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Un altre any, la proposta de pressupost 
de la Generalitat de Catalunya inclou 
molt poques inversions no finalistes per 
a l’Anoia. És a dir, lluny de l’estrictament 
necessari, gairebé obligat per la llei, els 
números del govern català per al 2015 no 
inclouen cap inversió en els projectes de 
més demanda en els darrers anys en el 
nostre territori: Ronda Sud, Eix Transver-
sal Ferroviari, millores de la carretera de 
Capellades a Martorell, o l’eliminació dels 
passos a nivell del “carrilet” a Igualada i 
Vallbona d’Anoia, per citar-ne alguns dels 
més importants. A més, sembla que la xi-
fra de partides que inclouen diners per al 
nostre territori ha tornat a baixar aproxi-
madament un deu per cent respecte l’any 
anterior. Un percentatge que es ve repe-
tint any rere any des de que va acabar-se 
l’època de govern del Tripartit. Tot plegat 
acaba convertint-se en la “cançó de l’en-
fadós”. Quelcom que ja irrita i molesta, 
sobretot perquè fiscalment els anoiencs, 
com la resta de ciutadans, paguen igual o 
més encara, escrupolosament, les seves 
obligacions impositives. Al seu municipi, 
a Barcelona, i a Madrid. Per triplicat.

El discurs basat en l’excusa de les despe-
ses astronòmiques en èpoques passades 
del govern català té data de caducitat. No 
pot ser que s’hipotequin indefinidament 
les necessitats bàsiques del territori i pre-
tendre que la comprensió ciutadana sigui 
iŀlimitada. Ja va essent hora que es posi 
fil a l’agulla, perquè ens podem creure 
una vegada que “la culpa és de l’altre”. 
Potser dues. Però no tres. Llavors és 
quan legítimament sorgeixen alternatives  
més o menys sòlides i el panorama polític 
trontolla amb l’aparició d’un tercer que no 
li deu res a ningú.
Aquest territori és un dels que més mala-
ment ho està passant a Catalunya, i, més 
específicament, el pitjor de la demarcació 
de Barcelona en molts elements d’habi-
tual control estadístic a nivell econòmic. 
Estem acostumats a sentir aquí certs dis-
cursos cofois, plens de promeses però 
també, a l’hora de la veritat, d’espessa 
boira. Si fossin realment certs o tingues-
sin probabilitats d’èxit, el govern de la 
Generalitat tindria especial interès per 
l’Anoia, i la inversió que ens trobem re-
sulta que és gairebé de fireta.
A qui ens creiem?

Un pressupost 
de fireta

Albert Burzon i Ester Comenge
Els dissenyadors igualadins Albert Burzon i Ester Comenge són 
els autors del vídeo-mapping que el proper cap de setmana po-
dreu veure reflectit sobre la façana de l’Ajuntament d’Igualada. 
Una mostra més de l’exceŀlent trajectòria professional d’aquesta 
jove parella, autora també del projecte Taüll1123, de recuperació 
virtual de les pintures romàniques de l’església de Sant Climent 
de Taüll, impulsat per la Generalitat i “la Caixa”, i que ja ha rebut 
moltíssims reconeixements. 

Mariano Rajoy, president del govern de l’estat, va 
tenir un lapsus quan va dir “no estem parlant de ‘bro-
tes bordes’ (en lloc de brots verds se li van quedar 
bords) sinó que podem anunciar que la crisi ja és 
història del passat”. Realment són històries per no 
dormir.

Joan Herrera, líder d’Iniciativa, vol eleccions per “de-
cidir-ho tot” i no només unes eleccions plebiscitàries. 
Pensa que a “río revuelto, ganancia de pescadores”.

Miquel Iceta, secretari general del PSC, i Josep An-
toni Duran i Lleida, líder d’Unió, voldrien esgotar la 
legislatura, per evitar que es materialitzi l’esfondra-
ment electoral de les formacions que representen. 

Artur Mas, President de la Generalitat i Oriol Jun-
queres, cap de l’oposició, discuteixen molt intentant 
convèncer o forçar la solució que propugnen, però 
ja ningú sap si pensen més en el país o en l’ideari 
que defensen les seves respectives formacions po-
lítiques.

Carme Forcadell, presidenta de l’Assemblea Naci-
onal Catalana ha dit que “la transversalitat per no-
saltres va més enllà d’ERC i CDC” i ha fet una crida 
a “incloure el màxim de sensibilitats polítiques en el 
procés per assolir la independència i “està oberta a 
qualsevol replantejament per preservar la unitat polí-
tica i social de l’independentisme en aquest moment 
clau”. 

María Victoria Álvarez, examant de Jordi Pujol Fer-
rusola,  ha arribat a un acord amb Francisco Marco, 
director de Método 3, pel qual retira la demanda que 
va interposar contra l’agència de detectius per haver 
gravat la seva conversa amb Alicia Sánchez-Camac-
ho, líder del PP català, el 7 de juliol del 2010. En 
l’escrit de l’acord, es recull  que la gravació “hauria 
pogut ser consentida i per tant seria legal”. 

Beatriz Balfagón, titular del jutjat d’instrucció núme-
ro 31 de Barcelona, ha imputat a Jordi Pujol i Soley,  
Marta Ferrusola i els fills Marta, Mireia i Pere. En el 
mateix auto la jutgessa reclama a Liechtenstein que 
investigui els comptes familiars en aquest país, tal 
com ja ho havia fet a Suïssa i Andorra.

Miguel Bernard, president del col·lectiu ‘Manos Lim-
pias’ ha anunciat que interposarà una querella contra 

‘Podemos’ pel finançament irregular del partit, que 
segons ell rep diners des de Veneçuela i l’Iran.

Eduardo Torres Dulce, fiscal general de l’estat, fi-
nalment ha presentat la dimissió al·legant motius 
personals. Però tothom sap que els casos de Luís 
Bárcenas, pel cas del finançament del PP i Artur 
Mas, per la pseudoconsulta del 9N havien minat molt 
la independència de la fiscalia. El substitueix en el 
càrrec Consuelo Madrigal.

A Jaime García Germán, l’exgerent d’infraestruc-
tures de l’empresa pública Adif (l’ens que gestiona 
les infraestructures ferroviàries a Espanya) l’Agència 
Tributària li ha descobert un important increment de 
patrimoni. Es va comprar dues embarcacions per un 
import total de 54.582 euros, una quantitat que “ex-
cedeix els seus rendiments nets de treball” i també 
en el mateix any va comprar un immoble per valor de 
60.000 euros. Segur que també ha heretat.

Pablo Ruz, jutge de l’Audiencia Nacional, que està 
com interí, continua fent la seva feina. Ara asseu a 
la banqueta dels acusats a  Juan Pedro Hernández 
Moltó, exdiputat del PSOE,  i expresident de Caja 
Castilla-La Mancha (CCM)  i al exdirector general 
Ildefonso Ortega, imposant-los una fiança solidaria 
de 138,2 milions pel “perjudico econòmic” que van 
causar a l’entitat. I això que el que es dedicava a la 
política no parava de cridar des del seu escó contra 
els “corruptes que ensorren el país”. Tal faràs, tal tro-
baràs. 

Javier Gómez Bermúdez, jutge de l’Audiència Na-
cional  ha ordenat presó incondicional per a set dels 
onze detinguts per l’operació Pandora “de la inves-
tigació sobre els grups anarquistes coordinats se 
n’extreu que els seus membres poguessin ser pre-
sumptes autors de diversos atemptats amb artefac-
tes explosius de fabricació artesanal a tot el territori 
nacional”.

Tretze dels divuit jutges de la Sala Penal del Tribunal 
suprem han demanat a Carlos Lesmes president 
del tribunal i del Consell General del Poder Judici-
al (CGPJ), que es “posi límits  a les declaracions de 
Jorge Fernández Díaz, ministre de l’Interior, en el 
tema de  les excarceracions d’etarres.

El discurs basat en les despeses en 
èpoques passades del govern català 
té data de caducitat. No pot ser que 
s’hipotequin indefinidament les ne-
cessitats del territori i pretendre que la 
comprensió ciutadana sigui il.limitada
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A la mort del dictador -novembre del 1975- el fran-
quisme va voler perpetuar-se en el poder. Les for-
ces polítiques fins aleshores clandestines, varen 
canalitzar els anhels de la població i es varen con-
vertir en la classe política transformadora en con-
traposició al que es va anomenar “el búnquer”. La 
majoria dels ciutadans fèiem costat als moviments 
dels partits rupturistes que, tímidament i a batzega-
des, van anar trencant els murs del búnquer fins a 
transformar el país en una democràcia formal.
El que no sabíem aleshores és que els malparits 
dels dirigents de l’època jugaven amb les cartes 
marcades. Marcades pels partits de l’establishment 
europeu: CDU, SPD, PCI, DC... que es varen li-
mitar a garantir la reforma institucional imprescin-
dible. Una reforma que va consistir en consolidar 
una democràcia merament formal, amb un sistema 
electoral injust, avortant qualsevol intent de ruptura 
democràtica amb el passat i situant el Borbó com 
a Cap d’Estat, que després les elits econòmiques 
ja s’ocuparien de manejar a la seva conveniència.
Amb el temps, aquella classe política transforma-
dora s’ha convertit en la classe política extractiva 
i paralitzant que, tot i donar algunes etapes de de-
senvolupament econòmic interessant, ha desem-
bocat en la catastròfica situació que vivim avui: una 
classe mitjana empobrida, una classe obrera sense 
protecció i uns nivells de pobresa absolutament in-
sòlits en cap societat democràtica occidental.
Avui ens trobem novament amb la aparició d’una 
classe política transformadora d’arrel sobiranista a 
Catalunya i de transformació social al conjunt de 
l’Estat. És una nova classe política transformadora 
que xoca una vegada més amb el búnquer immo-
bilista i extractiu, però que compta -o sembla comp-
tar- amb el suport de la majoria de la població, tant 
al conjunt de l’Estat com especialment a Catalunya. 
Al nostre país conflueixen dos corrents d’opinió 
molt potents: la reivindicació social i la reivindica-
ció nacional, ambdues amb el mateix adversari: la 
casta política corrupta i extractiva que no admet ni 
tan sols modificacions constitucionals... si no són 
en benefici de la banca europea.
Catalunya, com sempre, està al capdavant de les 
reivindicacions nacionals i socials, però sobretot 
està marcant el camí que consisteix en escoltar la 
veu de la majoria del poble que exigeix mes justícia 
social i també la plena sobirania nacional com a for-
ma de resoldre els problemes i encarar els reptes 
del segle XXI.
A diferència del que ens va passar durant la trans-
ició del franquisme a la “democràcia”, avui tenim 
l’experiència de saber que si deixem la decisió ex-
clusivament en mans dels polítics professionals, es 
convertiran en un altre búnquer castrador de les 
iŀlusions ciutadanes. Ens cal aprofitar la confluèn-
cia dels moviments socials i no separar-los de les 
reivindicacions nacionals, per construir -això sí- un 
país més just.

Classe política

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Els Pastorets. En Lluquet i en Rovelló són 
els dos protagonistes dels ‘Pastorets’ de Josep Ma-
ria Folch i Torras. Ells, juntament amb en Satanàs i 
en Llucifer viuen una aventura on també hi apareixen 
pastors, les fúries de l’infern i els àngels Miquel i Ga-
briel. Sens que hi manqui la raó del conte, que és el 
naixement de Jesús en el portal de Betlem, l’únic lloc 
que Josep i Maria trobaren per aixoplugar-se. Explica 
el somni que tenen quan s’adormen mentre espera-
ven l’hora d’anar a la Missa del Gall. L’escalforeta del 
foc a terra i el bon sopar els transporten primer a un 
bosc tenebrós, on es troben per primera vegada amb 
els que volen impedir el Naixement per perpetuar la 
foscor d’aquest món atribolat, on les temptacions, 
corrupcions i baixeses, es contraposen a l’esperan-
ça i els esforços dels qui intenten consolidar el millor 
de cadascú. En els seus tragins els protagonistes es 
veuen arrossegats a les calderes d’en Pere Botero i 
quan ja es veuen perduts, els salva la seva bondat i 
esperit de superació. I s’escapen de les tenebres amb 
l’ajut dels àngels. I la història s’acaba, o comença, 
juntament amb la resta dels pastors, quan tots es tro-
ben per adorar l’Infant. Una representació nadalenca 
que es fa en nombrosos teatres de Catalunya.
Però en la narració apareixen nombrosos lligams 
entre la història mil·lenària i la realitat d’avui. Hi ha 
cançons, rodolins i pinzellades de personatges locals. 
Intenta explicar el desesper per haver perdut moltes 
il·lusions, les pors, i les alegries, que s’encadenen. 
Com passa a la vida. Ensenyen les trapelleries d’un 
Rovelló golut, que per la mentida arrisca el seu fu-
tur. O la tendresa dels amors de la Isabeló o Marta 
la Tomaquera. Els tractes fets per l’avi Jetsé o el tar-
tamudeig d’en Jeremies... I l’entorn nadalenc hi fa la 
resta. Un ambient alegre que estimula l’esperança i 
converteix les cridòries dels diables en el ridícul de 
quedar-se sempre amb la cua entre cames. I acaben 
sent uns personatges tan entranyables. I és que mal-
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grat la maldat amb la que actuen, mai acaben de ser 
els personatges paorosos que s’identifiquen amb el 
pitjor de la humanitat. Aquells que cada dia surten en 
els mitjans de comunicació per les seves malvestats. 
Crims contra les persones, algunes d’elles indefen-
ses. Infants, dones i homes que cauen per la ignomí-
nia o per la dalla  maldestra d’aquells que es compor-
ten com les pitjors bèsties.
Però el Nadal ajuda a pensar positivament. Ens re-
corda que malgrat els problemes, sempre hi ha una 
oportunitat de ser millor. Per això els Pastorets sem-
pre acaben bé i el  final sempre és el desitjat. Tothom 
troba l’estel que el guiï en mig de tantes turbulències 
i afliccions. Molts somnien en un cop de sort. Que els 
toqui la Grossa i els empleni les butxaques d’aquells 
diners que tan bé van per fer els projectes que es te-
nen al cap. Però gairebé tothom s’adona que això no 
és el més important. La verdadera força és aquella 
que neix d’un mateix. D’aquella que la nostra ment 
és capaç d’integrar. De les que es poden trobar en 
les moltes coses que estan al nostre abast i que per 
assolir-les no han de pagar altra preu que l’esforç de 
voler-les integrar. Cal saber recollir tot el que la vida 
ens dóna. Perquè la vida mateixa, per difícils que si-
guin les circumstàncies, és sempre un do. 
I s’ha d’aprofitar per fer el camí a la cerca de les fonts 
que porten a les resposta de les grans qüestions de la 
vida, que no són altres que les que cadascú es posa. 
Mai se sap el que ens portarà el futur. Però tenim la 
certesa de que no hi ha desfeta, si no s’accepta. No-
més obstacles a superar. I en fer-ho trobarem la gran-
desa individual. No hi ha cap presó que privi de la 
llibertat interior. Perquè la mateixa lluita és la victòria. 
I la mort no és cap final sinó una porta que s’obre a 
un altre món. Aquell que es va fer visible en aquell 
Naixement. Aquell que segueix sent una promesa i 
l’esperança per bona part de la Humanitat.

Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència... O no
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Resulta decebedor constatar que massa sovint al-
guns professionals de la política ens prenen per 
imbècils. Ja és trist que alguns polítics ens robin, 
ens insultin, ens menystinguin i administrin mala-
ment els nostres diners, però que, a més a més 
de totes aquestes dolenteries, ens prenguin per 
imbècils, ja passa de mida. Prendre’ns per imbè-
cils és pretendre que ens empassem explicacions 
polítiques del tot inversemblants que no s’aguan-
ten ni amb pinces com, per exemple, les que ha 
donat el president extremeny Monago per justificar 
les seves excursions a les Canàries. Prendre’ns 
per imbècils és prohibir per tots els mitjans l’esta-
bliment d’unes mínimes garanties democràtiques 
per portar a terme una consulta no vinculant a la 
ciutadania i després dir que els resultats de la con-
sulta no tenen cap valor a causa de la manca de 
garanties democràtiques que ells mateixos ja s’han 
cuidat d’impedir que existissin. Prendre’ns per im-
bècils és intentar apropiar-se impunement, en be-
nefici propi, de les intencions polítiques d’aquells 
ciutadans que, en l’ús de la seva llibertat i exercint 
els seus drets democràtics, decideixen no anar a 
votar, dels quals s’ignoren, per tant, les intencions 
polítiques i què haguessin votat. Prendre’ns per im-
bècils és pretendre que el que alguns anomenen la 
majoria silenciosa pensa com ells, sense explicar-
nos com han arribat a aquesta estranya conclusió. 
Prendre’ns per imbècils és pretendre que la solució 
al contenciós polític Catalunya vs. Espanya es re-
soldrà preguntant-nos què diu el nostre DNI, com si 
en funció del que digui el DNI ja tinguéssim resolt el 
problema. Per cert, a aquells que m’ho pregunten 
sempre els contesto que el meu DNI caduca abans 
del 2020, i aprofito per afegir que si tot va com ha 
d’anar, com molts esperem, segurament ja no l’hau-
ré de renovar. Prendre’ns per imbècils és pretendre 
fer-nos creure que “els fiscals catalans estan con-
taminats per l’ambient nacionalista” (Floriano, PP) 
per resistir-se a empaperar el president de Cata-
lunya, o dir-nos que els jutges del tribunal suprem 
que han denunciat la clara deriva antidemocràtica 
d’aquest govern també estan contaminats per vés a 
saber quin virus. Prendre’ns per imbècils és fer-nos 
creure que el fiscal general de l’Estat, Torres-Dulce, 
ha dimitit per motius personals, quan a ningú se li 
escapa que ha plegat per motius polítics, fastigue-
jat de les interferències del govern. Prendre’ns per 
imbècils és manifestar, com ha fet Rajoy, que la cri-
si ja és “història del passat”.

Ens prenen 
per imbècils

MIQUEL SAUMELL ·   @MiquelSaumell

Sembla incomprensible que hi hagi persones que 
s’atreveixin a sentenciar que la renúncia a assumir 
el propi destí és d’una covardia tal que condem-
na, al que renuncia, a la passivitat. Els que fan 
aquestes afirmacions  acostumen a ser individus 
híper optimistes que han tingut la sort de néixer al 
aixopluc d’una família benestant del món occiden-
tal i han pogut agafar el tren del desenvolupament 
personal en el moment apropiat. Esdevenen una 
tipologia d’individus “triomfadors” que han estudiat 
a les millors universitats del món i després han 
fet un salt a les millors àrees dinamitzadores de 
l’economia de l’èxit. Molts d’aquests individus son 
dels que no entenen que arreu del planeta hi han 
factors d’exclusió que determinen que hi hagi mili-
ons d’individus que no poden assumir el seu propi 
destí. 
Davant d’aquesta actitud m’esquinço la roba per 
la manca de sensibilitat vers l’incalculable ingent 
d’essers abocats a un destí no volgut, un destí con-
tra el qual no poden lluitar perquè no disposen de 
medis per a fer-ho, un destí predeterminat per una 
minoria occidental pletòrica d’un devastador poder 
que deixa a la cuneta a milions de essers humans. 
Persones com tu i com jo, que  no son responsa-
bles de res; només de haver nascut a indrets com 
el continent maleït pels pecats d’Europa, l’Àfrica. 
Moltes d’aquestes víctimes són encara infants fa-
mèlics que moren a milers pel fet de no haver nas-
cut a Silicon Valley. Persones sense drets, sense 
poder decidir el seu futur més immediat. Persones 
que no tenen altre opció que assumir l’onerós de-
vanir imposat per les grans Corporacions a través 
de polítiques alineades.
Aquests “triomfadors”, en canvi, viuen al marge 
del drama. Passen per la vida indiferents al dolor 
aliè. Es passegen pel món com si les àrees on 
el drama constitueix la tònica quotidiana no for-
messin part del planeta blau, del planeta que en 
molts sentits és gris, en tant que poc transparent i 
en molts altres és vermell, del color de la sang, a 
conseqüència dels innombrables focus de violèn-
cia extrema. Els “triomfadors” estan instal·lats en 
zones de privilegi caracteritzades per un alt nivell 
de seguretat i de confort. Això fa que fins hi tot 
no se’n adonin que cada cop les àrees crítiques, 
sotmeses per la tirania de l’egoisme més recalci-
trant, son més properes. No volen saber que les 

No tot són flors i violes, ni tots els indrets 
són Silicon Valley 

JOSEP ORIOL JORBA ·   

sequeres, les guerres o l’explotació forçada dels 
recursos minerals, determinen el destí d’una sise-
na part de la població mundial. 
Una altre tipologia d’individus semblant a la dels 
híper optimistes està representada pels assessors 
de les grans corporacions transnacionals. Alguns 
d’aquests arriben a dir:  “quan ets emocional, no 
ets intel·ligent”. Al respecte em preocupa la línia 
de pensament que intenten transmetre, a saber, 
que malgrat l’evidència explícita de que l’ànima 
suporta unes patologies que provoquen sofriment i 
dolor emocional, els sofriments son opcionals. Fri-
volitzen sobre una qüestió que mereix una enorme 
dosi d’ escrutini sense fi. I  van més enllà; diuen 
que les persones som plenament responsables 
del patiment; àdhuc argumenten que podem es-
collir no ser les víctimes. La subtilesa del seu dis-
curs arriba a tal punt que diuen que l’inteligència 
emocional esdevé un oxímoron. Son els encarre-
gats de crear un pensament asèptic que immunit-
za l’ànima de tota sensibilitat per a experimentar 
empatia vers el sofriment aliè. 
Cóm poden parlar amb tanta lleugeresa com si tot 
fossin flors i violes? Perquè tenen una visió vitriò-
lica de la realitat i no volen saber de l’existència d’ 
amenaces insalvables que provoquen  sofriment 
no volgut.
Tanmateix, al·leluia, el món reacciona holística-
ment i genera actuacions de compromís, d’emer-
gència, activa organismes i programes internaci-
onals per a prendre resolucions favorables a la 
millora dels exclosos, dels desdonats, de les víc-
times de les guerres, dels famolencs, dels pobres 
d’arreu, d’enllà i d’aquí, com la  “Declaració del 
Mil.lenni pel 2015“ adoptada per la Cimera del Mil.
lenni de les Nacions Unides. Però no n’hi ha prou. 
Calen més accions contundents vers els països 
pobres. 
 “Un buf d’aire esfondrà els castells de la menti-
da i la nua veritat brillarà de llum vestida”. (Miquel 
Ferrà)
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El proper cap de setmana, tant 
dissabte com diumenge al ves-
pre, la façana de l’Ajuntament 
d’Igualada servirà de pantalla 
per a la projecció del mapping 
Project@ Igualada. Aquest 
muntatge audiovisual, d’uns 
12 minuts de durada, adaptat 
a la morfologia de l’edifici i que 
juga amb els seus elements 
arquitectònics, destacarà al-
guns dels elements més dis-
tintius i singulars de la ciutat 
d’Igualada, fent referència a la 
tradició, el patrimoni, la cultu-
ra, els esports, els esdeveni-
ments la indústria o, fins i tot 
l’entorn i el medi ambient. La 
Festa dels Reis, evidentment, 
en serà una de les protagonis-
tes principals. 
L’estudi de disseny igualadí 
Burzón*Comenge ha estat el 
responsable d’elaborar aquest 
mapping, un treball que ha 
comptat amb la participació 
d’un equip de set persones 
durant les darreres cinc set-

La façana de l’Ajuntament es convertirà el proper 
cap de setmana en la pantalla del Project@ Igualada

Imatge virtual del “mapping” sobre Igualada.

