

PÀDEL / LA VEU

L’equip de veterans segueix 
amb molt bon to i va sumar 
victòria, la quarta consecutiva 
consecutives mentre que les 
noies Subaru van caure 0-3 
a casa davant l’experimentat 
equip de Sant Joan d’Espí.
En veterans Joan Llorach/
Jaume Grané van dominar 
amb solvència Mingu Via/Ma-
nel Arjona per 6-2, 6-1, Àngel 
Solé/Lluís Fernàndez van fer 
el mateix guanyant 6-2, 6-0 a 
Joan Ramon/Josep Estapé i 
finalment David Sanuy/Isidre 
Mensa van completar el hat 
trick guanyant 6-0, 6-4 Agustí 
Blanc/Carles Sanz.

Cara i creu dels equips de pàdel 
de l’Esquaix Igualada
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Les noies Subaru van acumu-
lant experiència però encara 
estan en fase d’aprenentatge 
i la veritat és que la lliga del 
Baix Llobregat te un nivellet 
molt respectable. 
En al sexta jornada la prime-
ra parella Xussi Muñoz/Dolors 
Mallofré van caure amb Car-
me Soler/Astrid Ririn per 1-6, 
2-6, rosa mas/Joana Vilarrubi-
es és van defensar molt be i 
fins i tot van tenir opcions però 
van caure per 3-6, 4-6 davant 
Sílvia roses/Maria Felipe. Fi-
nalment Cristina Farré/Montse 
Teixidó van ensopegar amb 
Lucia Parra/Lola Ruiz per 2-6, 
1-6.

Bernat Jaume guanya
el PSA de Lloret de Mar
ESQUAIX / LA VEU

El jove anoienc Bernat Jaume 
ha fet un gran final de tempo-
rada i si res canvia acabarà 
l’any fent un gran salt del lloc 
222è al 180è del rànquing 
mundial després dels 2 últims 
resultats a València i a Lloret.
Aquests 42 llocs guanyats en 
els últims campionats, servei-
xen per poder entrar a torneigs 
PSA de 10 a 15.000€, cosa 
impensable si el rànquing no 
baixa dels 200 millors.
A valencià, seu d’un 10.000€, 
el jove igualadí va perdre en 
el quadre principal desprès 
d’un digníssim partit davant el 
valencià  Alex Garbi per 5-11, 
7-11, 11-4, 6-11 desprès de 
més de 60 minuts de joc.
A Lloret i coincidint en una in-
oblidable jornada de captació 
de fons per l’AME, una ma-
laltia neuro-degenerativa, la 
federació catalana va organit-
zar un campionat denominat 
“PSA closed”, obert solament 
a jugadors espanyols o resi-
dents a Espanya. En aquesta 
localitat costera, el Bernat va 
fer un campionat impecable 
guanyant de forma consecuti-

va primer 3-0 a Nilo Vidal de 
Tarragona a quart al seu vell 
rival, el vallesà Iker Pajares 
després d’un duríssim i llar-
guíssim partit de 92’ 9-11, 11-
7, 8-11, 11-8, 11-8. Ja en les 
semis, és va desfer del barce-
loní Dani Pascual per 11-8, 11-
6, 11-7 finalment a la gran final 
al anglès resident a Blanes, 
Richard Williams per 11-9, 11-
4, 11-7. En el mateix torneig el 
Nasi Herms, coach de l’escola 
del club, va perdre la final de 
consolació davant Nilo Vidal i 
el Joel Jaume va ensopegar 
amb el més tard subcampió 
Richard Williams.
 
El social d’hivern 
pel Lluís Fernàndez
El social d’hivern va tancar 
portes en un campionat a 21 
punts i el corresponent sopar 
de cloenda.
Al final el Lluís Fernàndez és 
va endur la final guanyant 21-
19 al il·lustre veterà Toni Rei-
llo. Tercer fou el Joan Arnau 
Pallejà amb el David Aguilar 
en quart lloc i el Rafa Sánchez 
en 5è final. 

Quatre igualadins del Centre 
Gui al campionat de Catalunya

Bronze per part de Alex So-
lomka. També hi eren Daniel 
Gil, Isidoro Martinez i la fèmi-
na Lidia Litran. Va actuar de 
coach Daniel Gonzalez.

Patinatge artístic de l’IHC al 
Festival de Vic

PATINATGE / LA VEU

Dissabte 13, les noies de la 
secció de Patinatge Artístic de 
l’Igualada Hoquei Club, van 
ser convidades a participar 
al Festival de Nadal del Club 
Patí Vic, inclòs dins els actes 
solidaris de la Marató de TV3.
Al festival de Vic van participar 
més de 300 patinadors, d’un 
total de 15 club de tot Cata-
lunya i Andorra. Destacant la 
gran qualitat dels balls, molts 
d’ells de categoria competició 

de xous.
L’Artístic de l’IHC va partici-
par-hi amb dues coreografi-
es. La peça “We’re all in this 
together”, ja coneguda d’altres 
actuacions i la peça “ We’re 
Humans”, creada especial-
ment per l’entrenadora Diana 
Baraldés per aquest Festival, 
dins la temàtica de la Marató 
de TV3 per les malalties del 
cor, i en la que van poder par-
ticipar totes les nenes de la 
secció, petites i grans. 

FUTBOL FLAG / LA VEU

El passat diumenge dia 14 
de desembre es va disputar 
la segona jornada de la copa 
catalana. Aquesta vegada 
els partits es van disputar a 
Granollers i els nostres juga-
dors van disputar dos partits, 
un contra Pioners de Barce-
lona i l’altre contra Dolphins 
de Mollet de Vallès. L’equip 
no va poder aconseguir cap 
victòria aquesta vegada i els 
marcadors van ser de 32-16 i 
47-39 respectivament. Davant 
d’aquests resultats cal des-
tacar el bon rendiments dels 
nostres jugadors que cada ve-
gada van adquirint més expe-
riència i recordar que encara 
no hi ha res decidit i que cal 
seguir treballant. 
El proper cap de setmana es 
disputarà l’ultima jornada on 
es decidirà quin és l’equip 
guanyador d’aquesta copa ca-
talana. 

Nous èxits de Luis 
Luque en Agility

AGILITY / LA VEU

Aquest cap de setmana s’ha 
celebrat a Cubas (Madrid) la 
competició selectiva per el 
Mundial WAO 2015 on Luis 
Luque, del Club d’agility mont-
buienc Rivalcan,  ha estat un 
dels campions,  i seleccionat 
per participar en el mundial  
amb dos dels seus gossos, 
Dela i Melendi .
El WAO és un Open Mundial 
d’agility britànic on es presen-
ten els millors agilitistes de 
cada país i està regulat per les 
regles angleses. En aquest hi 
ha tres disciplines diferents, 
Biatló, Pentatló i Games. Els 
Games, disciplina on ha estat 
guanyador amb dos categori-
es diferents Luis Luque, és un 
agility on es combina l’estra-
tègia del guia, la coordinació 
amb el seu gos i un tram, el 
més difícil on el guia ha de di-
rigir al gos a distància. 
L’últim cap de setmana 
d’aquest mes, al camp de fut-
bol de Montbui, el Club d’Agi-
lity Rivalcan organitza una 
competició puntuable per al 
campionat d’Espanya 2015.

L’atleta Ivan Zarco guanya el 
cros d’Alella
ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat diumenge es dis-
putava la 7a. edició del Cros 
d’Alella. Hi va participar el Sè-
nior del CAI Petromiralles Ivàn 
Zarco, que assolia la victòria 
en categoria absoluta, amb 

12’05” per cobrir els 4.050 m. 
de la prova gran, seguit de 
Lucas Mola (Independent) 2n. 
absolut amb 12’15”, i de David 
Campo (G.A. Lluïsos Mataró) 
3r. amb  12’21”.  

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
MALSON ABANS DE NADAL ( 1993) Un sorprenent i suggestiu conte de Nadal
UN HOMBRE SIN PASADO (2002) Pel.lícula realitzada pel filandes Aki Kaurismaki
LOVE ME TONIGHT (1932) Amb Maurice Chevalier i Jeanette MacDonald
ENVIAT ESPECIAL (1940) De les primeres i millors obres d´Alfred Hitchcock
RUMBLE FISH (1982) De Francis Ford Coppola. Amb Michael Rourke i Matt Dillon  
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MÚSICA / LA VEU

La tercera edició de l’Ànima, 
el Festival de Música Sacra 
d’Igualada, arrenca aquest 
mes de desembre. En aques-
ta ocasió ho farà el diumen-
ge, dia 21, a les 18h, amb el 
Concert de Nadal Bach a la 
Basílica de Santa Maria. Hi 
participaran els cors iguala-
dins Exaudio i el Cor d’Homes, 
l’orquestra Terres de Marca 
i els solistes Ximena Agurto, 
Montserrat Bertral, Carles Prat 
i Francesc Ortega. Interpreta-
ran la primera dels grups de 
cantates aplegat amb el nom 
d’Oratori de Nadal Jauchzet, 
frohlocket, i el cèlebre Magní-
ficat, del gran mestre barroc 
alemany J. S. Bach. Es tracta 
d’un concert molt proper quant 
a repertori, desplegament i in-
tèrprets que ja es va escoltar 
en la passada edició del Festi-
val, en aquella ocasió dedicat 
a Bach i Haendel. I és que la 
intenció que s’ha perseguit 
és assentar la tradició, com a 
molts indrets d’arreu d’Euro-
pa, d’oferir al gran públic un 
concert de luxe per celebrar el 
Nadal, i, a més, amb intèrprets 

locals.
Aquest tercer festival tindrà 
la particularitat, no només 
d’obrir-se abans les festes de 
Nadal, sinó de comptar amb 
cinc concerts. Els quatre res-

tants s’oferiran en diumenges 
consecutius a l’Església del 
Pares Caputxins, a partir del 
18 de gener i fins el 8 de fe-
brer, tots ells a les 6 de la tar-
da. El diumenge, 18 de gener, 

El tercer Festival Ànima de Música Sacra arrenca a 
Igualada diumenge amb un concert de Nadal

MÚSICA / LA VEU

Inspirat en la tradicional cita 
musical que cada any se cele-
bra a Viena, enguany se cele-
bra per primer cop a Igualada 
el Gran Concert d’Any Nou, 
amb una atractiva selecció 
dels millors valsos, polques i 
marxes de Johann Strauss. 
L’espectacle anirà a càrrec de 
l’Strauss Festival Orchestra, 
tindrà lloc el proper dilluns, 22 
de desembre, a les 20:30h, 
al Teatre Municipal l’Ateneu. 
Aquest és un dels actes inclo-
sos a la programació de Na-
dal de l’Ajuntament d’Igualada 
que, sota el lema Per Nadal, a 
Igualada som els Reis!, propo-
sa un centenar d’alternatives 
culturals, tradicionals i de lleure 
per a tots els públics.
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cultural 
i Turística d’Igualada (c/ Garcia 
Fossas, 2) de dimarts a diven-
dres de 19 a 21h i dissabtes i 
diumenges d’11 a 14 i de 18 a 
21h. Festius laborables tancat. 

Les entrades tenen un preu de 
27 euros numerades i 23 euros 
sense numerar. També es po-
den comprar a www.ticketea.
com.