Igualada

El “mapping”, obra 
dels mateixos igua-
ladins que van fer el 
del pantocràtor de St. 
Climent de Taüll, dura 
12 minuts i es podrà 
veure projectat sobre 
la façana
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manes. El mateix estudi ha 
estat responsable anterior-
ment de l’elaboració del vídeo 
mapping de l’església de Sant 

Climent de Taüll, una projec-
ció a través de la qual es pot 
veure virtualment la seva poli-
cromia original i el pantocràtor 

que actualment es conserva al 
Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya (MNAC). Aquest treball 
ha estat mereixedor del Premi 

Laus Or, un guardó promogut 
per l’Associació de Dissenya-
dors Gràfics i Directors d’Art 
del Foment de les Arts i del 
Disseny (ADG-FAD). 
El mapping d’Igualada es po-
drà veure el dia 27 de desem-
bre, entre les 19 i les 22h, i 
l’endemà entre les 19:30 i les 
22h, amb passis cada mitja 
hora a la Plaça de l’Ajunta-
ment. Aquesta és una de les 
més de cent activitats promo-
gudes pel consistori de la ca-
pital de l’Anoia coincidint amb 
les dates nadalenques sota el 
títol comú Per Nadal, a Iguala-
da som els Reis!. 
 

Diumenge arriba el patge Faruk!
REDACCIÓ / LA VEU

La Festa dels Reis d’Igualada 
2014-2015 ja és a punt de co-
mençar. El proper diumenge, 
28 de desembre, és previst 
que arribi a Igualada el patge 
Faruk. L’enviat de Ses Majes-
tats els Reis d’Orient arribarà 
a la ciutat a partir de 2/4 de 7 
de la tarda. L’obertura del pa-
velló de les Comes serà a les 
6. Es podrà veure, mentre pe-
tits i grans esperen, el festival 
infantil amb el grup d’animació 
de Pep Callau amb l’especta-
cle “Pepsicolen”.
Acte seguit, cap a les 8 del 
vespre, arribada del Patge Fa-
ruk al pavelló de les Comes.
Prèviament farà el següent 
recorregut pels carrers de la 
ciutat: sortida a 2/4 de 7 de la 
tarda de les Comes, c/ Carles 
Riba, c/ dels Països Catalans, 
av. Balmes, avinguda Barce-
lona,  c/ Lleida,  c/ Joaquima 
de Vedruna,  c/ Sant Carles, 
c/ Cardenal Vives, c/ Soledat, 
c/ Sant Jordi, c/ Sant Cristòfol, 
plaça del Pilar, c/ Nou, plaça 
de la Creu, c/ Argent, plaça 
de l’Ajuntament, c/ Sta. Ma-
ria, c/del Roser, plaça del Rei, 
c/ Sant Jordi, rambla Gene-
ral Vives, rambla Sant Isidre, 

rambla Nova, c/ Sta. Caterina, 
c/ Trobadiners, avinguda Bal-
mes, c/ dels Països Catalans, 
c/ Carles Riba i les Comes 
(poliesportiu).

A partir de dilluns, 
missatges a Ràdio Igualada
A partir de dilluns 29 de de-
sembre i fins al 5 de gener es 
podran escoltar els missatges 
radiofònics d’en Faruk a Ràdio 
Igualada (103.2 de l’FM), amb 
els següents horaris:
- Dies 29, 30 i 31 de desem-
bre, a les 7 de la tarda.
- Dia 1 de gener, a les 4 de 
la tarda. Per aquest dia, els 
missatges hauran de lliurar-se 

com a màxim el dia 30 al matí.
- Dia 2, a les 7 de la tarda.
- Dies 3 i 4, a les 4 de la tarda.
- Dia 5, a les 12 del migdia.
El model del missatge es pot 
descarregar des del web dels 
Reis. www.reisdigualada.
cat o recollir-lo en qualsevol 
d’aquests llocs: Alícia Balsells, 
c/Nou, 46; L’art de la llum, 
rambla de Sant Isidre, 23;     
Copisteria Rambles, carrer de 
Sant Josep, 9; i a la mateixa 
emissora, Carrer Lleida, 78.

Dijous vinent, lliurament 
de les cartes
El proper dijous, 1 de gener, 
es farà el lliurament de les car-

tes a en Faruk, de 2/4 d’11 del 
matí a 2/4 de 3 de la tarda, al 
Teatre Municipal de l’Ateneu.
Podeu trobar la carta que més 
ajuda als Reis d’Igualada a lli-
breries i altres comerços.

Pla d’autoprotecció 
de la Cavalcada de Reis 
D’altra banda, l’Ajuntament 
d’Igualada ha lliurat a la Co-
missió Cavalcada dels Reis 
d’Igualada el nou Pla d’Auto-
protecció que contempla totes 
les especificitats d’aquest es-
deveniment per tal de garantir-
ne la seguretat. 
El Pla, confeccionat per la Di-
putació de Barcelona, s’adap-

ta al que estipula el decret 
82/2010, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el co-
ningut de les mateixes. 
El Pla d’Autoprotecció de la 
Cavalcada dels Reis d’Igua-
lada té per objecte definir l’or-
ganització i el conjunt de mit-
jans i procediments d’actuació 
davant d’una eventual emer-
gència durant la celebració de 
l’acte. Analitza les potencials 
situacions d’emergència i els 
possibles efectes a mitigar, 
adoptant les mesures neces-
sàries en matèria de primers 
auxilis, lluita contra incendis o 
evacuació del públic assistent, 
per exemple.  
En definitiva, es pretén reduir 
al màxim les conseqüències 
d’una eventual emergència 
mitjançant una actuació rà-
pida, eficaç i coordinada. El 
consistori també ha encarre-
gat a la Diputació la confecció 
d’un pla similar corresponent a 
la celebració de la festa dels 
Tres Tombs, una de les més 
participades a la ciutat i la més 
antiga de Catalunya, que actu-
alment es troba en procés de 
redacció. 
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Un cinquè premi de la Loteria 
de Nadal va tocar a Igualada. 
Es tracta del número 74.012, 
que va ser venut a l’adminis-
tració de Loteria ubicada a la 
Rambla Sant Isidre. El número 
també va ser agraciat a Molle-
russa, Sort, Mollet del Vallès, 
Sant Cugat del Vallès i Ullde-
cona, però, a diferència d’al-
guna d’aquestes poblacions, 
en el cas d’Igualada va ser ve-
nut per terminal, i es dóna la 
casualitat que es va vendre en 
dos llocs diferents en el mateix 
carrer, a l’administració núme-
ro 2 de “Ca l’Abadal”, i a l’Es-
tanc de la Rambla. En el pri-
mer lloc, Oriol Ribó explicava 
que “és una gran alegria per a 
nosaltres haver venut aquest 
premi. Fa pocs mesos que en 
tenim aquesta administració”. 
A l’Estanc, Daniel Ávila ens 
deia que “el fet que a Igualada 
caigui un premi de la loteria de 
Nadal és molt positiu, perquè 
a aquesta ciutat li calen bones 
notícies”.
També es va vendre a Igua-
lada, a l’administració de Lo-
teria del Passeig Verdaguer, 
un dècim del segon premi, el 
92.845. Es tractava, com en 
els casos anteriors, de núme-

L’administració  de “Ca l’Abadal” i l’Estanc de la Rambla van vendre un dècim del cinquè premi

La Loteria de Nadal deixa tres dècims 
del segon i cinquè premis a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

El diputat igualadí del Partit 
Popular, Pere Calbó, davant 
dels Pressupostos de la Ge-
neralitat per l’any 2015, en 
tramitació parlamentària, ha 
explicat que “aquests pressu-
postos demostren que la Ge-
neralitat tornen a oblidar l’Ano-
ia. Les inversions previstes per 
2015 baixen gairebé un 10% 
(9,83%) respecte a l’any 2014. 
I si comparem el pressupost 
de l’any 2014 amb el del 2012 
–recordem que en l’any 2013 
es va prorrogar el pressupost- 
les inversions ja van baixar 
un 9%. Per tant, el Govern de 
Mas, en aquesta legislatura, 
ha anat baixant sistemàtica-
ment les inversions a l’Anoia i, 
fins i tot, paralitzant-les al pror-
rogar els pressupost de 2013. 
Cal cloure doncs que Mas no 
esta defensant els interessos 
de l’Anoia i d’Igualada.”
Calbó ha afegit que “el més 
greu és que la prioritat de CIU 
i ERC es convocar eleccions 
i, per tant, que no s’aprovin 
aquests pressupostos per 
2015. La manca d’aprovació 
del Pressupost enguany com-
portaria greus efectes en la re-
cuperació social i econòmica 
de l’Anoia i Igualada. Només 
els preocupa convocar elecci-
ons i deixen en segon terme la 
recuperació econòmica de la 
nostra comarca. És una acti-
tud irresponsable.”
El diputat popular, que també 
és membre de la Mesa del 
Parlament, ha remarcat que 
“trobem a faltar en aquests 
pressupostos, i en els dels 
anys anteriors, una aposta 
decidida de la Generalitat de 
Catalunya pel teixit industrial 
de la nostra comarca. La Ge-
neralitat no té lideratge clar en 
aquesta qüestió tant important 
pel nostre territori.”

Oblit del creixement econò-
mic i de l’atenció social
I ha afegit “obliden el creixe-
ment econòmic, però també 
obliden l’atenció social. Un 
exemple clar és com en els 
Pressupostos de la Genera-
litat de 2015 desapareix les 
aportacions que feia la Gene-
ralitat per cofinançar les es-

El PP també diu que 
la Generalitat oblida l’Anoia
en el pressupost del 2015

ros venuts per terminal. El fet 
que el nom d’Igualada sortís 
publicat en nombrosos mitjans 
de comunicació va generar 
una onada de comentaris a les 
xarxes socials, però, malaura-
dament, la sort va beneficiar 
només als tres propietaris dels 

dècims esmentats. La resta 
s’haurà de conformar amb el 
reintegrament, o, com a molt, 
els premis menors, la conegu-
da “pedrea”. A la tarda, es van 
veure cues a les administraci-
ons de loteria de persones que 
ja volien cobrar el seu premi.

coles bressol. Recordem que 
aquest Govern de CIU ja va 
disminuir l’aportació que feien 
a les escoles bressol de forma 
substancial”.
“Estem davant d’uns pressu-
postos que no responen a la 
realitat. De nou, en 2015 tal 
com ja va passar en el 2014, 
hi ha un total de 2.500 milions 
d’euros que l’actual Govern de 
la Generalitat no sap com es 
finançaran”, ha dit. 

Demandes de l’Anoia
El Partit Popular de Catalunya 
ha presentat diverses esme-
nes, gairebé com una “carta 
als Reis”. Així, demana que 
s’iniciïn les obres de rehabili-
tació interior de l’edifici Igua-
ladina Cotonera, i també les 
obres de soterrament de les 
vies dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya al 
seu pas per Igualada i Vilano-
va del Camí, suprimint així el 
pas a nivell a l’entrada est de 
la ciutat. 
Altres esmenes són que el 
govern col.labori en el finan-
çament del Centre de Simu-
lació mèdic 4dhealth a Iguala-
da, que satisfaci l’import de la 
subvenció de 894.600 euros  
per a pisos de protecció de 
lloguer per a gent gran de ti-
tularitat del Consorci Sociosa-
nitari d’Igualada, i que s’iniciïn 
les obres de la segona fase 
de la Ronda Sud de la Conca 
d’Òdena, amb un nou ramal a 
Vilanova del Camí en el tram 
ja construït; la creació d’un 
Pla de foment de la industria, 
l’economia i l’ocupació a la 
comarca; la millora de la car-
retera B-224 entre Martorell i 
Capellades; la finalització dels 
treballs de redacció del projec-
te de l’Eix Transversal Ferrovi-
ari, de forma prioritària pel que 
fa a la connexió amb la comar-
ca de l’Anoia.
Finalment, Calbó ha explicat 
que “necessitem un Govern 
de la Generalitat que governi, 
que no només pensi i dediqui 
els seus esforços a les elecci-
ons. Necessitem uns pressu-
postos de la Generalitat que 
apostin per la recuperació so-
cial i econòmica de l’Anoia”.

El jutge Ruz proposa jutjar l’igualadí 
Josep Singla pel “cas Pretòria”
REDACCIÓ / LA VEU

El jutge de l’Audiència Naci-
omnal Pablo Ruz ha proposat 
jutjar a 11 persones pel “cas 
Pretòria”, entre elles l’igualadí 
Josep Singla, de la desapare-
guda empresa Proinosa.
Segons que ha donat a co-
néixer Ruz aquesta setmana, 
Lluís Prenafeta i Macià Ala-
vedra, homes de la màxima 
confiança de l’expresident 
català Jordi Pujol, van recollir 
14.980.000 i 6.080.000 d’eu-
ros respectivament entre els 
anys 2000 i 2009 en part amb 
operacions urbanístiques irre-
gulars a l’àrea metropolitana 
de Barcelona. Així ho reflec-
teix Ruz en una resolució que 
conclou la investigació del cas 
Pretòria, la trama de tràfic d’in-

fluències, suborn i blanqueig 
de capitals destapada l’any 
2009. El magistrat acusa tam-
bé al exparlamentari del PSC 
Luis Andrés García Sáez, Lui-
gi, i l’exalcalde de Santa Co-
loma de Gramenet Bartomeu 
Muñoz d’obtenir uns guanys 
il·lícits de 5,88 i 1,72 milions 
d’euros amb la trama corrupta.
El magistrat detalla tres ope-
racions urbanístiques a Santa 
Coloma, Sant Andreu de Lla-
vaneres i Badalona, en què 
l’exdiputat autonòmic socia-
lista Luis Andrés García Sáez 
va intervenir per comprar ter-
renys municipals, obtenir el 
seu requalificació urbanística 
i vendre’ls posteriorment a un 
preu superior, amb el conse-
güent perjudici per a les ar-

ques públiques. Segons Ruz, 
els càrrecs públics obtenien 
per les seves gestions “quan-
tioses comissions”. Segons la 
investigació judicial, uns ter-
renys a Santa Coloma van ser 
venuts al constructor igualadí 
Josep Singla, també imputat. 
Aquest empresari hauria ven-
gut les parcel·les a uns inter-
mediaris amb els que hauria 
acordat l’operació abans que 
es convoqués el concurs i amb 
el compromís que les finques 
havien de ser reclassificades 
per reduir el seu percentatge 
d’ús comercial i augmentar el 
destinat a habitatge lliure, més 
rendible. L’alcalde Bartomeu 
Muñoz va cobrar una comis-
sió d’1,72 milions d’euros l’any 
2007 per aquesta operació.  

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 ·

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat
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REDACCIÓ / LA VEU

El Grup d’Advisors (assessors) 
de la Fira BSTIM format per 
una desena de professionals 
de la moda ja ha començat a 
treballar. Aquest dimecres han 
fet la primera trobada a Barce-
lona, que ha servit per cons-
tituir el grup i fer una primera 
valoració del plantejament de 
la Fira BSTIM, la primera fira 
de producció tèxtil de l’Estat 
que se celebrarà a Igualada 
els dies 25 i 26 de febrer.

El valor de l’experiència
L’objectiu d’aquest Grup d’Ad-
visors format per experts del 
sector de la moda és que pu-
guin aportar a BSTIM la seva 
experiència i els seus coneixe-
ments del sector per tal que la 
Fira pugui ser útil a visitants i 
expositors. 
En el transcurs de la trobada 
d’aquest dimecres els dife-
rents experts han fet aporta-
cions que s’incorporaran al 
projecte organitzatiu de la fira 
i han valorat molt positivament 
el naixement de BSTIM, ja 
que asseguren que la reloca-
lització és una tendència real 
al sector de la moda i que serà 
una molt bona oportunitat per 

La trobada es va fer a Barcelona dimecres passat.

Un grup d’assessors de la fira BSTIM 
comença a planificar el certamen

REDACCIÓ / LA VEU

El ple municipal de l’Ajunta-
ment va aprovar ahir dimarts 
al vespre atorgar a 39 em-
preses, els ajuts que es re-
lacionen, que sumen un total 

L’Ajuntament aprova atorgar 
30.000€ en ajuts a empreses

a fer networking i posar en 
contacte els productors amb 
les marques i els distribuïdors.
Formen part d’aquest grup 
d’experts el vicepresident de 
Desigual per Àsia Jordi Bal-
sells, el dissenyador Josep 
Abril, el propietari de Sita Murt 
Albert Esteve, el representant 
d’Stichway Joan Gabarró, el 
gerent del Consorci de Co-
merç, Artesania i Moda de Ca-
talunya Miquel Rodríguez, Sil-
via Viudas com a directora de 
l’escola de disseny Felicidad 
Duce, el director de la revista 
Coolture Magazine Alex Agui-
lera, la directora de la revista 
Modaes Pilar Riaño, el presi-

dent del clúster ACTM Bernat 
Biosca i la responsable de co-
municació del clúster Susana 
Barasoain. Tots ells han ac-
ceptat col·laborar amb BSTIM 
de manera desinteressada. 
La Fira BSTIM (Best Soluti-
ons in Textile Manufacturing) 
és un saló professional  or-
ganitzat per Fira d’Igualada 
i l’agrupació tèxtil FAGEPI 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada que té per objectiu 
estimular la fabricació de pro-
ximitat i enfortir la indústria lo-
cal. Se celebrarà els dies 25 i 
26 de febrer i es calcula que 
reunirà 50 expositors i prop de 
300 visitants a Igualada. 

ESCOLES PÚBLIQUES / LA VEU

El passat diumenge 14 de de-
sembre, en motiu de la Marató 
de tv3, les escoles públiques 
de la ciutat (Dolors Martí, 
Emili Vallès, Gabriel Castellà, 
Garcia Fossas i Ramon Cas-
telltort) de forma conjunta van 
organitzar un seguit d’activi-
tats relacionades amb les ma-
lalties del cor per sensibilitzar 
als nens i nenes de la impor-
tància de tenir uns hàbits de 
vida saludables. 
L’acte va tenir lloc a la plaça 
de l’Ajuntament durant tot el 
diumenge i entre les coses 
que s’hi podien fer hi havia 
la construcció d’una piràmide 
alimentària que explicava la 
importància de fer una dieta 
sana, equilibrada i variada. 
Els ajudaven, l’ampa del Ga-
briel Castellà, a organitzar tots 
aquests aliments que formen 
la nostra dieta. 
Els següents en entrar en es-
cena eren l’ampa del Ramon 
Castelltort que ensenyaven la 
importància de practicar es-
port per tenir un cor sa i actiu. 
Després de fer diverses activi-
tats ja podíem entrar al cor per 
una de les venes que hi porten 
la sang...la vena cava inferior. 