Un gran espectacle
Més de quatre milions d’espec-
tadors han gaudit i han aclamat 
ja la producció Strauss Festi-
val Orchestra arreu d’Europa 
després de vint anys d’èxit als 
principals escenaris: el Musik-
verein de Viena, el Concertge-
bouw d’Amsterdam, la Philar-
monie de Berlín, el Musikhalle 
d’Hamburg, l’Auditorium Parc 
della Musica de Roma, el Gran 
Teatre del Liceu i el Palau de la 
Música de Barcelona, el Teatro 
Real i l’Auditorio Nacional de 
Música de Madrid.
Després de més d’un segle de 
vida, la música característica 
de la Viena imperial vuitcentis-
ta ha adquirit en els últims anys 
un gran prestigi i s’ha conver-
tit en la cita ineludible per a la 
celebració de l’any nou. Les 

grans sales de concert i teatres 
d’Europa s’omplen per aques-
tes dates de l’entusiasme i 
l’aplaudiment que desperta el 
contagiós ritme dels valsos, 
marxes i polques que van mar-
car una època.
Una seixantena de músics in-

terpretaran títols tan coneguts 
del músic austríac, conside-
rat el rei del vals, com Napo-
leó, Festa de les flors, Klipp 
Klapp, El vals de l’emperador o 
Champagne. No faltarà el vals 
més cèlebre de tots, El Bell Da-
nubi Blau, ni la marxa Radet-

actuarà el grup Sekrets, amb 
les nou àries alemanyes de 
Haendel en format quartet, 
amb Olga Miracle, soprano, 
Miquel Córdoba, violí, Joan 
Codina, flauta travessera, i 
Joan Castillo, orgue.
El 25 de gener serà l’ocasió 
d’escoltar el quartet vocal a 
capella Quatuor Vocum, inte-
grat per Júlia Sesé, soprano, 
Montserrat Bertral, contralt, 
Carles Prat, tenor i Germán 
de la Riva, baix. Oferiran un 
curiós concert, Déjà vu, amb 
obres de dues èpoques ben 
diferents, el segle XVI i el se-
gle XX. I seran, a més, obres 
basades en el mateix text, 
permetent assaborir dues 
versions musicals d’estils i 
llenguatge sonor contrastats, 
si bé properes en essència i 
funció.
També permetrà establir una 
altra comparativa el concert 
que tindrà lloc l’1 de febrer, 
amb el grup igualadí Brevis 
et Solemnis, dirigit per Josep 
Miquel Mindán. Es tracta d’un 
grup que va néixer amb la in-
tenció de portar al nostre país 
la pràctica que segueix viva a 
molts indrets d’Europa d’inter-

pretar les misses en la seva 
funció originària dins la litúrgia. 
Ara, però, actuaran excepcio-
nalment en versió concertant, 
oferint la comparativa dels 
textos litúrgics musicats per 
autors del classicisme vienès, 
amb les obres Kleine Orgel 
solo Messe de Haydn, Missa 
Brevis en Sol Major de Mozart 
i la Missa n. 4 de Schubert.
Finalment, el 8 de febrer tin-
drà lloc el concert del grup 
Musik Fyne, amb Fernanda 
Sánchez, soprano, la igualadi-
na Nuska Corrià, flauta de bec, 
David Palanca, clavicèmbal, 
i Guillermo Turina, violoncel, 
que interpretaran cantates sa-
cres del segle XVIII per a veu, 
flauta de bec i continu, posant 
de relleu l’època d’esplendor 
de la flauta de bec i permetent 
gaudir d’unes obres on aquest 
instrument i la veu s’inspiren 
l’una en l’altra.
El Festival Ànima l’organit-
zen l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC), amb la producció de 
Contrapunt Accions Culturals. 
Com cada any, l’entrada serà 
gratuïta.

Les peces de Johann Strauss seran protagonistes, el 22 de 
desembre a l’Ateneu, del Gran Concert d’Any Nou

zky que, compassada pel picar 
de mans del públic, acostuma 
a tancar la vetllada. Alguns in-
tèrprets de l’Strauss Festival 
Ballet Ensemble acompanya-
ran la música amb les seves 
danses.

El concert que es va dur a terme al Palau de la Música de Barcelona
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TEATRE / LA VEU

Quinze anys després de la 
seva estrena, aquest cap de 
setmana torna al Teatre de 
l’Aurora L’avar, una adapta-
ció del clàssic de Molière a 
càrrec de la prestigiosa Com-
panyia Pelmànec. Creada pel 
conegut titellaire Jordi Bertran 
en aquesta hilarant i original 
versió de l’obra de Molière se 
substitueix l’or, com a riquesa 
que el protagonista desitja-
va i acumulava, per l’aigua. 
Els personatges són aixetes, 
càntirs, tubs, ampolles, i el 
text, una actualització diver-
tida, punyent i àcida que ens 
remet a la preocupació per la 
gestió i protecció dels recur-
sos naturals del nostre pla-
neta. Des de llavors aquest 
espectacle ha voltat per més 
de 25 països i ha guanyat una 
llarga llista de premis arreu 
del món, convertint-se en un 
dels referents mundials del 
teatre d’objectes. 

Una prestigiosa companyia, 
amb l’actor anoienc Miquel 
Gallardo 
La Companyia Pelmànec és 
la plataforma creativa de l’ac-
tor anoienc Miquel Gallardo, 
amb més de 20 anys de car-
rera. Va ser creada el 2009 
per estrenar el seu primer es-
pectacle en solitari: Don Juan. 

Memoria amarga de mí, que 
va tenir un gran èxit. El 2011 
estrena Diagnòstic: Hamlet. 
En ambdós casos -que hem 
pogut veure a la sala inde-
pendent igualadina- Miquel 
Gallardo explora la tècnica de 
la manipulació i interpretació 
simultània, amb titelles de 
mida natural, creant un estil 
personal d’abordar els espec-
tacles que ha merescut l’elogi 
del públic i de la crítica arreu. 
El 2014 recupera L’avar de 
Molière, una obra creada 
per ell mateix juntament amb 

l’Olivier Benoit i el Jordi Ber-
tran, estrenada l’any 2000. 
Aprofitant el 15è aniversari 
de la seva estrena, Miquel 
Gallardo reestrena l’obra, re-
novant-la, però mantenint el 
seu esperit crític i esbojarrat. 

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de 
L’avar tindran lloc divendres 
19 i dissabte 20 de desembre 
a les 21 h. i diumenge 21 de 
desembre a les 19h. Com és 
habitual, després de la funció 
de divendres, els espectadors 

Torna a l’Aurora “L’avar”, un referent 
mundial del teatre d’objectes
15 anys després de la seva estrena torna a la sala igualadina amb la prestigiosa Companyia 
Pelmànec, de l’actor anoienc Miquel Gallardo

podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. 
Les entrades 15€ (adults) i 
12€ (nens) es poden adqui-
rir per Internet i a la taquilla 
del Teatre de l’Aurora (a la 
plaça de Cal Font) una hora 
abans de cada funció. També 
es poden reservar prèviament 
trucant al 938050075 exclusi-
vament els dijous de 19 a 20 
h. Més informació a www.tea-
treaurora.cat.

Paper de Música 
ofereix el Concert de 
Nadal amb espirituals 
negres i cançons 
americanes

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte la sala capella-
dina Paper de Música ofereix 
el Concert de Nadal. 
El concert, que començarà a 
les 7 de la tarda, estarà com-
post d’espirituals negres i can-
çons americanes de diversos 
autors, entre ells de Moses 
Hogan i Jacqueline Hairston. 
Les obres seran interpretades 
pel contratenor Darryl Taylor 
acompanyat al piano per Mi-
guel Angel Dionis.
La primera part s’interpretaran 
cançons afroamericanes es-
crites per compositors ameri-
cans de color i que permeten 
oferir una visió de la cultura 
afroamericana.
La segona part es podran es-
coltar espirituals negres tradi-
cionals i un seguit d’espirituals 
negres moderns.
Tot un luxe per començar 
aquestes festes de Nadal.

Temporada 2014 - 2015
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

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

Dia 4 de gener del 2015              Viatge - Espectacle                     Hora Sortida:  18:00
Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Gran Teatre del 
Liceu Entrades garantides a la Platea del teatre

Una captivadora història d’amor (un príncep, una bonica jove transformada en cigne pel conjur d’un bruixot, un engany mortal...), el 
virtuós doble paper d’Odette/Odile, la força de la música de Tchaikovski, i un dels més grans pas de deux del repertori del ballet, converteix 
El llac del cignes en una experiència única. 
Un romàntic entorn, una coreogra�a espectacular i una inoblidable història d’amor condemnada es combina per fer de El llac dels cignes 
un autèntic ballet clàssic, aclamat pel públic de tot el món. 
Més de 40 ballarins en escena, aquesta sumptuosa producció del Ballet Nacional de Moscou amb l'Orquestra Simfònica de Sant Petersburg 
capturen tota la bellesa i el drama de l'autèntic ballet romàntic, un clàssic atemporal que apel·la a qualsevol generació.

Diumenge,  18 de gener del 2015     Viatge - Espectacle       Hora Sortida:  16:00

Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC Entrades 
garantides a la Platea del teatre

Sister Act és una comèdia de 1992 protagonitzada per Whoopi Goldberg i dirigida per Emile Ardolino, la qual va inspirar posteriorment una 
obra musical del mateix nom.
La vida De Doloris Van Cartier , una cantant sense massa èxit, dona un gir inesperat quan, després de ser testimoni d'un assassinat, va a un 
policia que la protegirà dels assassins amagant-la a un convent.
En posar-se la vestimenta de monja, Deloris crida tant que les monges que estaven pregant al convent es sobresalten en sentir-la
Rebel i inconformista, Deloris, revolucionarà la tranquil·la vida de la comunitat religiosa.

EL LAGO DE LOS CISNES Ballet Nacional de Moscou
Gran Teatre del Liceu

SISTER ACT
Teatre Tívoli
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POESIA / LA VEU

El proper dissabte, 20 de de-
sembre a les 20h, tindrà lloc el 
darrer recital del cicle De Pell 
Sensible, que es duu a ter-
me a l’antiga Adoberia de Cal 
Granotes. S’hi recitarà el Poe-
ma de Nadal de Josep Maria 
de Sagarra, un dels textos po-
ètics més estimats i recitats de 
la història de la poesia catala-
na, que il·lustra a la perfecció 
l’esperit i la tradició del Nadal. 
Josep Maria de Sagarra va ser 
un dels escriptors més com-
plets de la literatura catalana: 
poeta, dramaturg, novel·lista, 
articulista i cronista. Amb el 
seu extraordinari domini de 
la llengua, escriu els diversos 
cants d’El poema de Nadal 
(1931) on combina la narració 
i el to d’inspiració popular.
El recital anirà a càrrec de l’ac-
tor Joan Massotkleiner, acom-
panyat a la guitarra per Pau 
Figueras. Massotkleiner és 
actor de teatre, de cinema i de 
televisió, amb una completa 
formació que inclou estudis a 
la Comèdia de l’Art amb Rosa 
Masciopinto i Paolo da Vita. 
Ha fet direcció, mim i també 

cursos de veu, doblatge i in-
terpretació. De la seva banda, 
Pau Figueras és un guitarrista 
que aborda la música des de 
múltiples angles i conceptes 
interpretatius, entenent i es-
tudiant la guitarra com a ins-
trument transversal. Es mou 
en molts estils i gèneres musi-
cals, sempre buscant aportar 
sonoritats guitarrístiques de 
qualitat i idees creatives. La 
seva música original és reflex 
i resultat dels seus diferents 
enfocaments de la guitarra i 
de la música.
La presentació de l’autor i de 
la seva obra a anirà a càrrec 
d’Albert Tulleuda, llicenciat en 
Història de l’Art i director del 

Joan Massotkleiner clourà dissabte el cicle 
poètic i musical De Pell Sensible recitant el 
Poema de Nadal de Sagarra

Museu de la Pell d’Igualada. 
Aquest recital poètic forma 
part del cicle de música i pa-
raules De Pell Sensible, im-
pulsat per l’Ajuntament d’Igua-
lada i l’Institut Municipal de 
Cultura (IMC) amb la voluntat 
d’apropar la literatura i la poe-
sia a la ciutadania a través de 
la música.
Les entrades per l’espectacle 
es poden comprar anticipada-
ment al Punt de Difusió Cultu-
ral i Turística (c/ Garcia Fos-
sas, 2) al preu de 6 i 8 euros. 
També a la mateixa taquilla de 
Cal Granotes una hora abans 
de l’espectacle. L’aforament 
estarà limitat a noranta perso-
nes.

MÓN CASTELLER / LA VEU

A l’assemblea general ordinà-
ria, els Moixiganguers d’Igua-
lada han renovat la seva jun-
ta. Després de convertir-se, al 
2012, en el cap de colla més 
jove de la colla, Jordi Moreno 
repetirà al capdavant; ho farà 
amb un equip tècnic molt si-
milar al dels últims dos anys, 
amb algunes incorporacions 
entre els responsables de la 
canalla. Moreno té la intenció 
de consolidar els castells de 
vuit pisos estrenats aquesta 
temporada, pas indispensable 
per encarar el repte de cas-
tells superiors, que també vol 
preparar, en paral·lel, la pro-
pera temporada. La part admi-
nistrativa estarà encapçalada 
pel dissenyador Pep Valls, 
que assumeix la presidència 
dels Moixiganguers. La junta 
ha preparat un equip amb co-
missions de diversos àmbits, 
que tenen l’objectiu de rellan-
çar la colla aprofitant els èxits 
castellers dels darrers anys. 
Es pretén fer-la créixer caste-
llera i socialment, ampliant la 
projecció dels Moixiganguers 
i els castells entre Igualada i 
l’Anoia. Mireia Subirana dei-
xarà la presidència, orgullosa
després d’haver vist les dues 
millores temporades dels Moi-
xiganguers.

2015: un any especial

La propera, però, serà una 
temporada especial, els Moi-
xiganguers commemoraran el 
vintè aniversari.
La colla està dissenyant un 
ampli calendari de celebraci-
ons, i una comissió s’ocuparà 
de preparar-los, amb la inten-
ció de divulgar el fet casteller 
i fer partícip dels Moixigan-
guers a la ciutat i la comarca.

El millor any dels Moixigan-
guers d’Igualada
El 2014 ha estat el millor any 
dels Moixiganguers. I de fet, 
aquesta progressió es dóna 
des de fa sis anys, en què 
cada temporada és millor que 
l’anterior. Al llarg d’aquest any 
els morats han estrenat la tor-
re de vuit amb folre (descar-
regada dues vegades i carre-
gada una tercera), el tres de 
vuit, que ha permès completar 
la primera tripleta de vuit de la 
colla, i s’ha assolit en total 18 
castells de vuit pisos.
L’efectivitat també és un valor 
destacat dels Moixiganguers, 
que tenen un elevat percen-
tatge de castells descarregats 
(93%) i només un 3% de cai-
gudes. Aquesta temporada 
també ha permès ampliar el 
sostre casteller de la comar-
ca, els Moixiganguers han 
convertit en places de vuit 
les d’Hostalets de Pierola i de 
Sant Martí de Tous.

Els Moixiganguers d’Igualada 
renoven la junta amb Pep 
Valls com a president i Jordi 
Moreno com a cap de colla

CULTURA / LA VEU

El Museu de la Pell d’Igualada, 
en col·laboració amb el Museu 
Molí Paperer de Capellades, 
proposen el proper diumenge, 
21 de desembre, a les 12h, un 
taller per aprendre a fer paper 
i, posteriorment, elaborar ori-
ginals targetes de felicitació 
de Nadal. L’activitat és gratu-
ïta i l’aforament és limitat.
Obeint a la recerca de la soste-
nibilitat, la despesa mínima, la 
modernitat o la immediatesa, 
les felicitacions electròniques 
estan guanyant darrerament 
terreny a les tradicionals pos-
tals de Nadal impreses, que 
només cal comprar, signar, 
posar en un sobre i llençar a la 
bústia. Però, sens dubte, quan 
es parla de targetes fetes a 
mà, aquesta perspectiva can-
via totalment, perquè es tracta 
gairebé d’un objecte únic, on 
s’ha escollit el paper, els co-
lors, els materials que s’hi afe-
giran, a més de la tria de les 
paraules més escaients.
Aquest procés creatiu dóna 
un valor diferent a la felicita-
ció, perquè amb ella es re-
gala exclusivitat, originalitat i 

dedicació al seu destinatari. 
Conjuntament amb un expert 
del Museu Molí Paperer de 
Capellades es podrà fer pas 
a pas una postal, partint de la 
pasta de paper, amb pintura 
amb polpa de paper i amb els 
motius nadalencs que cadas-
cú triï.
Aquest taller forma part del 
programa Cultura en Família, 

El Museu de la Pell d’Igualada i el Museu Molí 
Paperer de Capellades proposen un taller per fer 
paper i targetes de Nadal

un ventall d’activitats pen-
sat per al públic familiar. El 
programa inclou tallers, jocs, 
visites, contacontes, cine-
ma o passejades impulsats 
per l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC). Es pot demanar més in-
formació al telèfon del Museu, 
el 83 804 67 52.

 

Cursos de Formació Ocupacional 2014-2015 
Adreçats, prioritàriament, a persones desocupades inscrites al SOC 

 

Els cursos són subvencionats pel SOC, el Ministerio de Empleo i Seguridad Social i el Fons Social Europeu 
 

Cuina 
Curs de Certificat de Professionalitat, inclou el mòdul de pràctiques professionals (820h) 

Inici 30/12/2014 – Acabament octubre/2015 
 

Informació i inscripcions 
Del 18 al 22 de desembre de 2014 

 

Serveis de restaurant 
Curs de Certificat de Professionalitat, inclou el mòdul de pràctiques professionals (590h) 

Inici gener/2015 – Acabament octubre/2015 
 

Informació i inscripcions 
A partir del 8 de gener de 2015 

Documentació:  
•Fotocòpia DNI-NIE 
•Fotocòpia del document de demanda d’ocupació del SOC.  
•Currículum actualitzat.  
•Original i còpia del Graduat d’ESO o superior  

Tel. 93 803 27 00  
de 09.00 a 13.00h. i de 15.00 a 17.00h.  
formacioprofessional.igualada@escolapia.cat  
www.epiaigualada.cat 
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POESIA / LA VEU

El proper dissabte, 20 de de-
sembre, a les 11h del matí, 
es durà a terme a la Plaça del 
Rei d’Igualada un homenatge 
al poeta igualadí Joan Llacu-
na. La cita coincideix amb el 
trasllat del monument que li va 
dedicar Josep M. Codina, fins 
ara a ubicat a l’Avinguda Gau-
dí, i que es mourà a un lloc 
més emblemàtic i central en 
l’imaginari del poeta, com era 
precisament aquesta plaça.
El trasllat servirà per dignifi-
car aquesta escultura, que es 
complementarà, a més, amb 
una nova placa informativa so-
bre la seva persona i la seva 
obra. L’acte comptarà amb la 
presència de Jaume Farrés, 
autor de l’edició de la seva 
Obra Completa, i amb l’actua-
ció del rapsode Arià Paco, que 
recitarà tres poemes, entre 
els quals destaca Placeta del 
Rei, del poemari Ònix i Níquel 
(1934).
Joan Llacuna (Igualada, 1905 
– Burzet, França, 1974) va néi-
xer a la casa familiar del carrer 
de l’Aragall, actualment carrer 
Antoni Franch, en una família 
d’adobers. Va ser autor dels 
llibres Ònix i níquel (1934), 
Nyora (1935) i, sobretot, Au-
rora de l’Aragall (1947), el seu 
llibre més important i més es-
timat. També va escriure L’es-
piga a la mà (1962). L’Obra 
Completa es va publicar l’any 
2005, amb motiu del centenari 
del seu naixement. Fill d’una 
família de petits blanquers, la 
seva formació va ser autodi-
dacta i ben aviat va participar 
activament en la vida cultural 
igualadina i va començar a 
escriure. Llacuna sempre va 
treballar a la Caixa de Pensi-
ons, en diverses oficines de 

Catalunya. Casat amb Teresa 
Puig, va tenir una única filla, 
Teresa. L’any 1944 abandona 
Igualada i s’instal·la amb la 
seva família a Rubí, on treba-
llarà fins a la jubilació. Els dar-
rers anys de la seva vida els 
va passar a Barcelona. Com 
a poeta, Llacuna construeix 
un univers mític amb el record 
d’unes vivències d’infantesa a 
la seva Igualada preindustrial. 
El temps de joc pels carrers, 
les places, l’entorn del riu i els 
afores de la ciutat seran els 
referents de la seva poesia. 
Per això s’ha qualificat Llacu-
na com El Poeta d’Igualada. 

Els seus versos neixen del 
record i l’evocació idealitzada 
d’aquells anys feliços, perduts 
per sempre. Els poemes de 
Joan Llacuna són originals, 
molt depurats, tendres i inge-
nus. Incorporen diminutius, 
observacions sobre plantes i 
animals, referències a la cul-
tura popular, toponímia local 
i un particular sentit del ritme, 
sovint amb versos brevíssims. 
Va ser amic de Bartomeu Ros-
selló - Pòrcel i de Salvador 
Espriu i els seus poemes han 
format part de les principals 
antologies de la poesia catala-
na del segle XX.

Igualada ret homenatge demà dissabte a 
la figura del poeta Joan Llacuna

EXPOSICIONS / LA VEU

La interiorista Marta Viscarro, 
guanyadora del Premi Ciutat 
d’Igualada de disseny Gaspar 
Camps 2013, ha inaugurat 
una exposició a la sala l’Em-
premta de Gràfiques Vilanova 
que mostra diferents espais 
dissenyats al llarg de la seva 
carrera professional.
La novetat d’aquesta exposi-
ció és que és totalment viva ja 
que està basada en un audio-
visual. Els vianants que passin 
pel carrer de Santa Maria veu-
ran al vidre de l’Empremta una 
projecció de diferents imatges 
dels projectes de disseny re-
alitzats per Viscarro, tant dis-
seny d’interiors (principalment 
habitatges particulars) com 
exteriors (terrasses, piscines, 
entorns de piscines, etc). Les 
projeccions ensenyaran com 
eren els espais abans de la 
rehabilitació i com queden un 
cop completada la reforma 
dissenyada per Viscarro.  Es 
podran veure des de les onze 
del matí i fins les onze de la 

nit, excepte els dies festius 
que estaran visibles fins a mit-
janit.
Marta Viscarro es dedica al 
disseny d’espais des de fa 
27 anys, tot i que a l’exposi-
ció es podran veure projectes 
dels darrers 5 anys. Es dóna 
la circumstància que Viscar-
ro va ser la dissenyadora de 
l’espai que acull l’exposició: 
l’Empremta de Gràfiques Vi-
lanova, treball que li va merèi-
xer el premi Ciutat d’Igualada 
Gaspar Camps de disseny. La 
mostra està organitzada per 
l’Institut Municipal de Cultura.
La sala l’Empremta, inaugura-
da l’any 2013, està situada al 
carrer de Santa Maria número 
12 i pertany a l’empresa Grà-
fiques Vilanova encapçalada 
per Àngel Acevedo, qui cedeix 
desinteressadament l’espai a 
la ciutat per tal que s’hi puguin 
realitzar activitats i exposici-
ons divulgatives relacionades 
amb el món de les arts gràfi-
ques i vinculades a la vida cul-
tural i associativa de la ciutat.

L’Empremta inaugura una 
exposició de la interiorista 
Marta Viscarro

MÚSICA / LA VEU

Avui divendres a 2/4 de 12 de 
la nit, Xavier Baró presentarà 
el seu darrer treball al Nits de 
Taverna.
Xavier Baró torna a Igualada 
amb un nou i guardonat disc 
sota el braç: Allau d’Estrelles 
Solitàries. Un EP monogràfic 
de sis cançons que ja es per-
fila com un dels més singulars 
de la seva trajectòria i que pre-
sentarà al NITS DE TAVER-
NA en un format d’excepció, 
acompanyat per l’arpa magis-
tral de Josep Maria Ribelles.  
Davant la realitat convulsa que 
viu el món avui, Baró ha sen-
tit l’urgència de donar veu en 
aquest disc als protagonistes 
silenciosos de tants naufragis 
quotidians, ha volgut denun-

ciar el drama social amb que 
convivim, aquell que el poder 
econòmic, emparat pel poder 
polític, han provocat. Impres-
cindible concert de genuí folk 

Concert de Xavier Baró al Nits de Taverna

d’autor, de rúbrica contundent 
i so inconfusible. Tota una de-
claració de principis contingu-
da en cada tema d’aquest disc 
rebel, amb causa.