Les cinc escoles públiques d’Igualada van participar juntes 
en una original activitat en favor de la Marató de TV3

Per ella hi arriba la sang que 
prové de les extremitats inferi-
or del nostre cos...per passar-
hi, ens havíem de posar per 
un túnel que cada vegada es 
tornava més blau ( color de la 
sang venosa ) amb les cintes 
que hi anàvem penjant. 
Una vegada arribàvem al cen-
tre del cor per la cava inferior, 
havíem de tornar a sortir per 
ajudar a un cor que patia una 
malaltia congènita freqüent, 
la comunicació auricular o 
ventricular. L’ampa del Dolors 
Martí ens va preparar un joc 

de l’aranya que ajudava a fer 
una paret al cor que impedia 
que la sang venosa ( la bla-
va ) es barregés amb la sang 
arterial ( la vermella ).... Una 
vegada feta aquesta paret tan 
important ja podíem entrar al 
cor per un altre dels túnels, la 
Caba superior.
Una vegada a dins del cor per 
la part blava havíem de passar 
a la vermella. Per fer-ho haví-
em de passar per l’artèria pul-
monar i arribar als pulmons. 
Allà, l’ampa del Garcia Fossas 
ens feia oxigenar la sang in-

flant un globus. I amb uns go-
mets vermells anar a buscar 
els cercles blaus per tornar-los 
vermells i passar de ser sang 
venosa ( blava ) a sang arterial 
( vermella ). Després de pas-
sar per aquest últim túnel, ja 
estem preparats per sortir del 
cor per l’aorta.
L’aorta és l’encarregada de 
repartir aquesta sang per tot 
el cos i per fer això l’ampa de 
l’Emili Vallès ens explicava la 
importància de tenir uns hà-
bits de vida saludable amb un 
seguit de passadissos sans i 
uns altres de no tan sans on 
després de fer un memori amb 
bons hàbits i uns altres de no 
gaire bons, ens donaven unes 
boles de greix que anàvem 
enganxant per aquesta artèria 
fent que cada vegada quedés 
més obstruïda i la sang li cos-
tava passar....
Per altra banda, l’objectiu tam-
bé era participar amb la mara-
tó de TV3 i per segon any es 
va sortejar una panera feta a 
base de donacions d’empre-
ses de la ciutat i la comarca. 
Els donem les gràcies per ha-
ver fet possible que la panera 
d’aquest any sigués tan fan-
tàstica com la de l’edició pas-

sada. Per part nostre també 
estem molt contents perquè 
així com l’any passat no va 
sortir el guanyador, aquesta 
vegada si!....El passat dimarts 
16 de desembre a l’escola 
Garcia Fossas, que va ser la 
que va vendre la butlleta gua-
nyadora, es va fer entrega de 
la panera al propietari de la 
butlleta número 3780, el Sr. 
Javier Salvador. 
Cal expressar el nostre més 
gran agraïment a  l’Ajunta-
ment d’Igualada per la seva 
predisposició a l’hora de cedir 
espais i material per fer pos-
sible el desenvolupament de 
l’activitat a part d’una aporta-
ció econòmica per a la organit-
zació de la mateixa. L’empre-
sa Ultramàgic que ens va fer 
un fantàstic globus en forma 
de cor que va estar present a 
la plaça durant tota la jornada, 
a MIPS Fundació Privada per 
la seva aportació econòmica 
confiant en el nostre projecte. 
A tots ells...gràcies! I per des-
comptat gràcies a tothom per 
haver participat, sense aquest 
gest de solidaritat no hauríem 
pogut fer el donatiu a la mara-
tó de 2900€! 

 
ORIGINAL BUFF SA   1.387,50 
PESCADOS J DUEÑAS  1.297,13 
MIPS FUNDACIÓ PRIVADA  1.282,61 
JAUME I VICENS SL  1.279,70 
SOLUTIONS TRILOGI SL  1.206,76 
MPM SOFTWARE SL  1.129,30 
POOLBIKE SL  938,88 
ATENCIÓ FAMILIAR ANOIA SL  937,59 
INICIATIVES EVENTS SL  936,95 
ICAP FACTORY SL  935,66 
BAR FRANKFURT CLEIN  935,66  
FUNDACIÓ PRIVADA ÀURIA  909,84 
SORAC INTEGRAL SL  871,11 
THE STIKETS COMPANY SL  832,38 
MANAU I CAMPA SL  812,37 
CUBUS GAMES SL  806,56 
PRACTICS BUSINESS SOLUTIONS SL  800
TORRES MASIP COM.B  800
TECNOLOGIES Y FABRICACION SA  800 
GENEROS DE PUNTO GAMA SCP  800
ASSESORIA JURIDICO ADM. GESCAR SL  700
 VENDING PONS SLU  700
SUBRIDERE DENTAL SL  700
JADE ESPARREGUERA SL  700
GABINET ORTOPÈDIC V. ALMENAR  600
TALLERS I SERVEIS IGUALADA SL  600
MIMAX LIGHTING SL  600
MUNDO VIAL ADVISER SL  600
TENDENCIES ENGINEERING SL  600 
PRODUCTOS LACTEOS LA TOSSA SL  600
OLIVA-DIAZ SCP   600
ROSTISSERIA MARSAL SL  600 
TROQUELADOS JARDI SL  600
E.L.M. SL  600
TRUCCO TESSILE SPA  300
PUBLICACIONS ANOIA SL  300 
A.T. SAROSA SL  300
PARTNER SOLUTIONS.BIZ SCP  300
IL NABUCCO SCP  300

de 30.000€ per haver creat 
diferents llocs de treball es-
tables en l’empresa o entitat 
respectiva. Els ajuts són els 
següents:
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Francesc Ferrer i “Els Pasto-
rets” són inseparables. Ell és 
la punta d’un iceberg enorme, 
el que, any rere any, fa possi-
ble la representació d’una de 
les figures més estimades del 
paisatge del Nadal igualadí. 
La gent de l’Esbart Iguala-
dí dedica hores i hores a fer 
feliços petits i grans tot fent 
reviure la llegenda dels Pas-
torets amb Lluquet i Rovelló, 
els dimonis, la Verge Maria, el 
rondinaire Jeremies i una llar-
ga llista de personatges. En 
aquesta entrevista ens expli-
ca les novetats d’aquest any, 
però també alguns detalls que 
ens posaran alerta.

Cada any parlar dels Pasto-
rets sembla que hagi de ser 
parlar del mateix, però sem-
pre intenteu posar-hi alguna 
novetat. Aquest any també?
Sí. Entenem que els Pastorets 
són per a la canalla, sobretot, 
però els grans els acompa-
nyen, i no volem que ningú no 
s’avorreixi. Han de ser dinà-
mics, per això busquem també 
espectacle, i aquí és on inten-
tem innovar cada any. Aquest 
any, per Sant Esteve, farem la 
inauguració d’un nou decorat, 
el del Bosc Tenebrós, amb 
una creació que ha fet Jordi 
Solà. De fet, ja es pot veure en 
l’aplicació mòbil que hem fet 
els Pastorets, en el fons d’un 
joc que es diu “Caça Fúries”. 
És un arbre espectacular.

Els decorats dels Pastorets 
sempre han estat molt bo-
nics.
I  valen molts diners. Els dar-
rers ja els estem fent tots amb 
roba, impresos. També hem 
fet un pou que sembla molt 
real, per on sortirà el dimoni. 

Francesc Ferrer és el director dels Pastorets d’Igualada.

Entrevista a Francesc Ferrer, director dels Pastorets d’Igualada, que cada any representen l’Esbart Igualadí

En la representació 
dels Pastorets 
hi intervenen fins 
a 125 persones de 
l’Esbart Igualadí, que 
aquest any estrena 
un nou decorat del 
“Bosc Tenebrós”

“Ens estem plantejant deixar de fer els Pastorets per Sant Esteve, 
i segurament escurçarem 15 minuts més la representació”

Dissabte obre portes 
el Saló de la Infància

Tota la colla que s’encarrega 
dels efectes especials s’ha 
passat un any treballant-ho 
els dilluns, això. Ja veureu 
com és també espectacular. 
D’altra banda, també juguem 
cada any una mica amb els 
personatges, intentem dina-
mitzar-los. Cada any n’hi ha 
dos o tres que són completa-
ment nous, que no han actuat 
mai, o bé feien un altre paper. 
Això ajuda a gaudir també als 
actors. 

Quanta gent participa als 
Pastorets?
Entre els que veiem, i els que 
són darrere l’escenari, diríem, 
som entre 118 i 125 persones.

Mantenir-se fidel, tanta gent, 
a un espectacle en dates as-
senyalades, té el seu valor.
I tant. I això que hi ha dies, 
com el de Sant Esteve, que ja 
no són el que eren, pels Pas-
torets. Abans era el dia que 
venia més gent, però última-
ment va tenint molta baixada 
de públic. És més, estem valo-
rant deixar de fer els Pastorets 
aquell dia. No és un problema 
d’Igualada, això, perquè en 
cada lloc hi ha el dia més im-
portant. A Calaf, per exemple, 
és el dia de Nadal. El que pas-
sa és que avui dia, aixecar-se 
a les cinc de la tarda de la tau-
la per anar a veure els Pasto-
rets, doncs.... costa.

Sempre costava. I s’hi anava 
igualment.
Sí, sí, però mira, els temps 
canvien. I els costums també. 
Quan jo era petit i el meu pare 
va començar amb els Pasto-
rets, la representació durava 4 
hores i 25 minuts. Canviar els 
decorats portava molta esto-
na, tot es feia a mà. Recordo 

quan es feien a la Cooperativa 
o a les Escolàpies, que es tira-
va la cortina, es baixava el de-
corat, s’havia de plegar... Això 
portava ben bé 10 minuts per 
cada canvi. Llavors, com que 
no hi havia les presses d’ara, 
no existia la televisió, a la gent 
tant li feia estar-se dues hores, 
que quatre. Avui, estem acos-
tumats a una altra cosa, som 
una societat de consum en 
tota regla. Per això vam fer les 
representacions reduïdes.

Que són un èxit, oi?
Moltíssim. Suposo que, a la 
llarga, acabarem a Igualada 
fent només les reduïdes. Serà 
una llàstima perquè es perdran 

alguns quadres, però tampoc 
passa res. Els Pastorets no 
deixen de ser el somni de dos 
vailets, i el somni pot ser més 
curt, o més llarg. Quan Folch i 
Torres va escriure l’obra, eren 

altres temps. Jo fins i tot sóc 
del parer d’anar eliminant al-
gunes escenes. Pensa que 
la representació reduïda que 
fem, encara l’escurçarem uns 
15 minuts més l’any que ve, 
o el següent. Sap greu per la 
gent que hi intervé, però pen-
so que s’ha de valorar també 
l’espectacle com un tot. 

La representació llarga con-
tinuarà?
Si l’aguantem, és perquè l’any 
que ve es compleix l’aniversari 
dels Pastorets d’en Folch i Tor-
res, però segurament després 
no es faran més, o bé només 
un dia. La versió curta també 
ajuda a la gent que ens ve de 
fora, perquè es pot quedar a 
dinar i després volta per Igua-
lada. Pensa que a Vilafranca, 
per exemple, no hi ha repre-
sentació dels Pastorets.  

 
 
El Saló de la Infància d’Igua-
lada obrirà les portes, en la 
seva 31a edició, el proper 
dissabte 27 de desembre, i 
estarà obert fins el 4 de ge-
ner, consolidant així els vuit 
dies d’obertura que es van 
recuperar l’any passat des-
prés de dues edicions més 
reduïdes. L’escenari, nova-
ment tornarà a ser el recinte 
firal de Cal Carner.  
Aquest 2014, l’esdeveniment 
pren la música com a referent 
i adopta el títol Un Saló So-
nat!. Com ha explicat aquest 
dimecres el regidor de Joven-
tut i Cooperació, el republicà 
Joan Requesens, Igualada 
“és una ciutat que històrica-
ment ha estat molt lligada a 

la música, on petits i grans 
la viuen molt intensament i, 
per això, el Saló la tindrà ben 
present. Al nostre Saló viuen 
experiències i incorporen va-
lors, aquesta és la clau, un 
bon equilibri entre diversió i 
aprenentatge”. Ha destacat i 
agraït, a més, el fet que fins 
a 21 empreses i 31 entitats 
d’Igualada col·laboraran amb 
aquesta iniciativa. 
El recinte romandrà obert de 
10:30 a 19:30h els dies 27, 
28, 29 i 30 de desembre i el 
2, 3 i 4 de gener. El 31 de ge-
ner obrirà de 10:30 a 14h i l’1 
de gener tancarà tot el dia. Es 
pot consultar més informació 
al web www.igualadajove.cat.  
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Divendres es va presentar a 
Igualada el nou Banc d’Arti-
cles Reutilitzables i Material 
Infantil, un espai on es recolli-
ran elements per a la vida dià-
ria que posteriorment es lliura-
ran a persones amb dificultats 
econòmiques. La ciutadania 
hi podrà donar, per exemple, 
mobles com ara sofàs, arma-
ris, llits, cadires o taules i, a 
banda, objectes per als infants 
com poden ser cotxets, tro-
nes, llits de baranes i material 
escolar. 
El departament municipal 
d’Entorn i la seva àrea de 
Medi Ambient hi portaran 
també aquells materials fruit, 
entre altres, de la recollida 
de mobles, que estiguin en 
condicions de ser reaprofitats. 
Aquests elements, un cop re-
visats i comprovat el seu bon 
estat, es distribuiran a les fa-
mílies que ho necessitin. 
Les persones i famílies benefi-
ciàries seran en tots els casos 
derivades des dels serveis so-
cials municipals i des d’altres 
entitats, com ara Cáritas Ar-
xiprestal Anoia-Segarra, que 
puguin detectar els potencials 
usuaris a través dels seus tre-
balladors o educadors soci-
als. A l’acte de presentació 
d’aquest divendres hi van as-
sistir l’alcalde, Marc Castells, 
el tinent d’alcalde d’Acció So-
cial, Joan Torras, i el patró de 
la Fundació Bancària “la Cai-
xa”, Jaume Lanaspa. 
 
Un equipament de marcat 
caràcter social 
Aquesta nou Banc d’Articles 
Reutilitzables és una de les 
iniciatives contemplades en 
el Pacte Social per Igualada, 
un conjunt d’una quinzena 
de mesures impulsades per 
l’Ajuntament d’Igualada l’any 
2012, implicant diferents en-
titats locals d’aquest àmbit i 
enfocades a fer costat als ciu-
tadans més afectats pels efec-
tes de la crisi. En aquest cas, 
s’ha adequat un local al barri 
de Montserrat de la capital 
de l’Anoia, i la seva gestió la 
durà a terme la Fundació So-
ciocultural Atlas amb el suport 
de Càritas Arxiprestal Anoia-
Segarra i dels serveis socials 

El banc està ubicat al carrer Nicolau Tous 29.

L’Ajuntament i la Caixa creen un banc 
d’articles reutilitzables i per a nens

REDACCIÓ / LA VEU

Dissabte, la Plaça del Rei va 
acollir un acte de record al po-
eta igualadí Joan Llacuna. Els 
darrers dies, l’Ajuntament ha 
traslladat el monòlit dedicat a 
la seva figura des de l’Avingu-
da Gaudí fins a aquesta plaça, 
un punt clau en la seva vida i 
obra, afegint-hi també una pla-
ca que recorda la seva biogra-
fia i rellevància per a la ciutat. 
Marc Castells, alcalde d’Igua-
lada, ha assegurat que, amb 
aquest acte “es posa remei 

El monòlit del poeta Joan 
Llacuna, a la plaça del Rei

municipals. 
El consistori preveu acci-
ons de difusió a tota la ciutat 
per donar conèixer aquest 
nou recurs i captar les màxi-
mes donacions possibles. A 
banda, es traslladarà a boti-
gues d’Igualada la possibilitat 
d’aportar-hi objectes a partir 
dels seus possibles excedents 
de productes.  
 
Suport de l’Obra 
Social “la Caixa” 
L’Obra Social “la Caixa” 
ha destinat 51.900 euros a 
aquest projecte, que han per-
mès l’adequació d’un local si-
tuat a peu de carrer propietat 
de l’empresa pública d’habi-
tatge PIMHA. L’ajut pertanyia 
a la tercera convocatòria de 
lluita contra la pobresa i l’ex-
clusió social 2013 del Progra-
ma d’Ajuts a Projectes d’Inici-
atives Socials, que es realitza 
anualment.  
Les persones interessades a 
fer una donació al Banc d’Ar-
ticles Reutilitzables, que està 
ubicat al carrer Nicolau Tous 
número 29, podran portar-hi 
els objectes els dimecres de 
9 a 12h i els divendres de 9 a 
12h i de 17 a 19h.  
Es pot contactar prèviament 

per demanar informació tru-
cant al telèfon 93 805 27 59 o 
adreçant un correu electrònic 
a l’adreça bancreutilitzables@
aj-igualada.net.  
 
Dos nous vehicles 
per a ús social 
A banda de l’ajut per a l’ade-
quació del Banc d’Articles 
Reutilitzables, l’Obra Social 
“la Caixa” ha contribuït també 
aquesta tardor a la compra de 
dues furgonetes per al trans-
port de persones amb finali-
tats socials. 
Concretament, una col-
laboració de 36.027 euros ha 
permès l’adquisició d’un ve-
hicle de transport adaptat per 
a nou passatgers per part del 
Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada (CSSI). A banda, una 
altra col·laboració de 16.900 
euros s’ha destinat a la com-
pra d’un vehicle similar que 
permetrà millorar el transport 
del Centres Oberts de la ciu-
tat, els serveis diürns que tre-
ballen per la integració i l’edu-
cació dels infants i joves de les 
famílies amb més necessitats. 
Tots dos requerien amb urgèn-
cia recursos per a la renovació 
dels seus vehicles. 

a molts anys en què la ciutat 
no va correspondre com calia 
a un poeta clau per a la seva 
història”.  
En l’homenatge, al qual hi van 
assistir regidors del consistori 
i descendents del poeta arri-
bats de Rubí, Jaume Farrés, 
autor de l’Obra Completa de 
Joan Llacuna, va recordar el 
pes de la seva figura i, final-
ment, el rapsode Arià Paco va 
recitar tres dels seus poemes 
més representatius.

REDACCIÓ / LA VEU

El 15 de desembre es va re-
alitzar una taula de discussió 
i reflexió sobre vuit temes in-
closos en el projecte”Igualada, 
Ciutat Amiga de les Persones 
Grans”. L’objectiu d’aquest 
projecte és preparar Igualada 
per esdevenir una ciutat més 
amable per a totes les edats. 
Es vol dibuixar una ciutat més 
integradora, participativa, sa-
ludable, segura i accessible, 
que sigui font de promoció de 
l’envelliment actiu.
L’activitat va ser dirigida per 
tres treballadores de l’ajun-
tament d’Igualada i van par-
ticipar-hi 15 persones grans 
usuàries de la residència i el 

La residència Vilaseca debat el 
model de ciutat que vol la gent gran

centre de dia Pare Vilase-
ca, equipament gestionat pel 
Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada (CSSI).
Els vuit temes que es van trac-
tar van ser Espais a l’aire lliu-
re i edificis públics, Mobilitat i 
transport públic, Habitatge, 
Respecte i inclusió social, Par-
ticipació social i cívica, Relaci-
ons de suport i ajuda, Serveis 
socials i de salut, i Comunica-
ció i informació.
Les persones grans interessa-
des en aportar la seva opinió 
i participar en grups de dis-
cussió d’aquest projecte po-
den adreçar-se a l’Ajuntament 
d’Igualada i contactar amb Jo-
ana Mollà, Judit Serra o Mireia 
Puig. Tel. 93 803 1950. 