Lola y
Regino
Lola y
Regino
50 años
 juntos

Felicidades de toda 
vuestra familia. 
Os queremos!
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CULTURA / LA VEU

El proppassat dissabte dia 13 
de desembre, i a l’auditori de 
l’Escola de Música d’Igualada, 
es celebrà l’acte d’entrega del 
concurs organitzat pels Priors 
del Sant Crist d’Igualada, als 
efectes d’escollir una imatge 
identificativa del 425è aniver-
sari del prodigi de la Suor de 
Sang del Sant Crist, que s’es-
caurà el proper 2015.
Després d’una breu presen-
tació, es procedí a la lectura 
del veredicte emès pel jurat 
format per Pere Noguera, Xa-
vier Vives i Sara Castells. El 
primer premi, dotat amb 400 
euro, correspongué a Eva 
Jorba, mentre que també es 
decidí atorgar un accèssit va-
lorat en 150 euro, pel treball 
presentat per Raquel Codina.
Per cloure l’acte, dos alumnes 

de l’Escola de Música d’Igua-
lada, oferiren un petit concert 
de guitarra.

Entrega premis del concurs 
de disseny Sant Crist 2015

CINEMA / LA VEU

La sessió començà amb la in-
tervenció de l’historiador Dani-
el Gonzàlez qui en els primers 
minuts contextualitzà tot allò 
que els espectadors veurien 
a Somiar un país, construir 
un somni, per després dirigir 
un interessant col.loqui que 
serví per desbrossar dubtes 
al voltant de l’obra de la Man-
comunitat i clarificar les seves 
actuacions, així com mostrar 
la seva incidència en la vida 
contemporània del país
El documental d’Enric Canals 
–cedit per la Xarxa de Televi-
sions Locals- ajuda, doncs, 
a reflexionar sobre el que va 
significar –i ha significat- la 
Mancomunitat de Catalunya: 
quin va ser l’abast de la tas-
ca duta, quines van ser les 
claus del seu èxit i quins van 
ser-ne els principals protago-
nistes. I és que la Mancomu-
nitat va deixar un gran llegat 
a la societat catalana, molt 
més del que pensem, ja que 
moltes de les seves aportaci-
ons s’han incorporat a la vida 
quotidiana de la ciutadania. 
Somiar un país, construir un 

somni explica, doncs, com a 
principis del segle XX, amb 
unes competències limitades i 
recursos escassos, Enric Prat 
de la Riba va gosar fabricar el 
futur en comptes d’esperar-lo 
assegut. I el futur eren esco-
les, hospitals, carreteres, bibli-
oteques, ferrocarrils, xarxa de 
telèfons i moltes més infraes-
tructures que es feien al servei 
de la gent. Hi van col·laborar 
personalitats ideològicament 
llunyanes de Prat com Pere 

‘Pantalla oberta’ projectà un documental 
en l’any del centenari de la Mancomunitat

Coromines, Pompeu Fabra o 
Rafael Campalans. 
La projecció del documental 
tingué lloc en l’espai que a 
Pantalla Oberta anomenen 
“La Proposta” i que en aques-
ta ocasió ha comptat amb la 
col.laboració de Paranoia Ac-
cions, Llibreria Llegim, La Xar-
xa – Comunicació Local, Òm-
nium Cultural Anoia, l’editorial 
Comanegra, l’Institut Munici-
pal de Cultura i la Biblioteca 
de Cal Font. 

El passat 19 de novembre 
s’estrenava a la sala Gran 
del TNC  El somni d’una nit 
d’estiu de William Shakes-
peare sota la direcció de 
Joan Oller i amb un reparti-
ment de luxe, com bé ens té 
acostumat aquest director, 
un repartiment que entre al-
tres  d’altres  podem trobar a: 
Victòria Pagès, Enric Majó, 
Joan Anguera, Lluís Marco 
i Mercè Aranega i 14 actors 
mes . 
La comèdia més popular 
de Shakespeare és una de 
les més suggeridores apro-
ximacions que ha ofert mai 
el teatre universal sobre la 
convivència ambivalent en-
tre l’amor i el sexe, entre la 
família i el desig, que en el 
bosc extramurs dels somnis 
nocturns corren el risc de 
quedar atrapats entre els 
jocs endimoniats de les for-
ces de la naturalesa, entre 
les arbitrarietats d’uns es-
perits arcaics que no tenen 
cap inconvenient a l’hora de 
capgirar les relacions huma-
nes construïdes sota la llum 
del dia, encara que aquests 
desordres només tinguin lloc 

CARLES MUNTANER

El somni d’una nit d’estiu

en la realitat esmunyedissa 
dels somnis. 
La celebració del casament 
entre el duc d’Atenes i la reina 
de les Amazones és imminent. 
Tota la ciutat està de festa, ex-
cepte Hèrmia i Lisandre, dos 
enamorats que semblen con-
demnats a separar-se perquè 
el pare de la noia vol casar la 
seva filla amb un altre jove. 
La mateixa nit en què un grup 
d’artesans es reunirà al bosc 
per assajar una tragèdia en 
honor de les esposalles reials, 
la parella d’enamorats també 
s’endinsarà en aquests parat-
ges per intentar fugir de les 
imposicions socials, però els 
seguirà Demetri, el pretendent 
oficial de la noia, que al seu 

torn serà perseguit per He-
lena, la seva antiga promesa 
que continua bojament ena-
morada d’ell. Mentrestant, el 
rei i la reina de les fades es 
barallen per un jove patge 
que cadascun vol al seu cos-
tat. L’enfrontament ferotge 
entre aquests dos esperits 
de la naturalesa provocarà el 
desconcert en el grup d’arte-
sans, alhora que tindrà unes 
conseqüències incontrola-
bles sobre les relacions dels 
quatre joves enamorats. 
Resumint: aquesta obra té 
una durada de dues hores i 
quinze minuts sense entre-
acte, amb una escenografia 
espectacular i amb una inter-
pretació molt bona per part 
de tots els actors. Un dels 
millors en Pau Viñals en el 
paper de Puck el follet, i l’es-
cena mes divertida és la re-
presentació dels artesans al 
final de l’obra. No seria just 
acabar sense parlar de la 
direcció del muntatge, sens 
dubte  el millor de tot amb 
diferència. Brutal la direc-
ció de Joan Oller, un mons-
tre aquest senyor, una bona 
aposta de Xavier Albertí.

EXPOSICIONS / LA VEU

El dimecres 24 de desembre 
a dos quarts de set de la tar-
da és previst que s’inauguri a 
Casa Bas una exposició amb 
les darreres pintures realitza-
des per l’artista capelladí Jordi 

Pons.
Les seves obres estaran ex-
posades a Casa Bas durant 
totes les festes nadalenques, 
obrint tots els dies caps de 
setmana i festius, de 12 a 14 
i de 18 a 20 hores.

Jordi Pons exposa la seva 
obra a la sala capelladina 
Casa Bas

Diumenge, comencen Els 
Pastorets de l’Esbart Igualadí
TEATRE / LA VEU

Aquest diumenge, al matí en 
sessió reduïda, comencen 
les representacions dels Pas-
torets de l’esbart Igualadí al 
Teatre Municipal l’Ateneu. La 
primera representació, la de 
diumenge, començarà a 3/4 
de 2 del matí. I les següents 
la seran el dia de Sant Esteve 
a la tarda, en versió comple-
ta, el dia 28, també en sessió 
matinal, el dia 4 de gener amb 

doble sessió de matí i tarda i 
la darrera representació, el dia 
11 de gener en versió reduïda.
Com a novetat d’enguany es 
poden adquirir les entrades 
anticipadament per internet a 
http://entrades.elspastorets.
com, escollit seient i sense 
cap cost afegit.
En la propera edició oferirem 
més informació i una àmplia 
entrevista a Francesc Farrés.
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EXPOSICIONS / LA VEU

La igualadina Sara Cuadros, 
resident des de fa uns anys a 
Carme, exposa la seva obra 
artística, el Món del Baba’s, 
a La Pobla de Claramunt, al 
restaurant Camí del Castell, 
que es troba ubicat a l’edifici 
de l’ateneu Gumersind Bisbal 
d’aquesta localitat.
L’obra d’aquesta jove pintora 
és una combinació de pintu-
res de colors vius amb altres 
materials, com teles, papers, 
tintes, coles,... que aconse-
gueixen l’efecte atrevit i de-
senfadat que l’artista busca 
en les seves creacions. Llum, 
color i alegria és el seu prin-
cipal objectiu. Una manera de 
fer divertit l’art pels més petits.
Sara Cuadros va iniciar-se en 
el món de la pintura infantil 
l’any 2003, i des de llavors ha 
realitzat diverses exposicions 
a diferents sales d’arreu, així 
com a Igualada, Carme, Pie-
ra, Sant Joan de Vilatorrada, 
i Barcelona per fer arribar la 
seva obra al públic en general.
L’accés a l’exposició és gratuït 
i es podrà visitar fins a finals 
de gener de 2015, de dimarts 
a diumenge, en horari d’ober-
tura del restaurant. La inaugu-
ració serà el proper dissabte, 
dia 20 de desembre de 2014, 
a les 12:30 hores. Més infor-
mació al telèfon 938086425.

El Món del Baba’s 
s’exposa a la Pobla 
de Claramunt

LLIBRES / LA VEU

El Castell de Claramunt va ser, 
el diumenge 14 de desembre, 
el marc de la presentació del 
conte del poblatà Pitus Ro-
bert, La Muntanya dels Nens. 
Un llibre que forma part d’un 
projecte que porta el mateix 
títol i que es va iniciar amb un 
itinerari, amb diferents zones 
al camí de la fortalesa, que 
es va inaugurar el passat 1 de 
maig.
El conte, editat per Stonberg 
Editorial, està il·lustrat pel di-
buixant del Bages Joan Turu. 
En l’acte de presentació de la 
publicació, que es va fer a la 
Sala Gran, hi van intervenir 
l’editor, Jordi Castelló; el dibui-
xant, Joan Turu; l’autor, Pitus 
Robert, i el va tancar l’alcal-
de de la Pobla de Claramunt, 
Santi Broch.
Castelló va agrair el suport de 
l’Ajuntament i de totes les per-
sones que han participat a tirar 
endavant el projecte. A conti-
nuació, va presentar el conte 
als nens i nenes que van pujar 
a la fortalesa. El llibre té com a 
protagonista la Foix, una nena 

de sisè, i els seus companys 
que volen fer divertida la puja-
da al castell.
Tot seguit, va intervenir el di-
buixant, que va dir que se 
sentia molt satisfet de la seva 
participació en aquest projec-
te. A continuació, Pitus Robert 
va agrair la implicació de tot-
hom qui ha col·laborat amb la 
iniciativa, com l’Ajuntament, 
l’escola Maria Borés, l’Associ-
ació de Mares i Pares d’Alum-
nes (AMPA), la Judith Gràcia, 

La presentació del conte “La Muntanya 
dels Nens” engresca petits i grans

la Neus Aguilera, l’Eduard 
Casals, la Cati Plana, l’Àngel 
López, l’Enric Argelich, el Toni 
Sabaté i la Marta Ramis.
L’acte el va tancar l’alcalde, 
Santi Broch, que va comentar 
que “La Muntanya dels Nens” 
és “un projecte engrescador, 
viu i que ha anat madurant. És 
una manera d’enriquir la puja-
da a la fortalesa”. 
Després de la intervenció de 
l’alcalde, els petits i els no tan 
petits van poder passar una 

bona estona amb els contes 
que va explicar el Pitus Ro-
bert, veu i guitarra, acompa-
nyat per l’Eduard Casals, viola 
de roda, clarinet, flabiol i tam-
borí i la Cati Plana, acordió 
diatònic. A més d’escoltar les 
narracions, també van poder 
ballar diferents danses popu-
lars.
Durant tot el matí, a la plaça del 
castell, també es van fer diver-
sos tallers per recollir fons per 
La Marató de TV3, dedicada a 
les malalties del cor. Els tallers 
van ser de bijuteria de munta-
nya, instruments amb canyes, 
baldufes i xiulets d’aglà, trom-
petes de mosquit, que van 
anar a càrrec dels alumnes de 
cicle superior del col·legi Ma-
ria Borés i de diversos pares, i 
maquetes de pedra seca, que 
va anar a càrrec de Vicente 
Ríos. Es van recollir 120,22 €. 
També es va poder veure un 
vídeo promocional de “La 
Muntanya dels Nens” i una 
mostra de fòssils de la zona. 
Les activitats es van acabar 
cap a les 2 del migdia.

MÚSICA / LA VEU

El proper dilluns 22 de desem-
bre tindrà lloc la desena edició 
de l’Audiciona’t que l’escola 
de Música de capellades pro-
posa un cop al mes.
Els Audiciona’t són trobades 
musicals escoltat música en 
directe amb comentaris de les 
obres, dels estils i dels autors.
En aquesta ocasió versarà 
sobre “Cos i música” i anirà 
a càrrec de Carles Expósito 
Rovira, fisioterapeuta en arts 

escèniques.
El control corporal i muscular 
d’un músic  es bàsic per la 
bona salut interpretativa 
En Carles ens hi aproparà de 
forma pràctica amb la música 
en viu que realitzaran diversos 
músics de l’Escola.
El concert començarà a les 9 
del vespre i es farà a la sala 
d’actes de l’Escola de Música 
de Capellades.
En acabar hi haurà un petit re-
frigeri.

Dilluns, nou Audiciona’t de l’Escola 
de Música de Capellades
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EXPOSICIONS

INDEPENDÈNCIA!
Jordi Sanahuja
Imatges plàstiques d’un poble 
oprimit que fa 300 anys que 
lluita per al seva llibertat.
Del 26 de novembre al 16 de 
gener a la sala d’exposicions 
de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps i a la galeria 
d’art D’Ara.

VIII BIENNAL D’ART 
RIUDEBITLLES 
Obres creades sobre suport 
de paper o que utilitzen el pa-
per com a matèria primera.
Del 29 de novembre al 25 de 
gener al Mirador del Museu 
Molí Paperer de Capellades.

TOTS JUNTS PODEM
Escultura i fotografia d’Isidre 
Escala i Soteras.
Del 4 de novembre al 10 de 
gener al Punt de lectors de la 
Biblioteca Central d’Igualada.

K.L. REICH. LA VEU DE 
L’INFERN NAZI
L’exposició pretén contribuir a 
promoure l’interès per la lec-
tura a l’entorn de l’obra més 
representativa de l’autor man-
resà.
Del 21 de novembre al 21 de 
desembre a la sala d’exposi-
cions temporals del Museu de 
la Pell.

MAS Q FLORES

Natalia Dubovik
Quadres de temàtica floral i 
d’altres de temàtica ètnica ins-
pirats en la Sibèria.
Del 22 de novembre a finals de 
desembre als Molins de la Font 
Trobada.

EL CATALÀ, LLENGUA 
D’EUROPA
L’exposició mostra la viltalitat 
de la llengua catalana en el 
marc de les llengües d’Europa.
Del 2 de desembre al 7 de ge-
ner a la sala d’exposicions de la 
Biblioteca Central d’Igualada.

INTERIORISME-EXTERI-
ORISME
Marta Viscarro
Guanyadora del premi de dis-
seny Gaspar Camps 2013. Es-
pais dissenyats al llarg de la 
seva trajectòria professional.
De l’11 de desembre a l’11 de 
gener a L’Empremta.

EL SOMNI
Didier Lourenço
Pintura.
Del 22 de novembre al 28 de 
desembre a la Galeria 22.

RETRATS ENTRE LLUMS
Sílvia Garcia & Anna López
Exposició de dibuixos.
Del 6 de desembre al 17 de 
gener a la galeria Nivell 46 
Vad’Art.

ARTÈRIA COL.LECTIVA
Exposició col.lectiva d’art per 
regalar i art per acompanyar-
vos tota la vida..
Del 30 de novembre al 12 de 
gener a  a Artèria Igualada.

NATURALEZA CREATI-
VA
Manuel Perera
Pintura sobre natura salvatge. 
Creix, s’expandeix i es modela 
a si mateixa.
Del 5 de desembre al 6 de ge-
ner al vestíbul de l’Ateneu Igua-
ladí.

MAFALDA. 50 ANYS
Exposició bibliogràfica sobre 
aquesta noieta que compleix 
ara 50 anys.
De l’1 al 24 de desembre a la 
Biblioteca de Piera.

D ’ I L . L U S T R A D O R S : 
FINA RIFÀ
Fina Rifà és especialitzada en 
la il·lustració de llibres infantils 
i juvenils.
De l’1 al 24 de desembre a la 
Biblioteca de Piera.

HOMENATGE A AL-
BERTS RÀFOLS-CASA-
MADA
Tria de 30 anys de les obres 
del pintor Albert Ràfols-Casa-
mada.
Del 6 al 28 de desembre a la 
Biblioteca de Piera.

15 POEMES DE NADAL
Quinze textos de poetes molt 
coneguts complementen un 
pessebre literari i original.
Del 12 de desembre al 7 de ge-
ner al vestíbul de la Biblioteca 
Central.

EXPOSICIÓ DE PESSE-
BRES
Exposició de diorames de di-
versos autors i d’un pessebre 
tradicional.
Del 12 de desembre a l’11 de 
gener al Portal del Llevador.

PINTURA
Exposició de pintura de Josep 
Pallàs Figueras. Amb la col.la-
boració de l’assciació ARMPA 
(tel. 618520645)
Del 10 al 29 de desembre al 
Casal d’avis del Passeig.

VISIONS IGUALADINES 
I DE SOBRETAULA
Neus Brunet
Pintures a l’oli que reflecteixen 
l’essència de la Igualada urba-
na.
Del 19 de desembre a l’11 de 
gener a la Sala municipal d’ex-
posicions d’Igualada.

IGUALADA CREIX PEL 
POBLE SEC
Viatgem en el temps amb l’ex-
posició de fotografies del Poble 
Sec d’Igualada.

Del 22 al 30 de desembre a 
l’Ass. Nou Centre (c. Calaf, 4).

PINTURA
Pintures de Jordi Pons
Del 24 de desembre al 6 de 
gener a les Voltes de Casa 
Bas de Capellades.

PESSEBRES
Exposició col.lectiva dels 
Amics dels Pessebres.
Del 24 des desembre al 25 de 
gener a l’església de Santa 
Maria de Capellades.

PESSEBRES
Exposició de diorames i pes-
sebres del món de Joan Es-
cala Soteras.
Del 25 de desembre a l’11 de 
gener al Taller del Pessebre 
(c. Sant Francesc, 102 de Ca-
pellades).

EL MÓN DE BABA’S
Exposició pintura infantil de 
la igualadina Sara Cuadros. 
Obres plenes de llum, color i 
alegria.
Del 20 de desembre fins a 
finals de gener al restaurant 
Camí del Castell de la Pobla 
de Claramunt.

ARTESANIA DE QUA-
TRE I MÉS
Peces artesanes fetes per di-
verses artistes.
Del 12 de desembre al 5 de 
gener a la Galeria del Passat-
ge d’Igualada.

IGUALADA / LA VEU

Com altres ocasions en que la 
sessió d’AUGA ve propiciada 
per un Treball de Recerca tu-
telat per un Institut de l’Anoia, 
la xerrada va ser un èxit. Així 
cal definir l’explicació sobre 
els ritus d’un casament al nord 
del Marroc que va oferir, amb 
naturalitat i simpatia, la Jeha-
ne ElGorri Ennammali. 
Amb només 18 anys, Jehane 
va teoritzar sobre els tres dies 
de casament que viu la núvia i 
el perquè de cada acte de cada 

un dels dos primers dies. És 
al tercer dia quan el nuvi, els 
seus familiars i amics s’incor-
poren a la festa. La confecció 
dels primorosos vestits dels 
convidats, les menges, el ves-
tit de la núvia, les músiques, la 
henna, els regals, els llocs per 
celebrar els casaments,la tipo-
logia dels assistents, la llum i 
els perfums... passaren de la 
teoria a l’entusiasme transmès 
per qui ho ha viscut algunes 
vegades il·lusionadament. Els 
llargs aplaudiments i la vivesa 
de col·loqui ho reflectien.

L’AUGA va conèixer com es fa 
un casament marroquí

MÚSICA / J.F.F

El passat diumenge 14 de 
desembre, a la tarda, els 
components de l’Agrupació 
Coral La Llàntia ens varem 
desplaçar a la comarca del 
Baix Llobregat, concretament 
a la vila d’El Papiol per oferir 
un concert amb motiu de la 
seva festivitat més tradicio-
nal, la  Festa Major d’Hivern 
i dedicada a la seva patrona 
Santa Eulàlia de Mèrida.
La primera part del concert 
va anar a càrrec de La Soci-
etat Coral La Perdiu del Pa-
piol, sota la direcció de Julià 

Monje, i al piano Francesc 
Pagès.
La segona part va ser l’Agru-
pació Coral La Llàntia, diri-
gida per Josep Bernadí, i al 
piano Mònica Carvajal qui 
va escampar les notes dels 
seus cants per dins l’esglé-
sia parroquial, lloc on se ce-
lebrava el concert.
El nombrós públic assistent 
va aplaudir llargament a 
les dues entitats corals i es 
va mostrar molt satisfet per 
ambdues interpretacions.
A l’hora de la presentació de 
les dues corals, es va fer es-

“L’Agrupació Coral La Llàntia” al Papiol
ment que l’import recollit de 
la venda de les entrades del 
concert aniria destinat a la 
Marató de TV3.
I per acabar aquest any 2014, 
l’Agrupació Coral La Llàntia 
participarà, com ja fa una co-
lla d’anys, amb els cants en 
la missa del gall que la vigília 
de Nadal se celebrarà, a les 
12 de la nit, a la parròquia de 
la Sagrada Família.
Volem desitjar a tothom unes 
bones Festes de Nadal i un 
Any Nou ple d’esperança i 
realitats.
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MARATÓ DE JOGUINES
- Igualada 
25a. edició de la Marató de re-
collida de joguines amb l’objec-
tiu que cap nen es quedi sense 
una joguina nova la nit de Reis.
Divendres de les 10 del matí a 
les 10 del vespre a La Sala.

TRADICIONAL CANTADA DE 
NADALES
- Igualada 
Cantada de nadales amb la 
participació de les corals de la 
ciutat.
Divendres a les 8 del vespre a 
la plaça de l’Ajuntament.

TEATRE D’OBJECTES
- Igualada 
La Cia Pelmànec porta a l’Au-
rora el clàssic “L’avar” de Moli-
ère en una adaptació original i 
divertida.
Divendres a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

FESTA SOLIDÀRIA
- Igualada 
Festa per celebrar el 25è ani-
versari de la Marató de recolli-
da solidària de joguines
Divendres a les 12 de la nit a La 
Sala.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Capellades 
Presentació del llibre “Agàlia 
i un cel de contes” de Montse 
Albareda i Montse Soler. Taller 
“Fes la teva Agàlia”.
Divendres a 1/4 de 7 de la tarda 
a la Biblioteca el Safareig.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Calaf 
Presentació del llibre “Memò-
ries d’una pissarra” de Roser 
Parcerisas i Colomer. La pre-
sentació anirà a càrrec de Con-
xita Foncada, mestra jubilada.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre 
a la llibreria El Quiosc del Pas-
seig.