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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 PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com
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Durant l’Assemblea General 
d’Associats de la Unió Cata-
lana d’Hospitals del passat 11 
de desembre, es va fer l’entre-
ga de la 5a Edició dels Premis 
La Unió a la Innovació en Ges-
tió. 
Aquests premis corresponen 
a la voluntat de l’associació 
empresarial de reconèixer i 
atorgar valor al treball de les 
organitzacions sanitàries i so-
cials en aplicar innovacions 
a la gestió de les seves insti-
tucions, de destacar el valor 
que aporten a la gestió de les 
persones i de premiar a les in-
novacions que es tradueixen i 
impacten positivament en els 
resultats per als ciutadans. 
Els premis van ser entregats 
per Andreu Mas-Colell, con-
seller d’Economia i Coneixe-
ment i que va presidir l’acte 
de clausura de l’Assemblea. 
També van estar-hi el Lluís 
Bachs, president del Parc Sa-
nitari Pere Virgili, Manel Jo-
vells i Helena Ris, president i 
directora general de La Unió. 
D’altra banda, Joan Maria Fer-
rer, director d’assessorament, 
consultoria i serveis als asso-
ciats de la Unió, va ser l’encar-
regat d’anunciar els premis. 
Es van premiar diverses ca-
tegories: Eficiència i Sosteni-
bilitat, Gestió dels professio-
nals i Gestió Assistencial. En 

L’Hospital, premiat per la 
seva innovació en gestió

Estem immersos en una globalit-
zació que facilita la desregulació 
dels mercats i que ha enfonsat 
moltes activitats. Hi ha exemples 
arreu d’aquestes noves maneres 
de fer. Com el portal ‘Airbnb’, que 
comercialitza apartaments a tot 
el món fent de mitjancer entre 
turistes i propietaris d’habitatges. 
L’han fet servir més de 15 milions 
de persones en 34.000 ciutats de 
190 països. A Barcelona s’havia 
obert un web en català i la ciutat 
es va convertir en la primera ciutat 
espanyola amb una “guia de veï-
nats” del grup com les que hi ha-
via a Nova York, París, Londres, 
San Francisco, Roma o Boston, 
entre d’altres. I Catalunya ha es-
tat la primera administració de la 
Unió Europea a sancionar-la.
O l’aplicació ‘Uber’, que és un 
model de negoci, nascut a Sant 
Francisco el 2009 que mitjançant 
mòbils i tauletes, ha revolucionat 
el món del transport de viatgers, 
especialment els que eren  ate-
sos per taxis. El 2011 arriba a 
París on capta 40 milions d’euros. 
A l’any següent aterra a Londres 
i Toronto. El 2014 a Espanya, 
començant per Barcelona. Però 
la Generalitat també demana “el 
cessament immediat” (però la 
companyia continua operant). Ara 
també l’ha vetat Bèlgica, l’Estat 
de Nevada, Holanda i Nova Delhi.
Els acusen d’atacar activitats re-
gulades. I és que ambdues des-
borden els mecanismes de ‘pro-
tecció ciutadana’ que exigeix un 
control de les administracions i el 
subsegüent pagament de taxes i 
impostos. Les noves activitats no 
necessiten intermediaris, i apli-
quen tecnologia per connectar 
‘productors i consumidors’. Així 
s’escapen de la taxació i dels im-
postos de cada país. Són casos 
típics de negocis ‘de Silicon Va-
lley’. Idees senzilles  d’aplicació 
audaç. Emprenedors que conei-
xem l’ofici, i trenquen estructures 
amb aplicacions informàtiques. I 
l’expansió es construeix en molts 
mercats i països a la vegada. Una 
cultura de confrontació, perquè 
són agressius, lleugers d’estruc-
tura, opacs, no revelen ni usuaris, 
ni propietaris, ni empleats. Poden 
obrir oficines sense parlar amb 
cap autoritat. Un model igual per 
tot el món.
‘Uber’ sosté que no es dedica al 
transport de viatgers. ‘Airbnb’ no 
es dedica a l’hostaleria. Només 

PERE PRAT

posen en contacte particulars 
amb particulars perquè es bene-
ficiïn mútuament. Diners? IVA? 
Res. Només col·laboració i una 
comissió pel que fan. Les indús-
tries afectades esgrimeixen que 
es tracta d’activitats il·legals. No 
paguen la llicència que obliga a 
les “activitats regulades”. I a més 
presumeixen d’economia col-
laborativa que trenca amb els mo-
dels corporativistes d’avui. Diuen 
defensar els principis de proporci-
onalitat, no discriminació i llibertat 
d’establiment. I això sona molt bé.
Però la realitat és que tot grinyola. 
Els afectats demanen als Jutjats 
que els defensin. Esgrimeixen la 
falta de llicència i de tarifes que 
a ells els imposen i que els altres 
no paguen. I les administracions 
veuen que perden el control i els 
ingressos. Els que ja estan es-
tablerts resten impotents davant 
la nova competència, que veuen 
deslleial. La que fan aquells que 
no utilitzen res, o poc, del que 
era tradicional en l’activitat. Són 
‘activitats noves’. Fabricants que 
controlen la distribució i que su-
contracten la producció en països 
llunyans com Zara i que maten a 
fabricants i distribuïdors tradicio-
nals. O establiments que floreixen 
uns dies en llocs inversemblants i 
desapareixen als pocs dies, com 
es fa al Rec.
Cada vegada seran més difícils de 
regular. Perquè aquestes noves 
maneres de fer s’ubiquen i viuen 
de la transitorietat i en el núvol. 
Fan ‘el negoci’ sense establiment 
ni tangibilitat. Són volàtils com el 
fum. Sols requereix  empreses de 
telecomunicacions, bancs i gestió 
de les dades. Per això segueixen 
operant malgrat les prohibicions. 
Algunes canvien de nom i de 
portal i són ja diferents. Perquè 
tothom vol viatjar pagant menys. 
O trobar un apartament moblat en 
una ciutat intercanviant-lo amb el 
seu per uns dies. O comprar una 
camisa, uns mitjons o uns panta-
lons a meitat de preu. Els nous 
negocis no es preocupen per 
adaptar-se als costums locals o 
nacionals. I aquestes noves for-
mes de fer no es podran deturar. 
Les noves tecnologies - o la nova 
manera d’entendre el negoci - fan 
insostenibles moltes estructures 
d’avui. I per construir una societat 
més equilibrada s’hauran d’enten-
dre aquestes noves formes de fer. 

Noves maneres 
de fer

aquesta última és en la que va 
recaure el premi al Consorci 
Sanitari de l’Anoia pel progra-
ma “Recuperació millorada en 
cirurgia protèsica del genoll i 
maluc”. 
Aquest programa consisteix 
en un conjunt de mesures 
per millorar la preparació i la 
rehabilitació postoperatòria 
dels malalts, mitjançant una 
actuació multidisciplinària. 
Això vol dir que intervenen 
diversos professionals, des 
de cirurgians a anestesiòlegs, 
infermeria, fisioterapeutes, 
farmacèutics, etc. Aquests 
professionals han consensuat 
i difós un protocol de recupe-
ració millorada basat en l’evi-
dència. 
El programa es va iniciar al 
2014 i ha permès comparar 
i estudiar períodes idèntics 

amb el sistema anterior d’in-
tervencions, arribant a la con-
clusió que, tenint en compte 
grups iguals de pacients en 
edat i sexe, s’ha aconseguit 
una disminució real de 3,65 
dies en estada mitjana. 
Com a conclusió, l’aplicació 
d’aquest protocol de recupe-
ració de cirurgia millorada ha 
permès disminuir el temps 
d’estada mitjana gairebé a la 
meitat de dies, sense repre-
sentar cap risc per al malalt, 
facilitant-li la incorporació a 
les activitats de la vida diària i 
disminuint el risc de complica-
cions pròpies del repòs i d’una 
atenció hospitalària prolonga-
da. Així, ja no és sols una mi-
llora per a l’Hospital, sinó que 
també és una millora per al 
propi malalt. 

L’empresa igualadina Trilogi, en un 
fòrum del clúster de la moda a Galícia
REDACCIÓ / LA VEU

Trilogi, empresa igualadina 
referent en la creació de bo-
tigues online per al sector 
moda, va participar ahir dime-
cres 17 de desembre en el “II 
Foro Económico de Negocio 
de la Moda” a Galícia. Aquest 
acte, organitzat pel Cluster 
Tèxtil de Moda de Galícia, va 
tenir lloc a Santiago de Com-
postela i va reunir als princi-
pals professionals del nord 
d’Espanya i de Portugal.
Durant el fòrum, en el que 
es va debatre com els nous 
canals de venta sorgits grà-
cies a les noves tecnologies 

estan reenfocant el sector 
moda, el director comercial i 
de màrqueting de Trilogi, Llo-
renç Palomas, va oferir la 
ponència: “Oportunitats i mi-
llors pràctiques en la venta de 
moda online”.  Llorenç, que 
ha col·laborat en la creació 
d’importants eCommerce per 
al sector tèxtil, va detallar les 
enormes oportunitats que pre-
senta el canal de venta online 
per a la indústria de la moda 
i va afirmar que ”actualment 8 
de cada 10 marques de moda 
ja venen online i que en molts 
casos el canal eCommerce ja 
suposa el 10% de la seva fac-

turació”. Llorenç Palomas, que 
durant la ponència va mostrar 
les best practices utilitzades 
en les eShops de les firmes 
tèxtils de major renom, tam-
bé va destacar l’espectacular 
augment de les compres a tra-
vés de dispositius mòbils, una 
realitat que obliga a les firmes 
de moda a focalitzar les seves 
estratègies i esforços en el 
màrqueting mòbil.
Trilogi, fundada l’any 1999, 
és una empresa especialitza-
da en la creació de botigues 
online i software de comerç 
electrònic. Té seus a Igualada, 
Hong Kong i Beijing.

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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CALAF / LA VEU

Actors, tècnics i col·laboradors 
del Casal de Calaf ja ho tenen 
tot a punt per oferir una nova 
edició dels Pastorets o l’Ad-
veniment de l’Infant Jesús de 
Josep M. Folch i Torres. Serà 
una edició molt especial, la 
89a, ja que està documentat 
que la primera representació 
que es va celebrar a Calaf va 
ser l’any 1925. Entre les no-
vetats d’enguany destaquen 
les millores que s’han fet en 
els decorats de diferents es-
cenes, en especial, les noves 
calderes d’en Pere Botero. 
L’estrena serà, com cada any, 
el dia de Nadal a les 19.00 ho-
res.    
Els organitzadors d’aquesta 
nova temporada esperen po-
der captivar l’interès de més 
de 2.000 espectadors d’ar-
reu de Catalunya que vulguin 
gaudir d’un gran espectacle. 
Es tracta d’una representació 
típica d’aquestes dates, però 
que Calaf ha convertit en un 
proposta cultural de qualitat 
que, alhora, sap conservar la 
innocència i la màgia de les 
festes nadalenques.

Un gran espectacle
Un centenar de persones, en-
tre actors i actrius, músics, tra-
moies, tècnics i organitzadors,  
tant de Calaf com dels pobles 
dels voltants, participen en 
aquesta 89a edició dels Pas-
torets de Calaf. La direcció va 
a càrrec de Neus Quer que 
fa una proposta espectacular, 
atractiva i màgica que manté 
la solidesa, l’agilitat i la màxi-
ma qualitat dels darrers anys, 
tant des del punt de vista in-
fantil, com des del punt de 
vista de l’adult més exigent. 
Hi ha un treball molt important 

en els decorats, el vestuari i la 
il·luminació, però sobretot, la 
directora manté una especial 
cura i potencia el treball dels 
actors.
Per aixecar amb condicions el 
teló el proper dia de Nadal no 
es pot deixar res a l’atzar. Per 
aquest motiu, el treball durant 
els darrers mesos ha estat in-
tens i constant perquè tot es-
tigui a punt. Els assajos van 
començar a principis de se-
tembre. Els mesos d’octubre 
i novembre i, fins al moment, 
els caps de setmana han estat 
plens de convocatòries d’as-
sajos que posaran el seu punt 
i final aquest cap de setmana 
amb l’assaig general.

Entrades, dates i horaris
Les entrades per a qualse-
vol de les cinc sessions dels 
Pastorets de Calaf ja estan a 
la venda i es poden adquirir 
a través del portal: entrades.
pastoretsdecalaf.cat. Durant 
la compra cal facilitar el correu 
electrònic per poder rebre-hi 
les entrades. Això també per-
met que l’organització pugui 
avisar l’espectador de qualse-
vol fet remarcable.

Les entrades també es poden 
comprar a la Taquilla del Casal 

CALAF / LA VEU

El passat mes de maig tots 
vam tenir una sorpresa davant 
de l’anunci del càsting de Els 
Pastorets Infantils, i aquestes 
festes ja són una realitat.
Iŀluminació, decorats, efectes 
especials, maquillatge, perru-
queria, vestuari, i un llarg etcè-
tera de detalls s’estan ultimant 
per tal que aquests més de 90 
petits actors de Calaf i comar-
ca estrenin els nous Pastorets 
Infantils, sota la direcció de 
l’Eloi Fonoll i amb la coŀlabo-
ració de l’Escola de Municipal 
de Música de Calaf
Han estat més de sis mesos 
de preparació. Una feina molt 
important i feixuga que s’ha 
traduït en dos originals i grans 
decorats que acompanyen 
tota la representació, una 
adaptació força acurada del 
text de Josep Mª. Folch i Tor-
ras, per part de l’Eloi Fonoll i la 

Marina Torra. Una feinada enor-
me pel que fa a vestuari, coor-
dinació d’assaigs i la preparació 
dels papers principals d’aquest 
espectacle... i per fí veurà la 
llum aquest Nadal.
No són els Pastorets de Calaf, 
però sí que són el bressol dels 
Pastorets de demà, de la ma-
teixa manera que alguns dels 
actors que avui formen part de 
l’Agrupació Teatral Casal de 
Calaf, van ser els petits actors 

que al seu dia van formar part 
dels primers Pastorets Infan-
tils.
Dates de representació:
- Dissabte, 27 de desembre 
de 2014 a les 19:00h.
- Diumenge, 28 de desembre 
de 2014 a les 17:30 h.
El preu de les entrades és de 
12 € per al públic en general, 
10 € per als socis del Casal 
de Calaf, i de 5 € per als me-
nors de 14 anys.

Calaf estrena els nous Pastorets infantils

Calaf ja té a punt la 89a edició dels Pastorets de Folch i Torres

de Calaf el mateix dia de la re-
presentació, de 12.00 a 13.00 

hores o bé una hora abans 
de l’espectacle. Els socis del 
Casal de Calaf, així com els 
subscriptors de La Vanguar-
dia, Regió 7, el diari ARA i 
La Veu de l’Anoia tenen des-
comptes en el preu de l’entra-
da. També en tenen els socis 
de la Passió d’Esparreguera.
En total, s’han programat 5 
sessions per a la  present tem-
porada:
Desembre 2014
· Dia 25 a les 19.00 hores
Gener 2015
· Dies 4, 11, 18 i 25 a les 17.30 
hores

ROSICH MOTORS, S.L. 

  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  rosichmotors@bosch-bcs.com

· Multimarca i multiservei

· Qualitat Bosch

· Mantenim la garantia 
  d’origen

· Servei de planxa i pintura
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ELS PRATS DE REI / LA VEU

Els carrers i places dels Prats 
de Rei ja estan a punt per a 
una nova edició del Pessebre 
Vivent de la vila, la tradicional 
representació nadalenca que 
arriba enguany al 43è aniver-
sari. Un any més l’Agrupació 
Cultural Recreativa Sigarra 
serà al capdavant d’aquesta 
iniciativa, que compta amb la 
participació de bona part del 
poble, amb actors i actrius 
de totes les edats. I és que 
al Pessebre de Prats els per-
sonatges parlen de viva veu, 
donant lloc a una autèntica 
representació teatral al carrer. 
També hi ha un altre fet dife-
rencial: l’espectacular música 

que acompanya cada un dels 
quadres, creada especialment 
per Mns. Valentí Miserachs. 
Tot plegat, sumat als sorpre-
nents decorats que transfor-
men el poble, converteixen el 
Pessebre en una bona pro-
posta per a les dates festives 
que ja tenim a tocar. Una bona 
manera de passar la tarda en 
família, fent tradició i revivint el 
primer Nadal. 
Les representacions del Pes-
sebre dels Prats de Rei es fa-
ran els dies 26 i 28 de desem-
bre, i 1, 4, 6 i 11 de gener, a 
les 18.30 h. Cal recordar que 
les entrades són limitades, per 
la qual cosa és convenient ser 
una estona abans a la taquilla.

Per Nadal, torna el Pessebre 
dels Prats de Rei

ÒDENA / LA VEU

Un any més i ja en són més 
de vint, el turó del Castell 
d’Òdena, acollirà el Pessebre 
Vivent. 
L’Associació Cultural Pesse-
bre Vivent d’Òdena ha pro-
gramat enguany dos dies de  
representacions que es duran 
a terme els dies 25 i 26 de 
desembre, de 19h a 21h del 
vespre. 
El nombre de personatges i 
figurants supera, en aquesta 

edició, els 100 assistents i el 
Pessebre comptarà amb gai-
rebé una vintena d’escenes 
en què hi destaquen el cam-
pament romà, l’anunciació, el 
palau d’Herodes, el carrer dels 
oficis o la cova amb el naixe-
ment i els 3 reis. 
L’entrada al recinte és gra-
tuïta, tot i que a la sortida es 
demanarà una col•laboració 
voluntària, on s’oferirà pa amb 
fuet.

Més de 20 anys de Pessebre 
Vivent a Òdena 

MONTBUI / LA VEU

El grup Baula-Comitè Óscar 
Romero, la Joventut Obrera 
Cristiana (JOC) i Acció Catòlica 
Obrera (ACO) tornen a convi-
dar a la població de Santa Mar-
garida de Montbui i la comarca 
a participar en la concentració 
del Silenci de Nadal, el dia 24 
de desembre. Es tracta d’una 
cita ja tradicional al municipi, un 
espai de trobada per reivindicar 
l’esperit solidari i humanitari del 
Nadal.
Com ve sent habitual, la con-
centració serà a les vuit del 
vespre, davant la plaça de 
l’Ajuntament montbuienc, on es 

convocarà a la ciutadania per 
compartir la lectura d’un mani-
fest, fer una encesa simbòlica 
d’espelmes i cinc minuts de si-
lenci. L’acte vol fer atenció a les 
necessitats dels col·lectius més 
desfavorits, per damunt del 
consum i del soroll d’aquestes 
festes.
L’activitat s’ha vingut vinculant 
també, des de fa uns anys, a 
les reivindicacions dels anome-
nats Cercles de Silenci, una ac-
ció internacional de suport a les 
persones migrants i en contra 
dels atemptats a la humanitat 
que pateixen les persones es-
trangeres en situació irregular. 

Baula, JOC i ACO s’aturen a 
escoltar el Silenci de Nadal 

LA POBLA DE C. / LA VEU

La Copa Nadal de Natació i el 
Pessebre Vivent són els actes 
centrals de les festes nadalen-
ques a la Pobla de Claramunt. 
Enguany és especial per a la 
representació del pessebre, 
que es farà per Sant Esteve,  
ja que se celebrarà el trentè 
aniversari. La cursa a la pisci-
na, que té lloc el dia de Nadal, 
arribarà a la quaranta-tresena 
edició.
El dijous 25 de desembre, a la 
Piscina Municipal a partir de les 
12 del migdia, els nens i les ne-
nes podran fer cagar el tió. Mit-
ja hora més tard, es faran les 
inscripcions per a la competició 
que s’iniciarà a la 1 del migdia. 
Aquesta activitat l’organitza la 
regidoria d’Esports de l’Ajun-
tament i compta amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Barcelona, el 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
empreses i entitats bancàries 
del poble i de la comarca.  
En aquesta cursa hi haurà 
dues categories, masculina 
i femenina, dividides en tres 
subcategories: absoluta, co-
marcal i local. També es pre-

mia el nedador de més edat i el 
de menys edat, sigui masculí o 
femení. Després de la compe-
tició es lliuraran els trofeus, ce-
dits per l’organització i pels col·
laboradors. L’últim classificat 
de la categoria, tant masculina 
com femenina, serà obsequiat 
amb un bacallà. 
Hi haurà rom cremat per a tot-
hom i xocolata per a la quitxa-
lla. Se sortejaran dues taule-
tes, una per als menors de 16 
anys, i una altra, per a la resta 
de participants. També se sor-
tejaran, entre tots els partici-
pants, diferents obsequis.

Una vuitantena de joves ac-
tors, al Pessebre Vivent
Com cada any, als racons del 
nucli antic de la Pobla de Cla-
ramunt, el divendres 26 de 
desembre, es recrearà el Pes-
sebre Vivent, que arribarà a la 
trentena edició. Aquesta activi-
tat l’organitza la Comissió del 
Pessebre Vivent, formada per 
una quinzena de poblatans, 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament. Les representacions 
es faran a les 6 de la tarda i a 
2/4 de 8 del vespre. 

A l’escenificació hi participaran 
una vuitantena de nens i ne-
nes, d’entre 3 i 14 anys, que 
seran més que en altres edi-
cions. Hi haurà sis escenes: el 
Mercat, als Jardinets; el Somni 
de Nadal i els Dimonis, a la pla-
ça de l’Església; L’Anunciació, 
al Safareig i a la plaça de les 
Tres Fonts, i els Pastors i el 
Naixement, al Campanar Vell. 
A més d’aquestes escenes, al 
llarg del carrer Major, hi haurà 
diferents oficis, alguns en loca-
litzacions noves, com el forn, 
que se situarà a cal Coca, i es 
recuperarà el paller, que s’ubi-
carà davant d’aquest edifici. 
També es podran trobar els 
ceramistes, els paperers, els 
espardenyers i els cistellers. 
En totes les escenes es combi-
narà el diàleg i la música.
Per celebrar l’aniversari quan 
finalitzi la segona representa-
ció hi haurà una sorpresa. Des 
de l’organització conviden tot-
hom a estar present en aques-
ta cloenda. Com en altres edi-
cions, se sortejarà un pernil i 
entre els joves actors i actrius 
es repartirà un got de Cacao-
lat, coca i xocolata.

La Copa Nadal de Natació i el Pessebre Vivent, 
actes centrals de les festes a la Pobla
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PIERA / LA VEU

El Pessebre Vivent de Piera, 
que enguany compleix 25 anys, 
ofereix una única representació 
el dia de Nadal de 18 a 21 h, al 
nucli antic de Piera, amb entra-
da per la pl. de Joan Orpí i per la 
pl. del Sant Crist. Es tracta d’un 
esdeveniment que compta amb 
la implicació de 200 actors, que 
ens conviden a fer un viatge de 
més de 2.000 anys. El preu és 
de 4 € i els infants tenen l’entra-
da gratuïta.
A banda del pessebre, aques-
ta setmana hi ha altres actes 
ja ben tradicionals a Piera: el 
25 de desembre, la salutació 
de Nadal de l’alcalde de Piera, 
Jaume S. Guixà, i el rector-
degà de la Parròquia de Piera, 
Mn. Ramon Ma. Bosch, a les 
12 hores, des dels estudis de 
Ràdio Piera, un missatge na-

d’Any. A quarts de dotze del 
migdia del mateix 26 de desem-
bre, ballada de sardanes, amb 
la Cobla Ciutat de Girona, a la 
plaça del Peix i organitzada per 
l’Agrupació Sardanista de Pie-
ra. I per arrodonir aquesta fes-
tivitat, la Cobla Ciutat de Girona 
ofereix el tradicional concert de 
Sant Esteve, a les 19 h, a l’es-
glésia Santa Maria de Piera.
La setmana acaba amb el XVIII 
Saló de la Infància i la Joventut, 
a la Nau de Cal Sanahuja, que 
enguany centra les activitats en 
el tema “El saló de les arts”. El 
dissabte, el saló obre de 10 a 
14 h i de 17 a 20 h i el diumen-
ge hi ha horari de matí, de 10 
a 14 h. Durant aquestes dues 
jornades hi ha programades les 
activitats següents: servei de 
ludoteca, inflables, jocs de tau-
la i tallers de cinema, de cuina 

Setmana d’actes nadalencs a Piera
i de ciència i experimentació, 
de fotografia, de música i de 
maquillatge. També s’ofereixen 
diversos jocs esportius: karts 
mecànics, tennis taula, espai 
wii, futbolí, futbol i bàsquet. 
Pel que fa als horaris d’espec-
tacles, el dissabte, a les 12 h, 
actua la Coral Xicoira; a les 18 
h, hi ha l’espectacle infantil amb 
La Mama i la Padrina “Del cel al 
riu, volta al món i torna al niu”, 
i a les 19 h, una tabalada amb 
els Petits Eixerits i la Colla In-
fantil dels Diables de Piera.
Finalment, el diumenge a les 
12 h, i també dins del Saló de 
la Infància, hi ha l’entrega de 
la carta als reis. Els enviats de 
Ses Majestats els Reis d’Orient 
recullen les cartes dels infants 
de la nostra vila.