DISSABTE 20

TEATRE D’OBJECTES
- Igualada 
La Cia Pelmànec porta a l’Au-
rora el clàssic “L’avar” de Moli-
ère en una adaptació original i 
divertida.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

CAGA TIÓ
- Igualada 
En Costiolet va al bosc a bus-
car el tió i el farem cagar a di-
versos espais de la ciutat.
Dissabte a les 6 de la tarda a la 
plaça de Pius XII.

CONCERT DE NADAL
- Igualada 
La Coral Infantil Gatzara us 
convida al seu concert de nadal 
on es podrà gaudir de les can-
çons treballades per a l’ocasió.
Dissabte a les 12 del migdia al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CONCERT DE NADAL
- Igualada 
Concert de Nadal a càrrec de 
la coral Merlet.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda 
a la plaça de l’Ajuntament.

POESIA
- Igualada 
“El Poema de Nadal” de Josep 
M.de Sagarra. amb Joan Mas-
sotkleiner, veu i Pau Figueras, 
guitarra. Inclòs dins el cicle De-
PellSensible
Dissabte a les 8 del vespre a 
l’adoberia de Cal Granotes.

MÚSICA
- Igualada 
Concert de Nadal de la Coral 
Juvenil Xalest amb peces de 
Toldrà i altres compositors mo-
derns.
Dissabte a les 9 del vespre a 
l’església de l’Escola Pia.

PATIROL
- Igualada 
Hi trobareu diferents taules per 
tastar genials aventures plenes 
d’acció, misteri o humor.
Dissabte a partir de les 10 del 
matí a l’auditori de l’Ateneu.

POESIA
- Igualada 
Homenatge al poeta igualadí 
Joan Llacuna. Trasllat del mo-
nument que li va dedicar Josep 
M. Codina a la plaça del Rei.
Dissabte a les 11 del matí a la 
plaça del Rei.

CINEMA
- Capellades 
Projecció de la pel.lícula “Com 
ensinistrar un drac”.
Dissabte a les 6 de la tarda al 
Saló Rosa de la Lliga.

CONCERT DE NADAL
- Capellades 
Concert de Nadal de Cançons 
Afroamericanes i Espirituals 
Negres Tradicionals i Moderns 
a càrrec de Darryl Taylor, con-
tratenor i Miguel Ángel Dionis, 
piano
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
Sala Paper de Música.

AUDICIÓ DE NADAL
- Piera 
Concert amb la participació de 
tots els alumnes de l’Aula Muni-
cipal de Música.
Dissabte a les 6 de la tarda al 

Teatre Foment.

TEATRE
- Masquefa 
Monòleg amb David Guapo. 
Amb l’espectacle ‘Que no nos 
frunjan la fiesta’.
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre a 
la sala polivalent de la Rogelio 
Rojo.

CONCERT DE NADAL
- Calaf 
Concert de Nadal de l’Escola 
Municipal de Música dedicat 
al Mil·lenari de Calaf. Interpre-
tació de la cantata “L’escut i la 
dansa”.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda 
a la Unió Calafina.

DIUMENGE 21

FIRA DE NADAL
- Igualada 
Venda de productes artesanals 
i de Nadal.
Durant tot el dia a diversos es-
pais del centre de la ciutat.

TEATRE D’OBJECTES
- Igualada 
La Cia Pelmànec porta a l’Au-
rora el clàssic “L’avar” de Mo-
lière en una adaptació original 
i divertida.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

ELS PASTORETS
- Igualada 
Els Pastorets de l’Esbart igua-
ladí. E somni de dos infants en 
una nit màgica com és la de 
Nadal.
Diumenge a 3/4 de 12 del matí 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
Fem paper per a postals de 
Nadal. En coŀlaboració amb el 
Museu Molí Paperer de Cape-
llades.
Diumenge a les 12 del migdia al 
Museu de la Pell.

ANIMA, FESTIVAL DE MÚSICA 
SACRA
- Igualada 
Concert de Nadal de JS. Bach, 
Magnificat i Cantata de l’Oratori 
de nadal amb l’Orquestra Ter-
res de Marca, els cors Exaudio 
i Cor d’Homes i solistes.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la basílica de Santa Maria.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

CONCERT DE NADAL
- Els Hostalets de Pierola 
Concert a càrrec de l’Orquestra 
Lírica del Barcelonès, dirigida 
per Helena Bayo, amb ballarins 
solistes del Jove Ballet Clàssic 
de Badalona.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre del Casal Català.

CONCERT DE NADAL
- La Llacuna 
Concert de Nadal a càrrec de la 
Coral la Cuitora.
Diumenge a la 1 del migdia a 
l’església de Santa Maria.

CONCERT DE NADAL
- Piera 
El grup local Els Pedaços pre-
senta aquest concert nadalenc 
en format acústic.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’església de Santa Maria.

DILLUNS 22

LLIURAMENT DE PREMIS
- Igualada 
Lliurament dels premis del  XIV 
Concurs de Pessebres de l’As. 
de Veïns dels carrers Sta Cate-
rina, Carme i travessies.
Dilluns, a 2/4 de 8 del vespre 
a la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

CONCERT
- Igualada 
Gran Concert d’Any Nou de 

Johann Strauss amb l’Strauss 
Festival Orchestra, acompa-
nyats per l’Strauss Festival 
Dance Ensemble.
Diumenge a 2/4 de 9 del vespre 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

HISTÒRIA
- Igualada 
L’associació Flama del Canigó 
presenta l’audiovisual “Flama 
del Canigó 2.014 fent història”, 
de Dan Ortínez i “La Flama  a 
vista de Carmel·la”, un repor-
tatge fotogràfic de Carmel.la 
Planell.
Dilluns a les 8 del vespre a l’Es-
pai Cívic Centre.

AUDICIONA’T
- Capellades 
“Cos i música” a càrrec del fisi-
oterapeuta en arts escèniques 
Carles Exposito.
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Dilluns a les 9 del vespre a la 
sala d’actes de l’Escola de Mú-
sica.

DIMARTS 23

TALLER
- Igualada 
Taller de centres de taula. Or-
ganitzat per l’Associació Nou 
Centre.
Dimarts a 1/4 de 7 de la tarda 
al local de l’Associació (c. Ca-
laf, 4).

DIMECRES 24

MÚSICA
- Igualada
La nit del 24 Dj Joan Molas ens 
oferirà una de les seves sessi-
ons de música. Ambient, Tech-
no, House, Pop, Electrònica.
Dimecres a la mitjanit al bar 
musical Hot Blues.

DIJOUS 25

CONCERT DE NADAL
- Igualada 
Concert de Nadal de la Jove 
Orquestra Simfònica de l’Ano-
ia. Les melodies nadalenques 
arriben de la mà dels joves mú-
sics nadalencs.
Dijous a 2/4 de 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA

- Igualada 
La nit de Nadal el polifacètic 
(actor, guionista, pallasso...) 
Joel Grau ens farà ballar-la 
amb les seves sessions “petar-
das”.
Dijous a la mitjanit al bar musi-
cal Hot Blues.

PESSEBRE VIVENT
- Piera 
25 anys de tradició nadalenca 
al nucli antic de Piera, amb una 
representació especial i la par-
ticipació de 200 actors.
Dijous a les 6 de la tarda al Nu-
cli antic.

PASTORETS
- Calaf 
Comencen les representacions 
dels tradicionals Pastorets.
Dijous a les 7 de la tarda al Ca-
sal de Calaf.
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Ràdio i televisió                            

Descarrega’t l’APP  de la comarca GRATIS
Només has d’anar al navegador d’internet i buscar: www.guiaanoia.cat o pel codi QR. 

Notícies, agenda cultural, punts d’interès a visitar , comerços... 
Tota la informació de la comarca a la teva butxaca!

Igualada Capital, de dilluns a divendres 
de 8 a 10h  informació, opinió i entreteniment

Generacions Musicals, dissabtes i diumenges d'11h a 12h, 
els clàssics dels 60, 70 i 80 sonen a Ràdio Igualada

Cuina Oberta, els dissabtes i diumenges de 12h a 13h, l'espai de
gastronomia i restauració de l'Anoia

Hemisferi dret, diumenges de 19 a 20h, a Ràdio Igualada parlem 
d'emocions i experiències vitals

I el cap de setmana, segueix els partits de l'IHC 
a la ràdio que s'escolta a la ciutat

Segueix-nos al 103.2 de la FM, radioigualada.cat 
i també a twitter i facebook.

Igualada Notícies, ara les notícies de la ciutat s'escolten 
de dilluns a dijous de 13.30h a 14.30h, i divendres i dissabtes a les 13h.

7D'AKÍ, de dilluns a divendres de 14.30 a 15h, 
7 cançons en català

Actualitza't, de dilluns a divendres de 18h a 19h, 
la millor música de les llistes europees a la Ràdio que s'escola a la ciutat

Vint-i-quatre, dilluns de 21h a 22h, 
una hora per parlar del món casteller

L'extintor, divendres de 14h a 14.30h, 
un espai protagonitzat per les entitats de la ciutat

Belles Lletres, divendres de 20.15h a 21h,
és moment d'obrir els llibres a Ràdio Igualada

Per als amants de la música country Postals de Nashville, 
divendres de 21h a 22h

What's going on! (dijous 22h-23h), Igdance (divendres 22h-24h), 
Dj Craze in sessions (dissabtes 23h-24h) Els millors Dj's punxen a Ràdio Igualada



Estrena a Tous •  Orígenes

RAMON ROBERT.-

Premiada amb el màxim guar·
do en el darrer festival de 
Sitges, Orígenes és el segon 
llargmetratge del guionista i 
director Mike Cahill. La pel·
lícula explica la història del 
Dr. Ian Gray (Michael Pitt), 
un biòleg molecular que es·
tudia l’evolució de l’ull humà. 
Després d’una breu trobada 
amb una exòtica noia (Astrid 
Bergès·Frisbey), el seu treball 
envaeix la seva vida per com·
plet. A mesura que les seves 
investigacions continuen amb 
la seva companya de labora·
tori, Karen (Brit Marling), el 
científic descobreix alguna 
cosa sorprenent amb implica·
cions d’ampli abast que posen 
en dubte les seves creences 

científiques i espirituals. Lla·
vors, emprèn un viatge per 
mig món, en el que arrisca tot 
el que sap per validar la seva 
teoria.
“Durant generacions, s’ha dit 
que els ulls són el mirall de 
l’ànima”, explica Cahill. Con·
tinua dient: “Cada un de no·
saltres té aquesta magnífica 
obra d’art a la nostra cara. 
Tots els ulls són bonics si els 
mires detingudament. El 1987, 
un professor de la Universitat 
de Cambridge anomenat John 
Dauman va afegir una base ci·
entífica a aquesta creença po·
ètica. Va descobrir que cada 
ésser humà posseeix un patró 
únic i mesurable de l’iris, igual 
que les empremtes dactilars “. 
A partir d’aquí, Cahill desen
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L’ull humà

Estrena de la setmana •  El Hobbit: la batalla de los 5 ejércitos

RAMON ROBERT.-

Aquesta pel·lícula és un es·
perat punt final per a una molt 
difosa sèrie cinematogràfica, 
iniciada amb El senyor dels 
anells, que ha descobert la 
literatura de Tolkien a les 
grans audiències populars. 
En aquest nou lliurament re·
trobem els personatges de 
Thorin i Bilbo. Obsessionat 
amb el regne recuperat, Tho·
rin sacrifica l’amistat i l’honor 
per mantenir·lo, mentre que 
Bilbo intenta frenèticament 
fer-li entendre la raó per la 
qual el hobbit pren una decisió 
desesperada i perillosa. Però 

La conclusió
hi ha encara més grans perills 
per davant. Sense l’ajuda apa·
rent del mag Gandalf, el seu 
gran enemic Sauron ha enviat 
legions de Orcs cap a la Mun·
tanya Solitària en un atac fur·
tiu. Quan la foscor plani sobre 
ells, els Nans, Elfs i Homes 
han de decidir si unir·se o ser 
destruïts. Bilbo es trobarà així 
en la batalla èpica dels Cinc 
Exèrcits, on el futur de la Terra 
Mitjana està en joc.
Realitzada per l’habitual Peter 
Jackson, la pel.lícula torna a 
oferir espectaculars seqüenci·
es d’acció, mitologia, fantasia  
i èpica. 144 minuts de durada.  

Fes-nos arribar aquesta  butlleta al carrer del Retir, 40. 
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.



YELMO CINES ABRERA 3D

ANTES DEL FRIO INVIERNO
França. Drama. De Philippe Claudel. Amb Kristin Scott Thomas, 
Daniel Auteuil i Leïla Bekhti. Res sembla entelar la felicitat de Paul, un 
neurocirurgià de 60 anys, i la seva dona Lucie. No obstant això, un dia 
comencen a rebre rams de flors anònims; a la vegada, Lou, una jove de 20 
anys, comença a creuar-se constantment en el camí de Paul. Serà llavors 
quan comencin a caure les màscares. 

ORIGENES
Estats Units. Drama científic. De Mike Cahill. Amb Michael Pitt, Brit Marling 
i Astrid Bergès-Frisbey
Ian Gray, un estudiant de biologia molecular especialitzat en l´evolució 
de l´ull humà, coneix una misteriosa dona amb el iris és multicolor. Anys 
després, la seva investigació el porta a fer un descobriment sorprenent, 
que podria canviar la forma en què percebem la nostra existència.

ST. VINCENT
Estats Units. Comèdia dramàtica. De Theodore Melfi. Amb Bill Murray, 
Melissa McCarthy i Naomi Watts. Un vell rondinaire exerceix una benèfica 
influència sobre un noi de dotze anys, el seu nou veí. La mare, que és 
soltera i treballa, li confia la seva educació. 

LOS JUEGOS DEL HAMBRE. SINSAJO. 1A PARTE
Estats Units. Ciència-ficció. De Francis Lawrence. Amb Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson, Natalie Dormer i Julianne Moore. Katniss es troba en el 
Districte 13 després de destrossar els Jocs per sempre. Sota el lideratge de 
la comandant Coin i el consell dels seus amics, Katniss estén les seves ales 
mentre lluita per salvar Peeta Mellark i a una nació encoratjada per la seva 
valentia ... Tercera i última entrega de la saga literària de Suzanne Collins, 
que es divideix en dues pel.lícules. 

MORTADELO Y FILEMON
Espanya. Animació. De Javier Fesser. Es produeix 
un atac criminal contra l’estabilitat mundial. És un atac de riure. Mentre 
el  caos de  la  broma  i  el riure fluix  s´apodera de  les  institucions, de 
la  banca, dels ministeris,  de  les  fàbriques i dels col·legis,    l´única 
organització capaç de posar una mica de serietat a tot plegat és la TIA.  La 
Humanitat està en perill i els agents Mortadelo i Filemón hauran d´entrar 
en acció.

MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA
Estats Units. Comèdia. De Woody Allen. Amb Emma Stone, Colin Firth, 
Marcia Gay Hardenm i Jacki Weaver. A la França dels anys 20, durant 
l´època daurada del jazz, un mag anglès està decidit a desemmascarar una 
falsa mèdium. Això desencadenarà una sèrie de fets màgics i inesperats 
que sacsejaran la vida de tots dos.

EL HOBBIT. LA BATALLA DE LOS 5 EJERCITOS
Estats Units. Aventures mitològiques. De Peter Jackson. Amb Martin 
Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage i Luke Evans. Després d´haver 
recuperat el regne del Drac Smaug, la Companyia ha desencadenat, sense 
voler, una potència maligna. Obsessionat amb el regne recuperat, Thorin 
sacrifica l´amistat i l´honor per mantenir-lo, mentre que Bilbo intenta 
frenèticament fer-li veure la raó per la qual el hobbit pren una decisió 
desesperada i perillosa. 

LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR
USA. Animació. De  Eric Darnell, Simon J. Smith. Amb Benedict 
Cumberbatch, Peter Stormare, John Malkovich, Annet Mahendru, Ken 
Jeong.  Capità, Kowalski, Rico i Soldado han d’unir les seves forces a les de 
la sofisticada organització d’espies Vent Nord per impedir que el malvat 
Dr Octavius Brine domini el món.

BIG HERO 6 HEROES
USA. Animació. De  Don Hall. Comèdia d’aventures i acció sobre un expert 
en robòtica anomenat Hiro Hamada, que es troba dins d’un complot 
criminal que amenaça amb destruir ràpidament la tecnològica ciutat de 
Sant Fransokyo. Hiro i el seu millor amic, un robot anomenat Baymax-Hiro 
uniran les seves forces a un equip de novells lluitadors contra el crim en la 
missió de salvar la seva ciutat.

1 HOBBIT (12 anys) 
Dv.: 19:00/22:00
Ds. Dll i Dm.: 16:00/19:00/22:00
Dg.: 11:30/16:00/19:00/22:00

2 DIOS MIO, ¿PERO QUE HEMOS 
HECHO? (apta) 
Dv.: 18:15/20:20/22:25
Ds. Dll i Dm.: 
16:10/18:15/20:20/22:25
Dg.: 12:00/16:10/18:15/20:20/22:25

3 EXODUS (16 anys) 
Dv.: 18:45/21:45
Ds. Dll i Dm.: 15:45/18:45/21:45
Dg.: 11:40/15:45/18:45/21:45

4 LOS PINGÜINOS DE 
MADAGASCAR (apta)
Dv: 17:30
Ds. Dll. i Dm.: 15:30/17:30
Dg.: 11:50/15:30/17:30
4 MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA 
(apta)
Dv a Dm: 19:30
4 HOBBIT 3D (12 anys)
Dv. a Dm.: 21:30

5 BIG HERO 6 (en català) (apta)
Ds a Dm.: 15:30
5 BIG HERO 6 (apta)
Dv, Ds. Dll i Dm.: 17:45/20:00
Dg.: 11:50/17:45/20:00
5 BIG HERO 6 3D (apta)
Dv a Dm.: 22:15

6 DORAEMON (en català) (apta)
Dg.: 11:30
6 DORAEMON (apta)
Dv.: 18:20
Ds. a Dm.: 16:15/18.20
6 OUIJA (16 anys)
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Dv a Dm.: 20:30/22:40

7 ST. VINCENT (7 anys)
Dv. a Dm: 20:30/22:40
7 LOS JUEGOS DEL HAMBRE 
SINSAJO (16 anys)
Dv: 18:00
Ds. Dll. i Dm.: 15.30/18:00
Dg.: 11:40/15:30/18:00

8 MORTADELO Y FILEMON (7 
anys)
Dv.:  17:45/19:45
Ds. Dll.: i Dm: 15:45/17:45/19:45
Dg: 12:00/15:45/17:45/19:45
8 INTERSTELLAR (12 anys)
Dv. a Dm:  21:45

CINEMA A L’ANOIA

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

Servei d’assessorament jurídic i gestió personal. Consultes a hores convingudes 

 Retir, 40 , 1r  Pis. Tel. 93 237 42 01  -  mail: luismir@icab.es -  www.lmabogadosbarcelona.com

IGUALADA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquesta setmana no hi ha sessió
Properament: MAGIA A LA LUZ 
DE LA LUNA

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 48 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
ANTES DEL FRIO INVIERNO (7 
anys) 
Diumenge: 18:00
ORIGENES (7 anys) Premi a la 
Millor pel.lícula Sitges 2014
Diumenge: 19.45
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ROSA MONCUNILL i CLARAMUNT
1941 - 2014

Ha mort cristianament a Igualada el dia 13 del present mes de 
desembre. El seu espòs Antoni Marcet i Badia, fills, nétes i 
família tota us demanen que la tingueu en el vostre record.

Igualada, desembre de 2014

Igualada, desembre  de 2014

En record de 

 Josep Domingo Duch

Ens ha deixat el passat dia 13 de desembre a l’edat de 87 anys. 
La seva esposa �lls, néts i nebots i demès família ho han fet saber a llurs 

amics i coneguts. La família agraeix les mostres de condol i amistat rebudes
 en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dilluns 15  de desembre 

a l’arxiprestal Basílica de Santa Maria
 

     
 

Igualada, desembre  de 2014

En record

 Josep Pascual Moncusí

Ens va deixar el passat dimecres dia 10 de desembre a l’edat de 79 anys.

Els seus estimats: esposa, Paquita Castells; �lls, Josep i Magí; germana, Maria; 
cunyats, Magí (   ), Joan i Anna, Teresa i Antoni, nebots, cosins i demés familiars 

ho fem saber a llurs amics i coneguts.
La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que 

tingué lloc el passat divendres dia 12 de desembre.

El Gabriel ens va deixar 
aquest dissabte passat, dia de 
santa Llúcia, al puntejar el dia. 
Dic deixar, però no és així, ell 
mai ens hagués fet això. Va 
esser víctima d’un accident 
de cotxe, com tants n’hi ha i 
en aquest hi va perdre la vida; 
res, en un moment, ni se’n va 
adonar, segons ens han dit. 
Nosaltres el coneixíem bé: era 
més que un amic, un germà. 
En ell sempre hi teníem una 
mà estesa i espero que ell 
sapigués, crec que sí, que ell 
tenia la nostra.
Penso en un tros de La vall 
del riu vermell que diu: “Quan 
arribis a dalt la cadena mira 
el riu i la vall que has deixat”, 
però tu Gabriel, mai pots dei-
xar del tot aquesta vall, la vall 
de Rocamora, aquesta en la 

que tenim tants records teus, 
tants moments viscuts amb tu, 
la teva segona casa. Quantes 
anècdotes, quantes vivènci-
es...! Són tantes, que per tot 
arreu on mirem hi ha la teva 
presència, la teva petjada. 
Recordes la teva dosi de con-
taminació, tu ja m’entens, o 
bé “entens el concepte?” que 
sempre deies o bé falten... 
segons per marxar, o tam-
bé quan anomenavem el PP 
“Portar Pedra, Picar Paret, 
Pujar Paquets, Pintar Portes, 
Posar Palla...”. 
Avui hem plorat Gabriel, avui 
t’han enterrat, però estàs en 
els nostres cors i hi estaràs 
per sempre. T’estimem i és el 
que importa, siguis on siguis.

Jaume i Ma. Àngels 

Recordant el Gabriel de cal 
Mensa d’Argençola

ESGLÉSIA / LA VEU

Mans Unides un any més us 
convida a l’encesa de llantions 
Solidaris que portarem a ter-
me el dia 20 de desembre de 
2014,  de 6 a 9 del vespre,  a la 
Pl. de l’Ajuntament.  Esperem 
que la llum del Nadal arribi  a 
totes les persones més neces-
sitades. Tots els donatius els 
destinarem a finançar el pro-

jecte que aquest any se’ns ha 
encomanat que és la capaci-
tació agrícola per la millora de 
la seguretat alimentària en el 
departament de Nbam e Inu-
bou a Camerun.
Gràcies a tots per col·laborar 
amb la nostra entitat.
La teva llum és la seva espe-
rança.
Bon Nadal.

Demà, encesa de llantions 
solidaris de Mans Unides

ESGLÉSIA / LA VEU

El proper diumenge, 21 de 
desembre, quart Diumenge 
d’Advent, convidem les famí-
lies, especialment els nens, 
que vinguin i participin de la 
Missa de 2/4  DE 12, en la qual 
beneirem les imatges del Nen 

Benedicció del Nen Jesús als 
Caputxins

Jesús dels pessebres de les 
nostres llars. Que cada infant 
porti la petita imatge del Nen 
Jesús i així fem que aqueta 
bonica tradició, iniciada per 
Sant Francesc, la coneguin i 
la visquin els nostres infants.