PIERA / LA VEU

La Fira de Nadal, ubicada al 
llarg del carrer Sant Cristòfol, 
va acollir més de seixanta para-
des, una gran part de comerços 
i de gent de Piera, que oferien 
productes típicament nada-
lencs però també d’altres molt 
diversos.
En aquesta sisena edició van 
tenir molt d’èxit sobretot les ac-
tivitats adreçades als infants. 
La zona de tallers va estar molt 
concorreguda durant tot el dia 
i especialment va agradar molt 
el taller de tions i el de maqui-

llatge. Els més petits van poder 
gaudir també dels inflables que 
es van instal·lar al pati de la rec-
toria de Piera.
El matí va començar fresc, però 
amb l’ambient més temperat 
del migdia va anar atraient els 
visitants. Potser el moment més 
concorregut va ser cap al ves-
pre, coincidint amb la batukada 
dels Diables de Piera. Així ma-
teix, enguany la Fira va comp-
tar amb la visita d’un Pare Noel, 
que va repartir caramels i va fer 
les delícies dels més petits.
La Fira de Nadal és un esde-
veniment organitzat per la re-

dalenc que es pot escoltar en 
directe des del 91.3 FM.
El dia de Sant Esteve els pie-
rencs participen al 62è concurs 
de pessebres, que el jurat qua-

lifica segons la creativitat, origi-
nalitat, grandària, etc. Els pre-
mis es reparteixen l’1 de gener, 
al Teatre Foment de Piera, a la 
mitja part del Concert de Cap 

gidoria d’Empresa i Ocupació 
amb l’objectiu de potenciar el 

Varietat i color a la Fira de Nadal

comerç local i, especialment en 
aquestes festes, incentivar la 

compra de regals nadalencs a 
casa nostra.

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
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Mossos d’Esquadra i Policia 
Local de Vilanova del Camí 
estan portant a terme conjun-
tament la campanya Grèvol 
2014. El dispositiu reforça la 
presència policial en aquelles 
zones de més activitat co-
mercial. L’estratègia policial 
consisteix a informar perso-
nalment els comerciants del 
centre de la població, sobre 
consells bàsics de seguretat. 
La intenció és millorar la segu-
retat i minimitzar les probabili-
tats de patir un delicte.
Entre les mesures preventives 
i els consells als comerciants 
que faciliten els agents, cal 
destacar la recomanació de 
no acumular diners a les cai-
xes enregistradores i buidar-
les sovint. També és important 
evitar portar molts diners de 

cop quan es va a fer un ingrés 
bancari i, quan calgui, fer-ho 
amb discreció i adoptant totes 
les mesures de seguretat pos-
sibles.
La campanya també recull 
consells sobre com actuar a 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Queden menys de 15 dies 
perquè es tanqui el termini de 
presentació de curts al Rewind 
Festival, el primer festival de 
curtmetratges que s’organitza 
a Vilanova del Camí. La ini-
ciativa de Javier Pérez-Vico, 
director i presentador del pro-
grama +QCine a Ràdio Nova 
i de Raül Bocache, un dels 
seus col·laboradors fidels, ha 
tingut una excel·lent acollida i 
ha superat totes les expectati-
ves del seus organitzadors.
A deu dies de tancar inscripci-
ons, ja han rebut més de 280 
curts, però continuen arribant 
projectes gairebé cada dia. 
D’aquests treballs, aproxi-
madament un centenar s’han 
desestimat d’entrada perquè 
han arribat de fora del territori 
nacional, que era un dels re-
quisits de les bases, i d’altres 
s’han descartat per no complir 
el temps permès que està en-
tre els 8 i els 15 minuts. 
Tot i així, encara són molts 
els treballs que tenen opció 
a entrar al concurs, i per això 
expliquen els seus organitza-
dors, serà necessari aplicar 
un altre filtre que els permeti 
rebaixar el nombre d’aspirants 
fins a 25, que seran finalment 
les cines que es mostraran el 
21 i 22 de març en el marc del 
Festival.
El filtre que aplicaran per re-
duir el nombre de curts al con-
curs implica que siguin curts 
destinats al púbic familiar, és 
a dir que descartaran treballs 
gore, malsonants o que con-
tinguin expressions o contin-
guts incorrectes. 
Pérez-Vico i Bocache estan 
contents i satisfets de la re-
percussió que està tenint la 
proposta tant a nivell nacional 
com internacional. Asseguren 

a més a més que són treballs 
de molta qualitat, la majoria, 
entre el 80 i el 90% són profes-
sionals o semiprofessionals, i 
també es nota, asseguren que 
hi ha un pressupost important 
de producció. També han re-
but moltes òperes prima i per 
això es plantegen fer alguns 
canvis de cara a noves edici-
ons, introduint, per exemple, 
una nova categoria.
Des de l’organització també 
es plantegen altres canvis 
com que tots els treballs es 
presentin per una única pla-
taforma i amb tota probabilitat 
s’haurà de pagar una quota 
d’inscripció. 
La nombrosa participació i 
la gran qualitat de les cintes 
els omple d’orgull i satisfac-
ció però els ha afegit un plus 
d’angoixa i responsabilitat. 
Emocions contraposades que 
els estan obligant a viure i tre-
ballar a contrarellotge per te-
nir-ho tot a punt a primers de 
gener, moment que passaran 
les cintes finalistes, un màxim 
de 25,  al Jurat. 

En aquesta primera edició del 
Rewind Festival també està 
confirmada la participació dels 
estudiants de l’Institut Pla de 
les Moreres de Vilanova del 
Camí. Aquest era un dels rep-
tes que s’havia marcat lorga-
notzació, implicar els centres 
educatius, i de moment enca-
ra que només sigui un centre, 
el repte s’ha assolit. Per això 
han decidit ampliar el Rewind 
un dia més i començar diven-
dres 20 de març amb una 
projecció especial adreçada a 
centres d’ensenyament de Vi-
lanova i Igualada. De moment, 
i segons expliquen Pérez-Vico 
i Bocache, tenen assegurats 
més de 200 alumnes a aques-
ta projecció. 

Prop de 300 curts es presenten 
a la primera edició del Rewind 
Festival de Vilanova del Camí

Policia Local i Mossos aconsellen els 
comerciants dins el Pla Grèvol 2014

l’hora de cobrar tant amb les 
targetes de crèdit com amb els 
bitllets per tal d’evitar estafes.
Policia Local i Mossos d’Es-
quadra sumen esforços, una 
vegada més, per prevenir de-
lictes als comerços.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

És diumenge 21 de desembre, 
i estem a  les portes  de Nadal. 
Com fem cada any ens reunim 
per portar el Pessebre al Turó 
de la Guàrdia, del pessebrista 
Pere Bartoli, a les 9 del matí a 
l’Església de Sant Hilari, on el 
Mossèn el beneeix, i a nosal-
tres també. Som uns quants  
els amics que pujarem aquest 
any, comptem 180 persones, 
entre ells 70 nens i nenes de 
totes les edats. Anem tothom 
ben abrigats per pujar al turó. 
Un cop dalt i amb el naixement 
al seu lloc, cantem nadales. 
Anem baixant i, al peu del 
turó, els companys de la colla 
ens esperen amb pa torrat i 
xocolata, moscatell… un cop 
esmorzats els menuts fan ca-
gar dos  enormes tions, un per 

als més grans i un altre amb 
xumet per als més menuts que 
després de picar ben fort han 
tingut el seu premi: llaminadu-
res, xocolata  i també un tionet 
per a cadascun.
Hem d’agrair aquesta sortida 
als companys de la colla que 
any rere any ho fan possible, 
gràcies a tots.
Ara marxem de vacances de 

Portem el pessebre amb la colla excursionista 
de Vilanova del Camí

Nadal, tornarem amb la Festa 
de Sant Hilari el dia 11 de Ge-
ner, amb la pujada als dipòsits, 
anirem al Turó de la Guardia 
a posar la Senyera i després 
ens trobarem amb els partici-
pants de la cursa als dipòsits 
on esmorzarem plegats.
Us desitgem unes Bones Fes-
tes de Nadal i Feliç 2015 a tot-
hom!!!!!!

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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CALAF / LA VEU

La boira i el fred van acompa-
nyar diumenge la Fira i Fes-
ta del Nadal organitzada a 
per tercer any consecutiu en 
un cèntric espai del poble, la 
plaça Barcelona’92. La Fira 
va reunir diverses parades 
d’artesans, que van exposar 
i vendre productes alimenta-
ris, de bijuteria, roba, regals... 
Tampoc no hi van faltar un 
gran tió, l’arbre dels desitjos, 
diversos tallers de manualitats 
per a la mainada... A més, una 
bona foguera al mig de la pla-

ça que permetia als visitants 
recuperar-se de les hivernals 
temperatures i alhora  fer-se 
una torrada a les brases del 
foc.
Durant el dia es van succeir 
també actuacions musicals 
que van atraure nombroses 
persones, es va servir brou 
calent i els més menuts van 
poder recollir les cartes que 
podran fer servir per fer les se-
ves peticions d’enguany a ses 
majestats els Reis d’Orient; 
també es va poder visitar el 
corral de xais que es va instal·
lar a la plaça.

Una fira i Festa del Nadal, amb 
boira i fred   

CALAF / LA VEU

“L’escut i la Dansa” és el títol 
del concert que en motiu de 
les festes de Nadal van ofe-
rir aquest passat dissabte els 
alumnes de l’Escola Municipal 
de Música de Calaf. Un con-
cert que va omplir la sala de 
la Unió Calafina. El concert 
va tenir enguany una  conno-
tació especial ja que va estar 
dedicat al Mil·lenari de la Vila. 
En aquesta cantata, el calafí 
Antonino Mestres, que va fer 
de narrador de la història, va 
adaptar el text existent apro-
pant-lo als llocs i fets caracte-
rístics de la història de Calaf.  
Així es van sentir cançons 
amb títols com “La cançó del 
castell”, “La de la noia del mer-
cat”, “La cançó de la pesta”,  o 
”La cançó de l’hospital”. 
També es van projectar imat-
ges actuals i antigues de la 
vila amb els personatges in-
fantils de la cantata sobrepo-
sats mentre els infants van 
interpretar les cançons. El 
concert coral, amb música de 
Pol Pastor, i  text original de 

Jordi Mas, va estar interpretat  
pels alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Música de Calaf i  va 
comptar amb acompanyament 
pianístic. 

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.

El concert de Nadal de l’Escola de Música de 
Calaf va omplir la Sala de la Unió Calafina

CALAF / LA VEU

El passat divendres, 20 de de-
sembre es va presentar a Ca-
laf la publicació de l’edició de 
El  Llibre d’orgue de Calaf, un 
important document històric 
des del punt de vista del pa-
trimoni musicològic i cultural. 
Aquest llibre és una sòlida i 
curosa edició crítica a càrrec 
del difunt Josep Crivillé i Bar-
galló, que als 17 anys l’any 
1964 en va comprar el qua-
dern manuscrit al mercat de 
Sant Antoni de Barcelona. En 
aquest manuscrit, l’organista 
titular de la parròquia de Calaf 
Jaume Carrer (1831·1901), hi 
anotava les melodies de moda 
de la seva època per a reinter-
pretar-les en les celebracions 
litúrgiques de certes festivitats 
del llarg de l’any.
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 la presentació, l’alcal-
dessa de Calaf Ma Antònia 
Trullàs, va afirmar que amb la 
publicació, el municipi estava 
“d’enhorabona ja que recupe-
rava una peça molt important 
del seu patrimoni, que ens 

permetrà conèixer i divulgar 
quins eren els gustos musicals 
del segle XIX a la vila”.
Durant la presentació també 
va intervenir l’etnomusicòleg 
Ramon Vilar, que va parlar de 
la importància del document: 
“Es tracta d’un llibre emble-
màtic dins dels llibres d’orgue. 
Uns llibres on els organistes 
anotaven les melodies que la 

Es presenta l’edició de “El llibre d’orgue de Calaf”
gent coneixia i que s’interpre-
taven dins de l’església en dies 
de festa, com a divertiment”. 
Vilar va explicar que aquests 
llibres són un testimoni im-
portant dels gustos musicals 
d’una època, i va enumerar 
els tipus de melodies que es 
poden trobar en el de Calaf: “ 
El llibre d’orgue de Calaf conté 
171 melodies, des de corran-
des a cançons, passant per 
balls de bastons, melodies per 
a trompeta, dianes, cornetes, 
correbous, els balls d’Igualada 
(Moixigangues, Cercolets, Ge-
gants, nans...), la metradansa 
de Calaf, melodies per a cam-
panes, flabiols... minuets, con-
trapassos o pastorel·les, entre 
d’altres”
L’edició que es publica ara 
conté un estudi crític que va 
fer el difunt  Josep Crivillé del 
Llibre d’orgue de Calaf, escrit 
per Jaume  Carré. Es tracta 
d’un estudi minuciós, en con-
cret a les seves “Notes sobre 

la seva morfologia”. Crivillé 
és fidel al criteri que sempre 
havia defensat de que no n’hi 
havia prou en publicar melodi-
es populars i tradicionals -en 
aquest aspecte som molt rics·, 
sinó que calia fer estudis se-
riosos del seu context, de la 
seva substància musical, de 
les seves lletres i dels seus 
trets organològics.
Lluís Puig, director general de 
Cultura Popular, va cloure la 
presentació del llibre fent re-
ferència a la importància de la 
publicació per a la divulgació 
d’un document important per 
la vila i per la història de la 
música al país. “ Amb aquesta 
publicació Calaf recupera una 
part del seu patrimoni en un 
any molt important per la Vila, 
l’any del Mil·lenari”.
L’acte es va cloure amb l’ac-
tuació del Cor Trinvant  i amb 
un refrigeri per a tots els as-
sistents.

902 21 00 64       info@�lnet.cat         www.�lnet.cat     www.�lnetworks.com

Implantació del llibre digital
El centre sempre connectat
Recursos tecnològics per al centre
Disseny, instal.lació, reparació i certificació de xarxes
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CAPELLADES / LA VEU

L’Equip d’Atenció Primària de 
Capellades ha organitzat el 
simulacre d’una urgència en 
què una persona simulava un 
infart agut de miocardi (IAM). 
L’objectiu era avaluar els 
temps de resposta del perso-
nal administratiu, d’infermeria 
i de medicina, amb l’objectiu 
d’analitzar-ne la reacció da-
vant una situació d’emergèn-
cia i millorar els temps d’acti-
vació del codi IAM.
El simulacre s’ha realitzat en 
un entorn absolutament real, 
amb altres pacients a la sala 
d’espera, i sense que els pro-
fessionals sanitaris sabessin 
que es tractava d’una simula-
ció. El “fals pacient” presenta-
va signes de malestar general, 
suor i dificultat a l’hora de res-
pirar.
L’atenció ha estat enregistra-
da per poder-la valorar des 
del primer moment, des del 
mateix taulell de recepció, 
passant per l’entrada a la con-
sulta del metge d’urgències, la 
realització de l’electrocardio-
grama, dut a terme per la in-
fermera, i fins a l’activació del 
codi IAM.
La iniciativa ha estat molt ben 
valorada per tot l’Equip i, se-
gons explica Marta Sagarra, 
directora de l’Equip d’Atenció 
Primària de Capellades, “ens 
ha fet veure que estem fent les 

coses bé però, revisant el ví-
deo, veiem en què podem mi-
llorar”. Les principals conclu-
sions que s’han tret d’aquest 
simulacre són les següents:
- Els temps de resposta de 
l’EAP Capellades són molt 
bons (cinc minuts des de l’en-
trada fins a la realització de 
l’electrocardiograma, tenint en 
compte que el que estableix el 
Departament de Salut és que 
es faci abans de 10 minuts; 
i 13 minuts des de l’entrada 
fins a l’activació del codi IAM, 
temps que també està per 
sota de la mitjana).
- És difícil valorar el nivell d’ur-
gència dels símptomes que té 
el pacient, segons com els ex-
plica. Per això, es planteja fer 
formació per al personal ad-
ministratiu perquè aprengui a 
valorar amb tot detall la simp-

tomatologia que expliquen els 
pacients.
- Així mateix, cal que la po-
blació rebi més informació 
perquè aprengui a detectar 
quins símptomes són els que 
indiquen que una persona pot 
patir un IAM. Per això, des de
l’EAP Capellades s’està treba-
llant en un pla de formació a 
la comunitat que consistirà en 
unes xerrades al local social 
de La Lliga de Capellades.
El simulacre es va comple-
tar després amb un taller de 
reanimació cardiopulmonar 
(RCP), per tal que els pro-
fessionals sanitaris dominin 
aquesta tècnica que s’aplica 
en cas que algun pacient pa-
teixi una aturada cardíaca. 
Aquests tallers s’aniran repe-
tint periòdicament.

L’EAP de Capellades fa un simulacre d’infart
agut de miocardi per avaluar els temps de
resposta dels professionals CAPELLADES / LA VEU

El proper dia 26 de desembre 
de 2014, la Coral Noves Veus 
de Capellades, interpretarà 
novament el tradicional con-
cert de Sant Esteve a Cape-
llades. El concert es realitzarà 
al Teatre la Lliga de Capella-
des, a les 7 de la tarda. Aquest 
concert la Coral Capelladina 
manté interrompudament des 
de fa 38 anys la tradició a Ca-
pellades durant les festes na-
dalenques. Durant el concert 
el repertori a interpretar serà 

molt variat i divers de polifo-
nies i èpoques, però majorità-
riament de cançons de nadal, 
tant catalanes com d’altres 
països.  

Concert de Sant Esteve amb la 
Coral Noves Veus

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El Club Ciclista Piera junta-
ment amb el Club BTT Serra 
Alta i amb la col·laboració dels 
ajuntaments de Piera i els 
Hostalets de Pierola van or-
ganitzar la pedalada solidària 
per la Marató de TV3. Amb les 
primeres llums del diumenge 
14 de desembre, l’ Outdoor 
Center de Can Roviralta apa-
reixia totalment atapeït de ci-
clistes, més de 300, preparats 
per emprendre la cursa que 
aquest any s’ha fusionat amb 
la de Piera per tal de tenir una 
major participació i unir esfor-
ços organitzatius. Amb aques-
tes modificacions, el recorre-
gut tenia l’inici als Hostalets i 
l’arribada a Piera. Està previst 
que l’any vinent s’inverteixi el 
recorregut. La sortida va ser 
neutralitzada darrere la policia 
que va guiar els ciclistes pels 
carrers del poble fins al bosc 
de Can Valls on s’iniciava la 
veritable competició de les 
dues rutes previstes. La de 20 
km amb menys desnivell i apta 
a un ventall més ampli de ci-
clistes, i la de 40 km, molt més 
exigent tant en la distància 
com el desnivell i adequada a 
ciclistes amb bona preparació. 
De tota manera, les dues ru-

tes coincidien en un complicat 
pas per sota la carretera d’Es-
parreguera que estrenyia el 
pas i obligava pràcticament a 
posar peu a terra. Només els 
primers participants que van 
sortir a l’esprint des de l’inici 
van poder evitar el tap que s’hi 
va formar de seguida, amb les 
llargues cues que els més de 
300 participants van haver de 
patir en aquest punt. A partir 
d’aquí el recorregut passava 
per Ca n’Aguilera, el Maset i 
baixava cap a Piera seguint 
la riera fins a la Font del Prat, 
on estava situada l’arribada 
dels dos recorreguts amb una 
zona per esmorzar i una zona 
de lleure habilitades per als 
participats i els seus acom-
panyants. El lliurament de 
trofeus va anar a càrrec dels 
regidors d’Esports i d’Empre-
sa i Ocupació de l’Ajuntament 
de Piera, Maite Guzmán i Jo-
sep Llopart i de l’Alcalde dels 
Hostalets, Daniel Vendrell. El 
guanyador de la cursa va ser 
l’Alex Caballero del Club RR 
Bikers. Bona part de les ins-
cripcions es van destinar a la 
investigació i la recerca en les 
malalties del cor, sent tot un 
èxit tant de participació com 
d’organització.

Gran èxit de la pedalada per la 
Marató de TV3 als Hostalets

ÒDENA / LA VEU

La setmana passada van fina-
litzar els treballs per recuperar 
i adequar un tram de la llera 
del Torrent de Can Valls, just 
el tram abans a l’entrada del 
Parc de la Font.  
Les tasques desenvolupades 
han consistit en la neteja de la 
vegetació, majoritàriament en 
la tallada de la canya una es-
pecia invasora de la que s’han 
eliminat les arrels per reduir 
la capacitat de rebrot. També 
s’han plantat exemplars d’es-

pècies mediterrànies: oms, 
freixes i arbustos que ara hau-
ran de créixer i podran estabi-
litzar el perfil del Torrent. Els 
treballs  han de permetre mi-
llorar la capacitat de desguàs 
i reduir la massa vegetal que 
pot ser arrossegada en cas de 
crescuda. 
El tram adequat ha estat de 
200 metres. Les obres han es-
tat executades per l’Agència 
Catalana de l’Aigua en el marc 
del programa d’actuacions en 
lleres públiques de tram urbà. 

L’ACA adequa la llera del 
Torrent de Can Valls

ÒDENA / LA VEU

Per primera vegada en els dar-
rers 15 anys, segons l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE), la 
població del municipi d’Òdena 
ha viscut una petita davallada 
durant  el 2013, ja que el re-
gistre, a data d’1 de gener de 
2014, comptabilitza oficialment 
3.624 habitants i  un any abans 
es va tancar amb 3.629. 
Durant aquest 2013 el municipi  
va comptabilitzar 270 altes, de 
les quals 45 eren naixements, 
218 eren per canvi de domicili 
i 6 van ser altres no comptabi-
litzades anteriorment. En canvi, 
el 2014 es van registrar 275 
baixes, 31 han per defunció, 
207 per canvi de residència, 5 
per caducitat de la inscripció i 
32 per inscripció indeguda.
Si observem la corba de crei-
xement de la població d’Òdena 
veurem que des de l’any 2000 
fins l’any passat ha crescut, 
sobretot de l’any 2003 a l’any 
2007 que es va passar de 2.737 
a 3.161 habitants.

Disminueix 
lleugerament la 
població a Òdena
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Consell del veterinari: 
Plantes ornamentals tòxiques per a 
gats i gossos



       

PLANTES ORNAMENTALS 
TÒXIQUES PER A GATS I 
GOSSOS

Les fulles, flors i fruits de 
certes plantes que podem 
tenir a casa poden ser 
potencialment tòxiques per 
als nostres animals de com-
panyia.

Les espècies tòxiques més 
comunes aquí són: “bala-
dre, aucuba, caladium, cica, 
colocàsia, crisantem, flor de 
pasqua (o de Nadal), heura, 
jacint, lantana, lliri, mons-
tera, narcís, potus, prímula, 
neret”.

Els quadres clínics més fre-
qüents que apareixen són: 
irritacions, digestius i nervi-
osos i amb menys freqüèn-
cia poden aparèixer efectes 
cutanis i oculars.

Què cal fer davant una pos-
sible intoxicació per plan-
tes? 

Quan estiguem encara a 
casa cal rentar amb aigua 
freda tant la boca com els 
llavis de la nostra mascota i 
tot seguit portar-la al vete-
rinari per tal d’aplicar les 
mesures corresponents per 
tractar la intoxicació; quel-
com molt útil, si és possible, 
és portar la planta respon-
sable de la possible intoxi-
cació al veterinari per tal 
de millorar el tractament i 
conèixer millor el pronòstic.

Es tracta d’una raça relativa-
ment saludable i poc predis-
posada a patiments específics. 
Com totes les races grans és 
susceptible a patir displàsia 
de maluc (canina) i torsió gàs-
trica, i  de vegades pot presen-
tar problemes de cataractes.

El Boyero de Flandes és un gos 
robust, d’aparença poderosa i 
gran grandària però sense mos-
trar malaptesa o pesadesa. La 
seva característica més nota-
ble és el seu impressionant cap, 
accentuada per una espessa 
barba i bigoti.  Les orelles i cua en 
ocasions són retallades, encara 
que aquesta pràctica va caient 
en desús. El pes pot variar entre 
36 i 45 quilos, l ’estatura a la 
creu entre 60 i 69 centímetres.
 Té un pelatge espès, amb una 
capa subjacent, semi llarg i pot ser 
des d’un color lleonat fins negre, 
requerint raspallat constant i, 
en cas de gossos de concurs, una 
retallada cada 6 o 8 setmanes.

BOVIER DE FLANDES
Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629

El Boyero té un temperament esta-
ble; mai tímid però tampoc agressiu.
És un gos digne, calmat, racional i 
prudentment atrevit. Com gos pastor 
i de vigilància, pot ser desconfiat i 
protector amb la família o ramat. 
El seu fort instint de pasturatge es 
manifesta amb la seva pròpia famí-
lia, especialment si s ’inclouen nens. 
És un gos intel·ligent, que aprèn 
ràpidament, tot i que també s’avor-
reix fàcilment de manera que 
requereix estímul constant i l ’entre-
nament d’obediència és essencial.

2



3

El 4t d’ESO B de l’INS Molí de la 
Vila de Capellades, en el marc 
de la col·laboració de les assig-
natures de Llatí i Informàtica, ha 
protagonitzat el curtmetratge 
‘AmoR’, sota les ordres del di-
rector de cinema Iaco Subirats i 
ambientada en la vil·la romana 
de l’Espelt (a tocar d’Igualada). El 
film ens narra la història d’un tri-
angle amorós on la filla del pro-
pietari de la vil·la haurà de triar 
entre un amor de conveniència 
(amb el fill del governador, que 
tot just acaba de venir de Roma 
per tal de desposar-la) i un de ro-
màntic (amb un esclau propietat 
del seu pare).
Tal curtmetratge será presenta-
da a diversos certàmens i concur-
sos, tot sent penjada a internet 

a fi i efecte de donar a conèixer 
el món romà a l’Anoia (i molt es-
pecialment la vil·la romana de 
l’Espelt), amb la particularitat 
que els diàlegs són en llatí, amb 
subtítols en català. D’aquesta 

Els alumnes de 4t d’ESO de l’INS Molí de la Vila 
protagonitzen un curtmetratge en llatí

El passat dissabte 13 de desem-
bre l’AMPA de l’Escola de l’Ate-
neu Igualadí, va tornar a organit-
zar un taller familiar de Nadal. 
Aquest any vam fer un “Penja 
Postals” amb pinces d’estendre 
la roba. 

El taller va tenir molt èxit de par-
ticipació, i grans i petits es van 
animar a pintar i decorar el seu 
penja-postals per tenir-lo a punt 
aquestes festes.
Gràcies a tots per venir.

Taller de nadal organitzat per 
l’AMPA de l’Ateneu

manera hi haurà un recurs dispo-
nible pels diversos grups de llatí a 
Catalunya.
S’ha de dir que la implicació de 
l’alumnat i professorat ha estat 
força gran

El dijous dia 11 de desembre els 
alumnes d’educació infantil de 
l’escola Pia vam anar d’excursió 
a buscar el tió. Vam sortir tots 
junts amb autocar cap al bosc de 
la masia de Can Aubareda a Sant 
Martí de Tous.
Allà vam esmorzar, i en acabat, 
vam trobar dues pastoretes, 
que tot tocant la flauta, ens van 
acompanyar a buscar el nostre 

tió. Vam caminar una estona pel 
bosc, i amagat al darrere d’uns ar-
bustos, allà el vam trobar. Quina 
sorpresa!
Vam passar un matí molt divertit  
jugant tots plegats i ens vam en-
dur cap a l’escola un bon regal: el 
TIÓ, que alimentarem durant uns 
quants dies, esperant que ens ca-
gui alguna sorpresa per a tots.

L’Escola Pia surt a buscar el tió

Els nens i nenes de 2n de Primà-
ria de Cicle Inicial han visitat la 
Fira de Sta. Llúcia de Barcelona, 
observant tot el que fa falta per 
poder fer un bon pessebre. Ens 
hem passejat per entremig de 
les parades, totes plenes de bo-
niques figures, cases, pobles, rius, 
ponts, establies, molsa, arbres,... 
També hem vist instruments pro-
pis per acompanyar les típiques 
nadales com són: les panderetes, 
les flautes, les simbombes.... Hem 
trobat el Tió i amb molta il·lusió 
i picant amb totes les nostres 
forces l’hem fet cagar. Amb tot 
plegat ens hem impregnat de  la 
màgia del Nadal.  
Després d’aquesta visita, hem 
anat al parc del Laberint d’Horta. 
Allà hem dinat i seguidament, 

Els Maristes a la fira de Sta. Llúcia i al Parc del 
Laberint

amb moltes ganes i il·lusió, ens 
hem endinsat en el seu laberint 
intentant trobar la sortida i amb 
l’ajuda de tots ho hem pogut 
aconseguir. Ha sigut una bona 
experiència que hem gaudit junts 

i que segur recordarem. També 
hem observat i passejat per l’en-
torn d’aquest bonic parc. Ha sigut 
una agradable sortida que ens ha 
obert les portes a aquest proper 
Nadal.

El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 

les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” 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). 

UN FORFAIT CIRCUIT 
PER A TOTHOM PER 

A 2 PERSONES

Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

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

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

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

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

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

Valorat
 amb 60€

LA GUANYADORA
D’AQUEST MES és:

JOAN

JANA BUSQUETS
El passat diumenge 23 de no-
vembre es va celebrar la I Cursa 
Solidària del Sol del Solsonès, en 
un circuit totalment urbà dins el 
nucli antic de Solsona, amb un 
recorregut total de 3.318 m.
La  nostra escola va aconseguir 

dos podis en categoria infantil:
1r lloc Biel Sevilla
2n lloc Mar Moron
Els premis van ser lliurats per l’al-
calde de Solsona, el president del 
Consell Comarcal i el regidor d’Es-
ports de Solsona. Enhorabona!

Dos podis del Col.legi Monalco 
en la I cursa solidària del Sol
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Quan tot just ens havíem recu-
perat de les dues trobades Co-
menius a Noruega i a Polònia de 
finals de setembre i després d’un 
intens octubre de preparació, 
aquest mes de novembre a l’INS 
Joan Mercader d’Igualada hem 
rebut una delegació de 24 alum-
nes i 9 professors de diferents 
països (Alemanya, Països Baixos, 
França i Noruega) amb els quals 
molts alumnes del nostre insti-
tut han pogut compartir un bon 
munt d’activitats lúdiques (gim-
canes, sopar de tast...), culturals 
(visita Modernisme a Barcelona, 
visita a Sitges...) i, sobretot, ac-
tivitats al voltant de la sosteni-
bilitat i l’empremta ecològica 
-eix central d’aquest Comenius-.                              
Dimarts vam visitar les caves Frei-
xenet amb una explicació especí-
fica sobre el tractament que fan 
dels residus, vam assistir a xer-
rades específicament pensades i 
dissenyades per aquest Comenius 
per part d’una mare d’alumne i de 
professorat de la UPC i que van 
tenir lloc al nou Campus Univer-
sitari d’Igualada, on també vam 
rebre una visita-xerrada sobre la 
sostenibilitat de l’edifici universi-
tari que va deixar impressionats 
als nostres visitants estrangers, 
i activitats a l’institut sobre eco-
logisme que es van articular si-

mulant una campanya electoral 
on cada grup va crear un partit 
polític, en van pensar el nom, el 
logotip i en va elaborar el seu 
programa polític -tot en termes 
d’ecologisme-. Finalment, cada 
partit polític va presentar el seu 
programa davant dels altres i 
vam fer unes eleccions simulades 
on,D.J MARL va resultar ser el 
partit guanyador... O, millor dit, 
el partit més votat... Perquè gua-
nyar, amb els Comenius al Merca-
der hi guanyem tots!
I tot just acaba de finalitzar  
aquesta setmana Comenius que 

ja estem posats de ple, en el pro-
per Comenius que ens visitarà 
al febrer i els nostres alumnes ja 
esperen amb candeletes la con-
tinuació del seu treball electoral 
i ecologista, al mes de març  als 
Països Baixos!
L’empenta Comenius al Mercader 
deixa empremta...ecològica, aca-
dèmica, lingüística, cultural, soci-
al i personal. Us volem donar les 
gràcies a tots els que heu fet pos-
sible aquesta fantàstica setmana 
-ponents, entitats, professorat... I, 
sobretot, famílies i alumnes- We 
are Comenius!

Empremta Comenius al Mercader

“Artaban, el quart Rei Mag” és 
una antiga llegenda que els 
alumnes d’Educació Infantil i Pri-
mària  de l’escola Mare del Diví 
Pastor van representar al teatre 
de l’Ateneu Igualadí el passat 10 
de desembre.
Explica la història d’un quart Rei 
Mag que va emprendre el llarg 
viatge cap a Betlem juntament 
amb els seus companys Melcior, 
Gaspar i Baltasar. El destí va fer 
que quedés perdut i allunyat dels 

seus companys i no pogués arri-
bar a temps per anar a adorar el 
Messies. A canvi, va ajudar a dife-
rents personatges que va trobar 
en el seu camí, i això el recom-
pensà.
Un musical molt amè, amb un 
guió teatral inèdit escrit per a 
l’ocasió i amenitzat per cançons 
modernes amb lletra adaptada 
que no va deixar a ningú indife-
rent.
Molt Bones Festes a tothom!!!!

Teatre nadalenc a l’escola MDP 
d’Igualada

Fa uns dies els alumnes de quart, 
cinquè i sisè de Primària vam re-
bre la visita de professionals del 
projecte educatiu “BarçaKids” per 
tal de treballar diversos valors a 
través d’activitats esportives.
Primer de tot, vam haver de resol-
dre un enigma. Les pistes estaven 
amagades en uns codis que s’ha-
vien de desxifrar mitjançant les 
tauletes tàctils. El resultat va ser 
una frase on s’explicava la impor-
tància de determinats valors en 
l’esport.
A continuació, vam veure un ví-
deo amb unes jugades en equip 
espectaculars i després vam po-

der participar en un seguit de jocs 
cooperatius.
Seguidament, vam entrenar una 
estona per tal d’acabar fent par-
tidets de futbol.
A la tarda vam realitzar diversos 
jocs a l’aula relacionats amb els 
valors treballats durant el matí i 
també vam poder gaudir de l’in-
teressant material audiovisual 
que ens van proporcionar.
En definitiva, aquesta experièn-
cia va resultar molt enriquidora 
ja que vam poder comprovar de 
molt aprop que “qui té valors, 
guanya”.

Barçakids a l’Acadèmia 
Igualada

Aquesta setmana, a  l’escola, hem 
rebut la visita del Jordi Gil, el sim-
pàtic presentador de l’Infok.
Ens ha explicat d’una manera 
molt propera un munt de “se-
crets” del seu programa i del món 
de la televisió en general. La veri-
tat és que hi ha moltíssimes coses 
que ens eren completament des-
conegudes.
És un món curiós i ben virtual 
aquest de la TV: els platós no són 
el que semblen, les càmeres estan 
robotitzades...
Per il·lustrar encara més les se-
ves explicacions ens ha passat 
imatges d’alguns dels reportatges 
de programes anteriors.
Hem estat ben atents i li hem 
intentar respondre tan bé com 
hem pogut les seves preguntes. 
Després hem estat els alumnes 
qui volíem saber més coses d’ell 
i ... bé, l’hem entrevistat una mi-
queta.
Abans de marxar li hem ensenyat 
l’hort i el bosc i, com no, li hem 
regalat un enciam i un manat de 
raves per l’amanideta d’aquest 
vespre.
Gràcies per l’experiència que ens 
has ofert Jordi. Et desitgem el 
millor a l’Infok. Avui hem rebut 
la visita del Jordi Gil, el simpàtic 

presentador de l’Infok.
Ens ha explicat d’una manera 
molt propera un munt de “se-
crets” del seu programa i del món 
de la televisió en general. La veri-
tat és que hi ha moltíssimes coses 
que ens eren completament des-
conegudes.
És un món curiós i ben virtual 
aquest de la TV: els platós no són 
el que semblen, les càmeres es-
tan robotitzades...
Per il·lustrar encara més les se-
ves explicacions ens ha passat 
imatges d’alguns dels reportat-
ges de programes anteriors.

L’InfoK visita el Gabriel Castellà

Hem estat ben atents i li hem 
intentar respondre tan bé com 
hem pogut les seves preguntes. 
Després hem estat els alumnes 
qui volíem saber més coses d’ell 
i ... bé, l’hem entrevistat una mi-
queta.
Abans de marxar li hem ensenyat 
l’hort i el bosc i, com no, li hem re-
galat un enciam i un manat de 
raves per l’amanideta d’aquest 
vespre.
Gràcies per l’experiència que ens 
has ofert Jordi. Et desitgem el mi-
llor a l’Infok.
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L’escola Garcia Fossas dins el marc 
de la celebració del Tricentenari 
del 1714 ha dut a terme l’activi·
tat “Fem volar estels”, d’enlaira·
ment simultani d’estels elaborats 
pels alumnes dels centres educa·
tius de tot Catalunya.
Aquesta proposta es relaciona 
amb l’edicte promulgat el 10 de 
febrer de 1775 pel Governador 
Militar de Barcelona: 
“ORDENO y mando, que Perso·
na alguna, de cualquier estado, 
ó condición que sea, no pueda 
del día de la publicación de este 
Edicto en adelante hacer volar 
Cometa, ó Grua, ni otra cualqui·
era parte de ella, ni consentirlo 
a ninguno de sus domésticos o 
dependientes bajo la pena de 
tres libras por cada vez, que fuere 
hecho lo contrario”.
 El dia 10 de desembre a les 10 
del matí tots els alumnes han sor·
tit al pati de l’escola i al parc del 
Garcia Fossas a fer volar estels en 
motiu del Tricentenari  del  1714. 
Els estels han estat elaborats 
pels propis alumnes en grups de 

treball cooperatiu o amb la col·
laboració dels pares/mares.
Els alumnes de Primària van es·
criure un missatge i  paraules per 
cada estel relacionades amb els 
dels drets humans, aprofitant la 
celebració del Dia Mundial dels 
Drets Humans.
Ha estat una activitat molt parti·

“Fem volar estels”, dins els actes del Tricentenari 
a l’escola Garcia Fossas

cipativa i engrescadora ,on mal·
grat no fer gaire vent,  tots els 
nens  s’han esforçat per fer volar 
els seus estels  corrent pels patis i 
pel parc Garcia Fossas.
En acabar tots els estels s’han 
penjat a la façana i interiors de 
l’escola per continuar·ne gaudint.

La Kaserna d’Igualada fomenta 
la emprenedoria entre els nostres 
joves programant unes xerrades 
a les escoles. El dimecres dia 10 
de desembre, els alumnes de 4t 
d’ESO de l’escola Monalco han re·
but la visita de l’Ismael i el David, 
dos emprenedors que han volgut 
explicar les seves experiències la·
borals.
Aquests joves emprenedors 
igualadins, han explicat com van 
començar a formar les seves prò·
pies empreses quan tenien 15 i 

17 anys  i han aprofundit en tres 
conceptes molt importants dins 
de l’emprenedoria: 
Fer·ho, atrevir·se i aprendre del 
errors
Desitgem que aquesta xerrada 
esperoni als  alumnes a ser cre·
atius i a atrevir·se a emprendre , 
no tant sols creant empreses, sinó 
treballant per allò al que volen 
dedicar·se en un futur. 
Agraïm la col·laboració de la Ka·
serna d’Igualada, i en especial la 
de l’Ismael i el David.

Xerrada sobre emprenedoria al 
Col.legi Monalco

Els alumnes de sisè de l’escola 
Mare del Diví Pastor d’Igualada 
van passar una setmana a Ezca·
ray, La Rioja, on s’imparteixen 
vuit hores diàries d’anglès teòri·
ques i pràctiques, basades en te·
mes útils i divertits. 
L’enfocament pedagògic és la co·
municació verbal que s’assoleix a 
través de jocs cooperatius, can·
çons, teatres, experiments, sorti·
des i grans dinàmiques desenvo·
lupades únicament en anglès.
Seguint amb la línia de treball 
d’Escola Verda, el projecte de les 
colònies està basat en temàti·
ques ambientals com ara: water,  
our Earth, flora, fauna i human 
impact on environment.
Els llaços que es van formar du·

rant aquests dies són extraor·
dinaris. La convivència amb els 
sis professors nadius procedents 
de diferents països (EUA, Irlan·
da, Regne Unit i Escòcia) i amb 
els alumnes de l’altra escola de 
Galícia, amb qui van compartir 
l’estada, va ser molt enriquidora 
i especial. Una gran experiència 
personal que els alumnes no obli·
daran mai.
La beca forma part d’un projec·
te del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Només van 
ser assignades vuit beques a tot 
Catalunya. L’escola va presentar 
un projecte basat en la producció 
d’un documental sobre el canvi 
climàtic en anglès, gràcies al qual 
la beca va ser atorgada.

Els alumnes de sisè de l’MPD 
Igualada, becats per unes 
colònies d’immersió lingüística
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En aquesta proposta educativa 
hi participaren les alumnes d’ 
ESO i Batxillerat, realitzant diver-
sos tallers experimentals i pràcti-
ques al laboratori del col.legi. Al 
laboratori, les alumnes van dis-
seccionar òrgans d’animals i, pel 
que fa als experiments, aquests 
es van exposar en taules al pas-
sadís central del col.legi, i les 
alumnes de 4t d’ESO els van anar 
explicant als altres cursos  fins i 
tot a alguns alumnes d’educació 
infantil . Els experiments realit-
zats van ser molt diversos:
“sabors i olors”, “la química dels 
colors”, “l’experiment del glo-
bus”, “l’aigua que no cau”, “la 
bossa d’aigua que no es peta”, 
“tornado dins un pot”, “fem surar 
un ou”, “el ball de la xocolata/
colorant”, “Magic Juice” o “expe-

riments amb pesos”.
Les alumnes de Batxillerat van 
realitzar visites a la Biblioteca, 
l’Arxiu i el CECI d’ Igualdada i 
també van anar a fer diferents 
experiments a la UPC. Finalment, 

Setmana de la Ciència al Montclar

vàrem tenir unes xerrades sobre 
la Marató de TV3 d’enguany, de-
dicada a les patologies del cor, 
tant per alumnes d’ESO com per 
les de Batxillerat.

Cada any, a l’escola Mare del Diví 
Pastor de Capellades, celebrem 
el dia de santa Cecília, patrona 
de la música, amb un concert on 
hi assisteixen tots els alumnes; 
des de P 3 fins als més grans de 
4t d’ESO.
Enguany, des de l’àrea de música, 
es va proposar involucrar-hi els 
alumnes de manera més activa 

tot fent-los protagonistes de les 
seves pròpies audicions musicals 
que van oferir a tota l’escola.
Des de la bateria al trombó, pas-
sant per la flauta travessera i el 
piano, vam poder gaudir d’un 
repertori complet on cadascú va 
poder mostrar les seves habilitats 
musicals. Va ser molt enriquidor 
per tots i totes!