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

Consells 
de Pilar Prat Jorba 

 Col. 18704 
Psicòlolga

Màster en Psicologia Clinica 
i en Psicopatologia Legal i Forense

pilarpratjorba@gmail.com 
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Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES MÈ DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia

FESTES

Les festes de Nadal estan 
plenes d’emoció per a 
tothom, siguin nens o 
grans. Però a vegades 
poden ser tristes. Trobem a 
faltar alguna persona esti-
mada o ens costa acceptar 
l’alegria de l’entorn a causa 
dels problemes que tenim. 
És una època en el que el 
nostre estat d’ànim rep 
moltes influències exter-
nes…

La tradició i religiositat 
d’aquestes festes han fet 
que els afectes es vulguin 
demostrar amb regals i 
trobades. Però què és el 
més prioritari? Quines són 
les mostres d’afecte més 
importants i que sovint 
menys atenció hi donem? 
Són les que surten del cor. 
Les que són desinteressa-
des. Potser el millor regal 
sigui una simple abraçada, 
una rialla o un gest de 
complicitat.

I no hem d’oblidar els que 
ens podem fer a nosal-
tres mateixos. També 
podem regalar-nos coses. 
I no només materials. Sinó 
aquells que ens omplen i 
ens donen íntimes satisfac-
cions. És molt efectiu pro-
posar-se petits objectius, 
com tenir paciència amb 
un familiar, especialment 
amb aquell que ens costi 
més, o bé poder passar 
més temps amb els nens 
de la casa o fer l’esforç per 
adonar-se i valorar tot el 
que hi ha de positiu al 
nostre voltant.

ODONTOLOGIA APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA

ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

POLICLÍNICA IGUALADA

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

C. Bèlgica, 2, local 6 
Tel. 93 805 50 76

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

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

articulats, ajudes gent gran

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

C. Garcia Fossas, 2, 2n, 1a
(cantonada Rambla / Pl. Creu)

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

C/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample). 
08008  - Barcelona

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes
Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica
Colitis ulcerosa, síndrome de Crohn
Al·lèrgies, intoleràncies...

Més info: 654 50 97 81

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

C. de Manresa, 59 Igualada
Telf. 93 804 37 48 

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

- Neuropsicologia infantil.
- Logopèdia.
- Trastorns de la parla i la lectoescriptura.
- Diagnòstic, psicoteràpia i tractament 
psicològic.
- Reeducació de la veu i quequeig.
- Medicina i Psicologia.
- Psicologia.
- Nens i adults

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

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

teràpia de parella, etc...

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
IGUALADA

Hores convingudes:
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90

93 805 51 74 

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27 

vives.singla@cofb.net

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca i venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

Tels. 93 805 39 33 (consultori)
        93 290 68 67 (permanent)

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63

IGUALADA

Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les marques

-Personal titulat

ESPECIALISTES: 
 . Pediatria,  
. Llevadora, 
. Logopeda, 
. Psicòloga, 
. Fisioterapeuta 
. Dietista

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 



Restaurant
Obert: Tots els dies de la setmana al vespre i dissabtes, diumenges i festius 
al migdia
Reserves: 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

· Menú diari i festius
· Servei de carta amb 
secció de tapes
· Esmorzars

Restaurant
Braseria i Cafeteria

Carretera  NII, KM.562 - 08719 
Castellolí (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

Restaurant

Casaments 
· Reunions de treball 

· Convencions Presentació 
de productes

 · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris 

· Menjar per emportar.

El gourmet
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· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

C/ Sant Magí, 58 
 08700 Igualada
Tel. 93 804 66 26 

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

 Preparació:

Posem un cassó al foc amb aigua i sal i coem els 
llagostins, quan estiguin els colem i pelem.

Coem els ous �ns que estiguin durs; pelem el meló, ho 
netegem i trossegem la polpa.

Posar el meló en una font, afegim els llagostins nets i 
pelats, cobrim amb la salsa rosa i barregem bé, 
adornem amb els ous durs picadets i servim ben 
fresquets.

Ingredients (4 persones) :

- 1 meló.
- 500 gr de llagostins.
- salsa rosa.
- 2 ous durs.
- sal.

Meló amb llagostins
 Preparació:

Pela la ceba i les dents d'all, pica la ceba en juliana i posa tot a 
daurar en una cassola amb un rajolí d'oli. Trosseja el pebrot verd en 
daus i afegeix-lo. Assaona i deixa daurar. Agrega una branqueta de 
farigola.
Salpebra la carn de be, passa-la per farina i daura-la en una paella 
aparti amb un doll d'oli.
Retira i incorpora a les verdures cuites. Afegeix la carn dels pebrots 
“choriceros”. Empolsa amb julivert picat. Ratlla el tomàquet i 
afegeix-lo juntament amb un rajolí de suc de llimona i uns grans de 
pebre.
Ofega i aboca el vi i l'aigua. Deixa cuinar a foc lent durant mitja hora, 
aproximadament, �ns que la carn quedi tendra.

Ingredients (2 persones) :
- 700 g de be
- 1 ceba
- 4 dents d'all
- 1 pebrot verd
- 2 pebrots “choriceros” (remullats)
- 2 tomàquets
- 1 llimona
- farina
- 1 got de vi blanc
- 1 got d'aigua
- oli d'oliva
- sal
- pebre en gra
- pebre mòlt
- julivert picat
- una branqueta
de farigola 

Be al chilindrón

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

El Restaurant

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64



Contactes

NOVEDAD!!!!
PITANGA VICIADA EN EL SEXO

SOLO PARA HOMBRES SERIOS Y DISCRETOS

698 320 908
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Orientales
Jovenes y

guapas

Masajes+
Comp.

Particular
24h. 

Igualada
692 62 88 52

Relax

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

CHICAS
ORIENTALES

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

De 8 de la
 mañana a 12h.

 de la noche

Tel. 602 303 825
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CONFIDENCIAL
Jordi Puiggròs.-
Ricard Tomàs és de Copons. De 
petit, quan anava a l’escola del 
poble, feia de corresponsal de La 
Veu. Fins i tot ens ajudava, amb 
els seus companys, a lliurar els 
diaris, casa per casa. Ja llavors 
se li devia veure fàcilment que era 
espavilat. 
Avui, en Tomàs, ja convertit en un 
emprenedor, té més de mil entra-
des a Google en les que es parla 
d’ell. D’ell i del taxi. Perquè Ricard 
Tomàs i el Taxi són carn i ungla. 
Molt actiu a les xarxes socials, no 
hi ha mes que no sigui notícia. El 
seu taxi és únic, fins i tot està car-
dioprotegit!

Vostè li ha tret tot el suc possi-
ble al seu taxi. Té de tot, fa de 
tot.
Sí, és veritat. El meu és un ofici 
que està molt estancat, no ha 
prosperat gaire durant molts anys. 
Que es parli molt d’en Ricard 
Tomàs és perquè m’he hagut 
d’espavilar per arribar a final de 
mes, i he tingut sort. La roda m’ha 
anat a favor.
És curiós que vostè hagi apli-
cat més novetats en un taxi 
d’Igualada que algú altre en 
una ciutat gran, on els taxis 
són habituals.
Potser és per aquest motiu. En 
un lloc gran és possible que no 
calgui moure’s, arriscar-se, hi ha 

més negoci. Hi ha gent que diu 
que és un model a seguir, però 
el cert és que costa veure algú 
que ho faci. Ja fa sis anys que 
vaig innovar en el sector del taxi. 
M’arriben correus de gent de tot 
Espanya preguntant coses, però, 
mira, a Igualada som 15 taxistes 
i mai ningú dels d’aquí m’ha pre-
guntat res.
Per què no va fer-se taxista a 
Barcelona?
Ho hagués pogut fer, la llicència  
també té un valor en el futur, però 
no vaig voler fer-ho. Penso que 
Igualada té futur. Vaig tot el dia i nit 
pendent del mòbil. Dormo amb la 
dona, i amb el mòbil. A Barcelona 
no caldria, això. Però a Igualada 
faig un servei més personalitzat, 
buscant la fidelització del client.
Hi ha negoci, a Igualada i la 
Conca, per 15 taxis? Quin és el 
tipus de client habitual?
Jo crec que sí. Els que han entrat 
no estan pas disgustats. Aquí la 
gent està acostumada a trucar a 
la parada, i demanar el taxi. Habi-
tualment és gent gran, perquè la 
gent jove no té massa “cultura del 
taxi”. Alguns desconeixien que hi 
havia taxis, a Igualada. La majo-
ria dels serveis són d’acompa-
nyament, al metge, a l’Hospital... 
També urgències d’algú, que ha 
perdut el tren, que ha d’anar a 
Calaf o a Lleida de seguida...  
I això que ara hi ha tres para-

des.
Ara tornem a tenir la que hi havia 
hagut tota la vida a la plaça de 
la Creu. Ha costat molt.  L’Ajun-
tament té el deure de fer que el 
sector del taxi sigui funcional i 
rendible. El taxi no deixa de ser 
un baròmetre de les ciutats. Si el 
taxi es mou, vol dir que l’economia 
es mou.
Vostè que és emprenedor, que 
ha aplicat la modernitat al taxi, 
què en pensa d’Uber, i la polè-
mica d’aquests taxis sense lli-
cència?
No hi ha d’haver cap problema, 
amb Uber. No podem ficar tan-
ques al mar. El que s’ha de trobar 
és un camí legal. Diuen que són 
un 20% més barats, i a més no 
paguen impostos, està clar que 

Una de les grans pífies dels inicis 
del segle XXI a Igualada ha estat 
el fallit World Trade Center (WTC). 
El projecte de l’extinta Entesa per 
Igualada pretenia dotar a la ciutat 
d’un “eix Macià” (per comparar-ho 
amb el de Sabadell) ple d’edificis 
d’oficines i de serveis, a l’entrada 
de la ciutat, i sota una marca de 
prestigi contrastat. Al final, però, 
tot se’n va anar en orris, com a con-
seqüència de la crisi econòmica. 
Pel mig, van quedar una milionada 
d’euros llençats a la claveguera, 
entre hores perdudes -i pagades-, 
estudis que són ara en un calaix, 
crèdits que encara es paguen per 
a un projecte que no s’ha fet, i 
compromisos escrits que són paper 
mullat... 
L’empresa pública WTC Igualada 
SA que l’anterior alcalde va consti-
tuir, és avui un mort en vida, sim-
plement perquè matar-la de debò 
costaria una fortuna en impostos 
de traspàs de patrimoni, ja que 
el seu capital són els terrenys de 
l’avinguda Catalunya, valorats en 
33 milions d’euros. Però no s’acaba 
aquí la cosa. Aviat, l’Ajuntament 
haurà d’aprovar en ple un canvi 
de nom. La gent de World Trade 
Center ara es veu que vol cobrar 
una quantitat de diners perquè 
l’empresa municipal... fa servir el 
seu nom!  

això és competència deslleial. 
L’assegurança a tercers d’un 
taxi costa 1.500€, i aquests en 
paguen 300. Però jo, per exem-
ple, no puc fer descomptes, 
perquè m’ho impedeix la llei. Ara 
tots es queixen d’Uber, però no 
miren les nostres pròpies nor-
matives. Si fossin millors, ens 
mengem Uber. Desapareix. 
Sempre serà millor el servei pro-
fessional d’un taxista, que el d’un 
particular.
Vostè forma part de Taxistes 
per la Independència. Com ho 
porta, això?
Molt bé, ara devem ser uns 500 a 
tot el país. Quan puja algú al taxi 
i veus que el tema pot sortir a la 
conversa, li dono un fulletó expli-
catiu molt interessant del Cercle 
Català de Negocis. Som un punt 
d’informació del procés que viu 
aquest país. Però no sempre surt 
el tema. 
Deia que el taxi és un baròme-
tre. Com veu Igualada i la seva 
gent?
Som tancats, encara. Hem de 
donar un pas endavant i obrir-
nos una miqueta més. Aquesta 
ciutat té futur, està ben situada. 
Haguéssim hagut de tenir un tren 
“gran”. No ens trauria clients al 
taxi, al contrari, portaria més gent 
cap aquí, i això vol dir més vida, 
més feina. És la meva manera de 
veure les coses. En positiu.

4 paraules amb... Ricard Tomàs