L’escola MDP Capellades celebra 
Santa Cecília

Com ja és tradició, en motiu de la 
festivitat de sant Josep de Calas-
sanç, l’Escola Pia de Catalunya or-
ganitza una caminada per la Pau 
amb tots els alumnes de 4t d’ESO 
dels diferents centres. L’objectiu 
principal d’aquesta activitat es 
motivar la relació entre alumnes 
i reflexionar conjuntament sobre 
un tema. El lema d’aquest any ha 
estat: “ Seguim caminant per arri-
bar ben lluny ¡ “.

La jornada d’aquest any s’ha cele-
brat a Moià i estava enmarcada 
dins dels actes del tricentenari. 
Tot i el mal temps, vam poder 
passar un bon matí tots junts. A 
l’ arribar a Moià vam haver d’aixo-
plugar-nos a la capella de l’esco-
la, on vam cantar i , a més a mes 
d’altres activitats, es va llegir un 
manifest. Després d’una estona 
d’esbarjo, vam ballar danses tra-
dicionals per interactuar entre 

tots.
Com a curiositat podríem desta-
car que, cap al final de la jornada, 
es va crear espontàniament una 
competició de ball, on hi havia 
molt bon ambient. Molts de no-
saltres vam fer nous amics d’altres 
escoles i ens vam retrobar amb al-
tres que ja coneixiem. Es cert que, 
de caminada, en va tenir poc. No 
obstant això, els alumnes vam fer 
un clima de germanor i amistat.

Els de 4t d’ESO Escola Pia Igualada anem a la 
caminada per la Pau

Els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle 
Superior de l’escola Jesús-Maria 
han pogut participar, aquesta 
setmana de la ciència, en unes 
sessions didàctiques relaciona-
des amb l’astronomia i les ener-
gies renovables. Aquestes han 
estat impartides per l’Albert Bor-
ràs, director de l’Observatori de 
Pujalt, en les instal·lacions de la 
mateixa escola.
“Astronomia”
Mitjançant un programa infor-
màtic estel·lar, anomenat STE-
LLARIUM, els alumnes de 4t i 6è 
de primària han fet la observació 
dels diferents cossos celestes 
(estels, planetes, nebuloses, ...). 
Aquest programa recrea el cel 
des d’allà on estiguis en el mo-
ment que vulguis i els ha permès 
aprendre com trobar l’estel polar 
a partir de les constel·lacions 
visibles, veure el moviment dels 
planetes del Sistema Solar al vol-
tant del sol i entendre el perquè 
no cauen, comprendre perquè te-
nim estacions, veure les fases de 
la Lluna, Eclipsis de Sol i de Llu-
na, ... Han finalitzat les sessions 

fent l’experiment de la refracció 
atmosfèrica.
“Energies Renovables”
L’objectiu d’aquestes sessions ha 
estat que els alumnes de 3r i 5è 
de primària, a partir d’un power-
point i de l’observació i manipu-
lació de diferents aparells, cone-
guin les diferents fonts d’energia 
renovables, com funcionen les 
centrals elèctriques per generar 
electricitat de forma renova-
ble, fer una aproximació a que 
és l’energia i en què la gastem, 
descobrir quines són les energi-
es renovables 100% netes i, fi-
nalment, veure com tot va molt 
lligat a la producció de residus. 
Tota aquesta informació els ha de 
conscienciar de la importància de 
reduir (l’energia consumida i els 
residus), reutilitzar i reciclar.
Tothom ha escoltat i participat 
activament i s’han assolit els ob-
jectius proposats. Amb aquestes 
activitats potenciem el coneixe-
ment del nostre entorn per tal 
de valorar-lo i fomentar actituds 
proambientals en la nostra línia 
d’Escoles Verdes.

Sessions d’astronomia i energies 
renovables a l’escola Jesús-Maria

Com cada any les alumnes de 
CFGS d’Educació Infantil van vi-
atjar fins a Londres per fer pràcti-
ques en una llar anglesa situada 
al districte financer de Canary 
Wharf. És així com durant una 
setmana les alumnes van com-
partir classe amb altres educado-
res ingleses i van poder posar en 
pràctica el seu anglès a través de 
contes i cançons.
Els matins els vam dedicar a fer 
les pràctiques a la llar, passant 
per diferents classes i edats. I a 
la tarda vam aprofitar per visitar 
la capital anglesa, on vam poder 
veure el Big Ben, el London Eye, 

Alumnes de CFGS d’educació infantil  de 
l’Acadèmia a Londres

el British Museum, el Bucking-
ham Palace i molts altres indrets 
interessants.
Van ser un dies molt intensos que 

han deixat amb les ganes de tor-
nar a moltes de les alumnes, que 
ja tenen ganes de repetir l’experi-
ència!
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Al llarg dels mesos de novembre 
i desembre, l’Escola Pompeu Fa-
bra de Vilanova del Camí està 
organitzant un seguit d’activitats 
per promoure els drets humans i, 
també, els drets dels infants.
Des del projecte d’Escola Verda 
i del seu Pla d’actuació d’aquest 
curs, mensualment, es treballen 
els dies internacionals. El mes de 
desembre, i concretament dime-
cres 10 de desembre s’ha celebrat 
el Dia internacional dels Drets 
Humans. Per aquesta ocasió s’ha 
fet difusió d’un nou vídeo que 
presenta els Drets Humans i dels 
animals i el vestíbul de l’escola 
compta amb un recull dels 30 
articles de la Declaració Univer-

sal dels Drets Humans, de forma 
esquemàtica i visual, per a treba-
llar-ho a les diferents aules. 
Tota aquesta feina ha conclòs 
amb una volada d’estels, una 
proposta promoguda pel De-
partament d’Ensenyament. El 
dia 10 de desembre a les 10 del 
matí, l’alumnat ha fet volar gaire-
bé 200 estels al pati de l’escola. 
L’activitat es va iniciar amb uns 
tallers col·laboratius, el diven-
dres anterior, on cada alumne/a 
gran va construir el seu estel amb 
un alumne/a més petit. Cada pa-
rella va decorar el seu estel i va 
escriure en ell un missatge o de-
sig relacionat amb la necessitat 
de fer complir els Drets Humans. 

L’escola Pompeu Fabra plena d’estels pels drets 
humans!

L’acte de “Fem volar estels” ha 
començat amb la lectura dels 
missatges de l’alumnat de 6è, 
posteriorment s’ha fet volar els 
centenars d’estels i s’ha finalitzat 
amb l’exposició de tots ells al vol-
tant de tota la tanca de l’escola 
per oferir-ho i difondre-ho a tota 
la Comunitat Educativa.
Des de l’Escola es valora molt 
positivament les propostes que 
promoguin l’educació en valors 
socials i cívics i així aconseguir 
la nostra fita: “Crear persones 
empàtiques i assertives, tot va-
lorant les petiteses que els faran 
ser grans” 

El passat dijous 11 de desembre 
els alumnes de 3r i 4t d’ESO de 
l’Escola Pia, han assistit a una 
xerrada de  Ramon Francolí sobre 
la Fundació Educació Solidària 
(FES).  
La FES s’encarrega de donar su-
port a activitats educatives que 
es realitzen en àrees socials de-
primides especialment en els pa-
ïsos anomenats del tercer món.  
En aquesta xerrada a fet consci-
enciar als alumnes del panorama 
que estan vivint els països menys 
desenvolupats. A més a més, a 
servit d’ajuda als estudiants per 
saber on aniran a parar els diners 
que es recaptin en l’ Esmorzar So-
lidari, en aquest acte els alumnes 
de 4t i 3r d’ESO fan pastissos vo-
luntàriament i els venen per un 
euro, que serà recaptat per a la 
FES. 
Ramon Francoli ha explicat el 
què s’està duent a terme en 
aquesta associació. A diversos 
llocs del Senegal i altres països 
que tenen aquest mateix pro-
blema, estan creant escoles  per-
què els nens d’allà puguin tindre 
oportunitats en un futur no gaire 

llunyà, encara que  sigui bastant 
improbable, ja que a les dones les 
obliguen a quedar-se a casa a cui-
dar dels seus fills i fer les tasques 
domèstiques i als homes a treba-
llar en condicions infrahumanes 
amb un salari mínim. Els hi es difí-
cil accedir a un bon treball, ja que 
quan els alumnes acaben l’escola, 
amb alguns els hi suspenen enca-
ra que tinguin bona nota, perquè 
d’aquesta manera no puguin ac-
cedir a la universitat i anar a bus-
car feia en altres llocs.
Després de tota aquesta explica-
ció sobre el que fa la FES va co-
mentar als alumnes que els que 
estiguessin interessats un cop 
fossin majors d’edat, es podrien 
inscriure per ser monitors en un 
projecte d’escola d’estiu, per  aju-
dar als nens mitjançant l’orga-
nització de diverses activitats, la 
supervisió...
Els alumnes es van poder fer una 
idea de com de malament ho 
passa la gent en el Tercer Món i 
la sort que tenen d’haver nascut 
aquí. Va conscienciar-los que 
els diners recollits són per a una 
bona causa.

Xerrada sobre la Fundació 
Educació Solidària a l’Escola Pia

Les Puputs, nens i nenes de 8 i 9 
anys, estem estudiant l’aparell lo-
comotor i per comprendre millor 
els conceptes que estem treba-
llant  hem convidat el Dr. López, 
que és especialista en la matèria, 
i ens ha ofert una  complerta xer-
rada informativa acompanyada  
d’un power point que ha prepa-
rat per l’ocasió. També ens ha 
donat molts consells relacionats 

amb l’alimentació i els hàbits 
posturals que hem d’adquirir per 
a prevenir lesions i gaudir d’una 
bona salut. Les Puputs han se-
guit la sessió amb molta atenció 
i han cosit a preguntes al doctor. 
De ben segur que sabrem aprofi-
tar tota la informació que ens ha 
transmès durant l’hora i escaig 
que ha estat amb nosaltres. Li es-
tem molt agraïts.

El Dr. Toni López a les Escoles 
de l’Ateneu 

Al llarg dels mesos de novem-
bre i desembre, l’Escola Pompeu 
Fabra de Vilanova del Camí està 
organitzant un seguit d’activitats 
per promoure els drets humans i, 
també, els drets dels infants.
Per una banda, en motiu de la ce-
lebració del 25è aniversari de la 
Convenció dels Drets dels Infants 
del darrer 20 de novembre, l’esco-
la es va adherir a la proposta de 
celebració al municipi, treballant 
els Drets dels Infants a les aules 
i promovent la diada festiva que 
es celebrava a Vilanova del Camí, 
el dissabte 22 de novembre. 
A més, des del projecte d’Esco-
la Verda i del seu Pla d’actuació 
d’aquest curs, mensualment, es 
treballen els dies internacionals. 
El mes de novembre es va fer a 
través del visionat del vídeo dels 
Drets dels Infants que difonia les 
actuals necessitats dels propis 
infants. Aquesta proposta s’in-
clou dins de les activitats que la 
mateixa escola ja fa per la sos-
tenibilitat i l’ecologia del Medi 
Ambient i que es recullen a les 
cartelleres verdes de totes les au-
les i del centre. Els Delegats/des 
verds, que formen el Comitè Am-
biental de l’escola, són els trans-
missors d’aquestes propostes als 
seus companys i companyes.
Per altra banda, el proper dia 10 
de desembre se celebrarà el Dia 
internacional dels Drets Humans. 
Per aquesta ocasió i també des 

del projecte d’Escola Verda, s’ha 
fet difusió d’un nou vídeo que pre-
senta els Drets Humans i dels ani-
mals i que l’alumnat podrà visio-
nar a les aules. A més, el vestíbul 
de l’escola compta amb un recull 
dels 30 articles de la Declaració 
Universal dels Drets Humans, de 
forma esquemàtica i visual, per a 
treballar-ho a les diferents aules. 
Tota aquesta feina, conclourà 
amb una volada d’estels, una 
proposta promoguda pel Depar-
tament d’Ensenyament. El pro-
per 10 de desembre a les 10 del 
matí, l’alumnat farà volar gaire-
bé 200 estels al pati de l’escola. 
L’activitat s’iniciarà amb uns ta-
llers col·laboratius, el proper di-
vendres dia 5 a la tarda, on cada 
alumne/a gran construirà el seu 
estel amb un alumne/a més pe-

tit. Cada parella podrà decorar el 
seu estel i escriurà en ell un mis-
satge o desig relacionat amb la 
necessitat de fer complir els Drets 
Humans. L’acte de “Fem volar es-
tels” començarà amb la lectura 
dels missatges de l’alumnat de 
6è, posteriorment farem volar els 
centenars d’estels i finalitzarem 
amb l’exposició de tots ells al vol-
tant de tota la tanca de l’escola 
per oferir-ho i difondre-ho a tota 
la Comunitat Educativa.
Des de l’Escola es valora molt 
positivament les propostes que 
promoguin l’educació en valors 
socials i cívics i així aconseguir 
la nostra fita: “Crear persones 
empàtiques i assertives, tot va-
lorant les petiteses que els faran 
ser grans” 

L’Escola Pompeu Fabra té DRETS!
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És la plaça que hi ha davant ma-
teix de l’Església de Santa Maria 
i la part posterior de l’edifici de 
l’Ajuntament, a banda i banda dels 
carrers de Santa Maria i del Born, 
a tocar amb els edificis de Cal Ra-
tés i el de la Parròquia, i el de la 
Farmàcia  Bausili a l’altre costat. 
Avui, després de les recents obres 
d’ampliació de l’Ajuntament i la 
seva remodelació, aquesta plaça –
tot i ser de retallades proporcions- 
ocupa un espai molt ben arranjat 
que, de retruc et permet una per-
fecta contemplació de tota la faça-
na i la porta gran de la Basílica. 
Els seus orígens es remunten en 
una època llunyana, a tombants 
del segle XI, en què s’hi va cons-
truir un minúscul temple romànic, 
és a dir, una mena de capella. 
Aquí, al bell mig de l’enclavament 
estratègic que conformava una 
autentica cruïlla de camins que 
anaven de Manresa a Montbui i 
de Barcelona a Lleida, unes tres 
centúries més tard aquest reduït 
espai va veure la necessitat de ser 
engrandit donant pas a la confor-
mació d’una renovada seu eclesi-
àstica, l’Església de Santa Maria, 
el seu campanar i un petit cementi-
ri. Tot seguit, hi va néixer el primer 
nucli antic de la ciutat. 
Aquesta plaça que abraça tota la 
façana de l’Església constitueix 

La Plaça del Bruc

Façana de Sta. Maria Porta i placa         © Carmel·la Planell

un veritable exemple de l’aus-
teritat i la linealitat de les seves 
formes, tan sols abandonat per 
dos magnífics elements que de 
forma espectacular s’imposen 
al seu davant, en la façana: la 
rosassa i la porta d’accés a la 
Basílica, dues peces essencials 
que, atesa la relativa alçària del 
cos de l’edifici semblen voler ad-
juntar-se. I sobre aquesta adusta 
paret, ben adossades, dues pla-
ques commemoratives fan honor 
al nom de la plaça, tot recordant 
els fets i els herois de la Batalla 
del Buc amb una informació que 
apunta a què: Igualada va ser la 
primera població que va aixecar-
se en armes, el dia 6 de juny de 
1808, a l’entorn dels serrals del 
Bruc contra de l’avenç de les 
tropes napoleòniques. La retira-
da de l’exèrcit i la victòria sobre 
Napoleó, així com la gratitud a la 
bandera del Sant Crist, va fer que 
l’Ajuntament, a l’any 1884, consi-
derés amb aquests escrits la va-
lentia d’aquells heroics i gloriosos 
compatriotes.  
Per últim, en una secció de la pa-
ret de l’Església, un petit distintiu 
assenyala l’alçada de la ciutat so-
bre el nivell del mar, estimada en 
315,8 metres.  

Llums de Nadal
(Christmas lights)

Ren
(Reindeer)

Boles de Nadal
(Christmas balls)

Regals
(Gifts)

Pare Noel
(Santa Claus)

Historiadora
i fotògrafa

Carmel·la Planell

La rosassa sobre la porta de la Basílica   © Carmel·la Planell

Placa commemorativa 
dels herois del Bruc        
 © Carmel·la Planell



El Monbus IHC perdona massa a Mataró 
i es complica moltíssim el passi a la Copa del Rei
IGUALADA / IHC BLOCAT

El Monbus IHC va caure der-
rotat al Jaume Parera, Pavelló 
de Cirera, contra un Mataró 
que va sumar la seva tercera 
victòria de la temporada. Els 
arlequinats van pagar la fal-
ta d’efectivitat de cara a porta 
(només van poder marcar des 
del punt de penal) i van acabar 
caient per un gol de rebot (una 
bola que el patí de Jassel va 
desviar dins) tot i que els àr-
bitres li van donar a Casas, el 
molt júnior maresmenc que va 
signar així un hat trick. 
És cert que l’IHC es va conta-
giar del joc accelerat i sense 
pausa de l’equip local i que 
això va acabar equilibrant les 
forces en pista però també que 
si els igualadins haguessin en-
certat en alguna de les múlti-
ples arribades el resultat podria 
haver canviat. El Mataró, amb 
l’experiència de Povedano a la 
pista, i un equip jove, preparat 
i descarat alhora, va aprofitar 
tres jugades per emportar-se 
els 3 punts. Elagi va tornar a 
estar descomunal aturant dos 
penals i una FD. El problema 
va estar al davant. 
Els monbusians van sortir a 
pista endollats. Ràpida circu-
lació, triangulacions precises, 
contres per anticipació… Però 
una darrera l’altra les oportu-
nitats de perill s’anaven es-
munyin. El gol de Pla de penal 
(magnífic remat a l’escaire) 
semblava posar les coses en 
ordre. Però només 2 minuts 
més tard i amb 18 segons de 
diferència Casas es va inven-
tar dues bones accions indivi-
duals, dos reversos mortífers 
(el segon afavorit per un rebot 

Per acabar-ho d’adobar, la 
derrota confirma, de moment, 
l’IHC fora de la Copa del Rei, a 
l’espera del partit decisiu a les 
Comes, el 3 de gener, davant 
el Moritz Vendrell. L’IHC ha de 
guanyar sí o sí, i llavors tot de-
pendrà de tercers.
MATARÓ 3 (2-1) Esteve, Pove, 
Mangas, Florenza, Serra, 
equip inicial. Casas (3), Pare-
ra, Oliana,.
MONBUS IHC 2 (1-1) Ela-
gi, Ton, Molas, Pla (2) i Dani, 
equip inicial. Jassel, Muntané. 
Querol, Garreta, A.Ferrer
Gols: 0-1 Pla penal (m 14.25), 
1-1 Casas (m 16.50), 2-1 
Casas (m 17.08). SEGONA 
PART. 2-2 Pla penal (m 6.42), 
3-2 Casas pp (m 8.30)

Més info a http://ihc.blog.cat
Imatge del darrer partit a les Comes del 2014, davant el Noia Freixenet. Foto: Joan Guasch.
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Jornada 14
Vilafranca - Tordera    4 - 0
Club Pati Vic - Reus Dep.   4 - 3
C.H. Mataró - M. Igualada  3 - 2
Calafell - ICG Lleida    1 - 3
Voltregà - C.P. Manlleu   5 - 1
Moritz Vendrell - Enrile Alcoy  7 - 4
Cerceda - HC Liceo    2 - 5
Noia Freixenet - FC Barcelona  3 - 7 

         PT j g e p     gf     gc    d
1 FC Barcelona 40 14 13 1 0 86 23 63
2 HC Liceo 37 14 12 1 1 75 37 38
3 Club Pati Vic 30 14 9 3 2 59 35 24
4 Reus Dep. 22 14 7 1 6 54 47 7
5 Voltregà 21 14 6 3 5 46 38 8
6 Enrile Alcoy 20 14 6 2 6 50 54 -4
7 Moritz Vendrell 20 14 6 2 6 52 63 -11
8 Noia Freixenet 19 14 5 4 5 35 45 -10
9 Cerceda 19 14 5 4 5 47 60 -13
10 M. Igualada 18 14 5 3 6 42 42 0
11 Calafell 17 14 5 2 7 41 59 -18
12 Vilafranca 16 14 4 4 6 45 45 0
13 ICG Lleida 16 14 5 1 8 55 59 -4
14 C.H. Mataró 10 14 3 1 10 47 63 -16
15 Tordera 7 14 2 1 11 33 78 -45
16 C.P. Manlleu 6 14 1 3 10 35 54 -1

OK Lliga masculina

Jornada 15 (3 de gener)
HC Liceo - Club Pati Vic
Reus Dep. - Noia Freixenet
FC Barcelona - C.H. Mataró
C.P. Manlleu - Cerceda
Enrile Alcoy - Calafell
ICG Lleida - Vilafranca
Tordera - Voltregà
M. Igualada - Moritz Vendrell

desafortunat en defensa) que li 
van donar la volta al marcador 
i també al joc. Perquè si fins 
aleshores l’IHC havia corregut 
però amb calma, anant per 
darrera en el marcador l’equip 
es va contagiar del joc rival 
i va acabar amb un punt de 
precipitació que es va anar en-
grandint a mesura que va anar 
avançant el partit. I aquesta si-
tuació es podria haver espatllat 
més si l’Elagi no hagués aturat 
dos penals mal arbitrats per la 
parella de coŀlegiats que van 
signar una mala actuació.
El decorat es va mantenir in-
variable a la segona meitat. 
Als arlequinats els va seguir 
costant molt trobar el forat a 
la porteria d’Esteve a qui van 
bombardejar des de totes les 
posicions i amb totes les mo-

dalitats. Només Pla en un altre 
penal sensacional (fotocopiat 
de l’anterior) va poder batre 
la porteria local. Amb el 2 a 2 
Dani va tenir el gol que tren-
cava el partit. Una assistència 
de Met Molas el va deixar en el 
segon pal amb la bola sobre la 
línia i quan ja es cantava gol, el 
porter local instintivament hi va 
posar el cos a la desesperada i 
el gol es va evaporar. En canvi 
en la següent jugada una bola 
sense perill, canviada al segon 
pal, amb la defensa arlequina-
da ben col.locada, va tocar en 
la part del darrere del patí de 
Jassel i va entrar plorant a la 
xarxa. 
Altre cop darrere en el marca-
dor. Els igualadins van posar 
una marxa més i van buscar 
desesperadament el gol de 

l’empat. Van tornar ha tenir 
moltíssimes ocasions però 
sense el gol. Qui el va tenir 
més a prop va ser el Ton amb 
un llançament al ferro. Amb 
l’IHC descaradament llençat a 
l’atac l’equip local va disposar 
de moltes contres que només 
”l’assegurança Deitg” va acon-
seguir evitar. 
El partit se’ls escapava als de 
Monclús i encara hi van ajudar 
més els dos àrbitres expulsant 
Pla amb blava. Al final eufòria 
local i decepció arlequinada. 
Ja són set jornades sense 
guanyar (amb el Tourmalet pel 
mig). Caldrà esperar a l’última 
jornada per intentar seguir su-
mant. Ara vindrà la pausa de 
Nadal per trencar amb la ten-
dència (de resultats que no de 
joc). 

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

CYCLES



Cinquanta 
participants a la 
clàssica Pujada a la 
Tossa de Montbui

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Ja és tradicional que a finals 
d’any i amb la temporada de 
l’esport del motor finalitzada 
el RACC faci el lliurament de 
trofeus i premis als seus pilots 
que al llarg de la temporada 
hagin aconseguit campionats 
i èxits arreu del  món.
A l’acte d’enguany els màxims 
protagonistes van ser els ger-
mans Màrquez pels seus títols 
al mundial de velocitat mo-
tociclista. Motiu pel qual els 

FUTBOL / LA VEU

El passat 15 de desembre, la 
Unió Esportiva Tous va recollir 
el Premi “Centenari” expedit 
per la UFEC (Unió de Fede-
racions Esportives de Catalu-
nya), en un acte que va tenir 
lloc al Museu Marítim de Bar-
celona, dins de la 18a. edició 
de la Festa de l’Esport Català, 
patrocinada pel Diari Sport. 

Àngel i Jordi Viladoms, 
en els premis RACC

32
D E  L ’ A N O I A

DIMECRES
24 de desembre de 2014 Esports

trofeus els foren lliurats per 
Àngel Viladoms, President de 
la Reial Federació Motociclista 
Espanyola i Sebastià Salvadó, 
President del Reial Automòbil 
Club de Catalunya.
Entre els guardonats hi havia 
el pilot igualadí Jordi Viladoms 
del Moto Club Igualada que 
va rebre un merescut trofeu 
per la seva gran temporada 
al mundial de ral.lis cross co-
untry i especialmente pel seu 
sensacional segon lloc al Da-
kar.  

Premi Centenari a la UE Tous

ATLETISME / IGNASI COSTA                    
Demà dijous 25 de desembre, 
dia de Nadal, es durà a terme 
a Capellades una de les pro-
ves clàssiques de l’atletisme 
anoienc, amb la cel·lebració 
de la 35a. edició de la Cursa 
del Gall Dindi, 25è Memorial 
Jaume Solé Quintana, i pos-
teriorment la prova de Natació 
de la 30a. Travessa a la Bassa 
capelladina.
La cursa del Gall Dindi es dis-
putarà a partir de les 11 h. del 
matí, amb sortida davant del 
Museu Molí Paperer, sobre 
el circuit urbà tradicional de 
4.600 m.. Les inscripcions, 
gratuïtes i obertes a tots els at-
letes que hi vulguin participar, 
es podran efectuar a partir de 
les 9,45 h. al recinte del Poli-
esportiu Municipal.
Enguany es durà a terme no-
vament la cursa prèvia oberta 
a les categ. Pre-Benjamins,  
Benjamins i Alevins, masc. i 
fem. (de 6 a 11 anys), sobre 
1.000 m. de recorregut, amb 
sortida a les 10,45 h..
L’organització de la prova 
l’efectua l’Ajuntament de Ca-

Demà, 35a Cursa del Gall Dindi i 
travessa a la Bassa de Capellades

pellades, Àrea d’Esports, amb 
la col.laboració del Club Atlè-
tic Igualada Petromiralles, de 
l’AEMdeKP i dels Voluntaris 
capelladins/es. 
Enguany es celebren també 
les proves de natació corres-
ponents a la Travessa a la 
Bassa, que  arriben a la seva 
30a. edició, i es duran a terme 
aproximadament a les 12 del 
migdia, després de la cursa 
atlètica, i amb sortida davant 
del Museu Molí Paperer. Les 
inscripcions es podran efectu-
ar abans de la prova, davant 
de la bassa, un cop finalitzada 
la cursa atlètica del Gall Dindi.
El repartiment de Premis 
d’ambdues competicions, es 
durà a terme davant de la bas-
sa, després de la cursa atlè-
tica i de la prova de natació.  
Els premis seran: pollastres, 
pinyes i cava pels primers 
classificats de la travessa; 
galls dindi pels guanyadors 
absoluts de la cursa, pollas-
tres pels guanyadors de cada 
categoria de la cursa; regals 
pels primers classificats de la 
cursa infantil i premi especial 
pels guanyadors del duatló.

ATLETISME / IGNASI COSTA                    
L’atleta del JAB Berga Fran-
cesc Galera i la independent 
Maria Guixà Calaf, es van  
proclamar diumenge guanya-
dors de la 42a. edició de la 
clàssica Pujada Igualada - La 
Tossa de Montbui, amb el re-
corregut habitual de 6.300 m., 
que va comptar amb un total 
de 50 atletes classificats.
Galera es va imposar amb 
un  registre de 26’33”, seguit 
de Jordi Monsalve (Finisher) 
2.n. amb 26’43”, i era 3r. Cé-
sar Hernández (CEME Berga) 
amb 27’01”, seguit de Carlos 
Cervera (Independent) 4t. 
amb 27’05”,  entrant 5è Josep 
M.ª Calafell (UEC Anoia)- amb 
27’10”, i 6è  el Junior Gerard 
Batet (CAI Petromiralles) amb 
27’40”.
En femenines es va imposar 
la castellolinenca Maria Guixà 
Calaf (Independent) 35a. gral. 
amb 38’31”, seguida d’Anna 
Xaus (AEMdeKP), 2a. fem. i 
40a. general amb 40’30”, i era 
3a, i 48a. general Beatriu Pi 
(Independent) amb 45’25”.
Els premis als participants 
més Veterans, van ser per a 
Ernest Compte (Independent) 
del 1935, i per a Beatriu Pi (In-
dependent), del 1959.  

L’Igualada Femení 
topa amb Laura 
Puigdueta (3-5)
HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

L’Igualada va topar contra una 
galàctica Laura Puigdueta tot i 
fer un bon partit davant el Pa-
lau de Plegamans. La protago-
nista del partit s’escapa com a 
màxima golejadora de l’OK lli-
ga femenina amb 13 gols. Les 
igualadines van lluitar fins al 
final i donant la cara contra el 
nou líder del campionat.
Partit molt interessant per tan-
car el 2014 que hagués tingut 
un altre marcador si les locals 
haguessin aprofitat els penals 
i les faltes directes. De cara 
al proper any, els bons detalls 
que van deixant però les igua-
ladines, han d’anar a més i 
ajudaran a assolir l’objectiu de
classificar-se per a la Copa de 
la Reina. Ara per ara, després 
de les primeres 7 jornades, 
tot i la derrota, l’Igualada està 
dins de les places d’accés a la 
Copa (8a). Mentrestant el Pa-
lau, després d’aquesta victòria 
es fa amb la primera posició i 
passa al totpoderós Voltregà, 
amb un partit menys.
La propera jornada serà el diu-
menge 11 de gener a la pista 
d’un rival directe, el CHP Bi-
gues i Riells.

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.

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



El futbol anoienc 
arriba al descans 
nadalenc amb pros i 
contres
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BÀSQUET / LA VEU

CBI Masculí-Sedis (86-52)
L’equip igualadí, es disposava 
a demostrar tot el seu potenci-
al per obtenir una segona vic-
tòria consecutiva a casa. En el 
primer quart, els locals ja van 
demostrar un gran encert des 
de la línia de triple, convertint 
tres triples seguits. El gran 
encert i la facilitat amb què 
els blaus arribaven a fer bàs-
quets, va ser reflectida també 
darrera, amb molta defensa i 
posant les coses difícils als 
jugadors del Sedis Hidrology. 
Finalment, el parcial va ser de 
23-10, que col·locava als igua-
ladins en molt bon lloc. En el 
segon quart, els locals van se-
guir amb molta agressivitat cap 
a l’anella, traient moltes faltes 
a l’equip contrari, tot i que els 
tirs lliures no els van poder 
convertir tots. En el camp de-
fensiu, els jugadors de Raül 
Caballero es mostraven més 
durs, i posant les coses molt 
difícils als visitants per arribar 
a situacions de bàsquet. Va 
ser el quart amb menys ano-
tació per part dels jugadors de 
la Seu d’Urgell, anotant així un 
parcial de 21-8, que permetia 
arribar a la mitja part amb un 
marcador de 44-18, molt cò-
mode per als blaus. Després 
de la mitja part, els jugadors 
del Physic CB Igualada A, te-
nien més dificultat de bàsquet 
fent tan sols un triple i un bàs-
quet en tot el quart, aconse-
guint els altres cinc punts des 
de la línia de tir lliure. Un quart 
difícil d’assimilar per als blaus, 
acostumats a fer un mínim de 
21 punts en els altres parcials. 
Semblava que els jugadors de 
JC. Pie començaven a estar 
més còmodes a pista, tot i que 
els seguia costant arribar fins 
l’anella. El resultat del quart va 
ser 10-12, que feia un total de 

Partit del sènior femení a les Comes davant el Molins de Rei.

Cara i creu dels primers equips 
sènior del Bàsquet Igualada

   PT. p j e p gf  gc df
1 Morell 32 15 9 5 1 24 16 8
2 El Catllar 26 15 8 2 5 18 16 2
3 Santboià 25 15 7 4 4 27 18 9
4 St. Ildefons 24 15 6 6 3 24 16 8
5 Vilanova 24 15 7 3 5 21 17 4
6 Reddis 23 15 7 2 6 25 17 8
7 Balaguer 22 15 5 7 3 20 16 4
8 Almacelles 22 15 6 4 5 18 15 3
9 Rapitenca 21 15 6 3 6 20 17 3
10 Lleida Esp. B 21 15 6 3 6 11 24 -13
11 Tàrrega 20 15 4 8 3 15 14 1
12 Amposta 19 15 4 7 4 21 19 2
13 Torredembarra 16 15 3 7 5 18 21 -3
14 Viladecans 16 15 4 4 7 17 22 -5
15 Mollerussa 15 15 4 3 8 15 22 -7
16 Torreforta 14 15 3 5 7 24 30 -6
17 Igualada 14 15 4 2 9 13 23 -10
18 Juv. 25 Sep. 12 15 3 3 9 14 22 -8

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 15
Almacelles - Mollerussa   2 - 0
Morell - Vilanova    2 - 0
Torredembarra - St. Ildefons  1 - 2
Reddis - Torreforta    4 - 2
Viladecans - Rapitenca   2 - 2
Santboià - Balaguer    3 - 1
El Catllar - Amposta    1 - 4
Tàrrega - Igualada    1 - 0
Juv. 25 Sep. - Lleida Esp. B  0 - 1

   PT. p j e p gf  gc df
1 Can Vidalet 34 15 11 1 3 31 18 13
2 Unif. Bellvitge 32 15 10 2 3 23 9 14
3 Vista Alegre 28 14 9 1 4 30 17 13
4 Suburense 28 15 7 7 1 31 20 11
5 San Mauro 25 15 7 4 4 20 15 5
6 Gornal 23 15 6 5 4 26 21 5
7 Sant Cugat 22 15 6 4 5 18 13 5
8 Moja 22 15 6 4 5 28 26 2
9 Marianao P. 22 15 6 4 5 20 18 2
10 Martorell 20 15 5 5 5 21 23 -2
11 Júnior 17 15 5 2 8 18 21 -3
12 St. J. Despí 17 15 4 5 6 18 23 -5
13 Olivella 17 15 5 2 8 23 33 -10
14 Prat B 16 14 5 1 8 18 20 -2
15 Begues 14 15 3 5 7 19 30 -11
16 Espluguenc 12 15 3 3 9 18 25 -7
17 St. Andreu B. 12 15 3 3 9 17 29 -12
18 PUD Málaga 11 15 3 2 10 20 38 -18

Jornada 15
Olivella - Moja    3 - 1
Júnior - Sant Cugat    2 - 1
Martorell - PUD Málaga   3 - 1
Begues - Marianao P.    0 - 1
St. J. Despí - Unif. Bellvitge  1 - 0
Vista Alegre - St. Andreu B.  1 - 0
Espluguenc - Can Vidalet  1 - 2
Gornal - Suburense    2 - 1
San Mauro - Prat B    2 - 1

   PT. p j e p gf  gc df
1 Odena 39 15 12 3 0 65 21 44
2 FE Vilafranca 34 15 10 4 1 33 16 17
3 Piera 33 15 11 0 4 38 20 18
4 Cubelles 27 15 8 3 4 33 23 10
5 Anoia 26 15 8 2 5 47 25 22
6 Calaf 26 15 8 2 5 41 30 11
7 La Granada 24 15 7 3 5 36 23 13
8 Sitges 23 15 7 2 6 27 27 0
9 St. Pere M. 20 15 5 5 5 28 22 6
10 M. Igualada 20 15 5 5 5 25 28 -3
11 Les Roquetes 17 15 4 5 6 28 27 1
12 Base Espirall 16 15 5 1 9 29 38 -9
13 Ribes 15 15 4 3 8 16 27 -11
14 St. Cugat S. 15 15 4 3 8 23 42 -19
15 Carme 14 15 4 2 9 24 47 -23
16 Pª Jove Roq. 13 15 4 1 10 17 43 -26
17 Riudebitlles 12 15 3 3 9 24 38 -14
18 La Múnia 6 15 1 3 11 16 53 -37

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 15
Odena - Les Roquetes   6 - 0
Sitges - Carme    6 - 1
Cubelles - St. Cugat S.   2 - 1
Riudebitlles - La Granada  0 - 5
Pª Jove Roq. - M. Igualada  3 - 6
La Múnia - Ribes    2 - 2
St. Pere M. - Piera    1 - 2
Calaf - Base Espirall    2 - 4
Anoia - FE Vilafranca    2 - 3

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 16 (11 de gener)
Santboià - Amposta
Lleida Esp. B - El Catllar
Vilanova - Juv. 25 Sep.
Torreforta - Morell
Balaguer - Tàrrega
Rapitenca - Torredembarra
Mollerussa - Viladecans
Igualada - Almacelles
St. Ildefons - Reddis

Jornada 16 (11 de gener)
Suburense - Espluguenc
Sant Cugat - Gornal
PUD Málaga - Júnior
Moja - Martorell
Begues - Can Vidalet
Unif. Bellvitge - San Mauro
St. Andreu B. - St. J. Despí
Marianao P. - Vista Alegre
Prat B - Olivella

Jornada 16 (11 de gener)
Anoia - Base Espirall
St. Cugat S. - Calaf
Ribes - Cubelles
Les Roquetes - La Múnia
FE Vilafranca - Sitges
M. Igualada - St. Pere M.
La Granada - Pª Jove Roq.
Carme - Riudebitlles
Piera - Odena

54-30 al marcador.
En l’últim quart, els jugadors 
del Physic CB Igualada A, es 
tornaven a trobar en atac, fent 
el seu millor parcial de partit, 
recuperant d’alguna manera el 
mal tercer període, cosa que 
també van fer els visitants. Va 
haver-hi un gran intercanvi de 
punts, amb un parcial de 32-
22.
CB Igualada A: Q. Padrós 
(5), R. Riu (9), E. Burgès (4), 
M. Moliner (13), J. Torres (7), 
C. Fons (5), A. Gual (15), A. 
Roca (7), M. Padrós (0), G. Vi-
laginés (0), E. Tejero (17), S. 
Laguarta (4).
Sedis Hidrology: M. Lara (7), 
P. Ausàs (0), R. Vilaró (-), F. 
Vilaró (4), M. Tomàs (2), F. 
Sansà (0), J. Vallvé (6), S. Be-
renguer (12), F. Bottiroli (9), 
V. Seguín (0), E. Vives (3), N. 
Bregolat (4).
Parcials: 23-10, 21-8 (44-18), 
10-12 (54-30), 32-22 (86-52)

CBI Femení-Molins (52-55)
El Depimés CB Igualada A va 
perdre davant un rival directe 
com el Bàsquet Molins per un 

resultat final de 52 a 55. Les 
igualadines han deixat esca-
par la victòria fruit de les pèr-
dues de pilota, l’inexperiència 
en moments claus i els tirs 
lliures en el darrers segons 
del rival. El matx va ser igua-
lat i disputat. El primer quart 
domini lleuger de les visitants 
davant les pèrdues de pilotes 
locals. En el segon les igua-
ladines van millor però sense 
encert en atac. El tercer quart 
igualtat màxima. I alternances 
tant en el joc com en el marca-
dor. El darrer les igualadines 
van marxar en el marcador 
45 a 39. Però errors infantils 
i pèrdues de pilota conjunta-
ment amb errades defensives 
es va arribar amb empat a 52 
al darrer minut. Un darrer mi-
nut un els tirs lliures visitants i 
les decisions arbitrals van ser 
claus per la derrota.
Parcials: 11-14, 23-23, 36-35, 
52-55.
C. Carner, M. Quintana, N. 
Soler , J. Salanova (baixa), E. 
Compte ,M. Amatlle, A. Aceve-
do), B. Sellarès , C.Bargalló J. 
Fuertes J. Lamolla.

Amb 15 gols:
Xavier Valls  Òdena  15

Amb 13 gols:
Gerard Jorba  Òdena  13
Jordi Lliró  Ateneu PBI  13
David Garrido  Masquefa  13
Amb 12 gols:
Samuel Pérez  Pobla Clar.  12
Bogdan Pelepco  Fàtima  12
Amb 11 gols:
Edgar Rodríguez  Piera  11
José M. Sillero  Capellades  11
Amb 10 gols:
Joan Mabras  Pobla Clar.  10
Amb 9 gols:
Xavi Mas  Piera  9
Miguel Andreu  Anoia  9
David Martínez  Anoia  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
José Luis Fajardo  Òdena  8
Amb 7 gols:
Julià López  Calaf  7
Alfred Martínez  Calaf  7
Josep López  La Llacuna  7
Gerard Márquez  Rebrot  7
Ismael Barrantes  Òdena  7
Ricardo Lanuza  Cabrera d’Anoia  7
Carlos Simon  San Mauro  7

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Fàtima 36 13 12 0 1 32 6 
2 Masquefa 27 13 8 3 2 41 8 
3 La Pobla Cl. 27 12 9 0 3 40 13  
4 Hostalets P. 26 13 7 5 1 23 8  
5 Ateneu PBI 25 12 8 1 3 38 13  
6 San Mauro B 24 13 8 0 5 37 15  
7 PM Tossa 24 13 7 3 3 29 11  
8 Tous 18 13 5 3 5 25 26 
9 Capellades 17 13 4 5 4 22 21  
10 La Llacuna 14 12 3 5 4 27 21  
11 La Paz 12 13 4 0 9 19 45  
12 Jorba 11 12 3 2 7 26 32 
13 Rebrot  11 13 3 2 8 23 37 
14 Vilanova C. 10 13 3 1 9 18 27 
15 Cabrera 7 13 1 4 8 15 57
16 La Torre Cl. 0 13 0 0 13 6 81

Jornada 13
Hostalets P. - Pobla Clar.    1-0
La Paz  - Ateneu PBI    0-7
La Llacuna  - Fàtima    0-2
Jorba  - San Mauro B     1-5
PM Tossa - Tous    3-2
Capellades - Rebrot    2-0
Cabrera - Masquefa     0-8
Torre Clar. - Vilanova C.   0-3

Jornada 14 (11 de gener)
Torre Clar. - Pobla Clar. 
Ateneu PBI - Hostalets P.
Fàtima - La Paz 
San Mauro B  - La Llacuna 
Tous - Jorba 
Rebrot - PM Tossa
Masquefa  - Capellades
Vilanova C. - Cabrera

ELENA ALERT / CFI

El futbol anoienc arriba al 
descans nadalenc amb clars 
i obscurs. A 1a Catalana, no 
sembla ser possible que el CF 
Igualada abandoni els llocs de 
descens, en els que ha estat 
immers bona part de la prime-
ra volta. A 2a, el San Mauro 
segueix fent una excel.lent 
campanya, molt a prop de les 
zones de promoció i ascens. 
A 3a, l’Òdena sembla tenir 
tots els números per obtenir 
l’ascens directe. Piera, Anoia i 
Calaf també tindran opcions. A 
4a, el Fàtima sembla intracta-
ble, però la segona plaça tin-
drà molta lluita.
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S’ha d’enviar la butlleta a                                    al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada
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Els Aviadors d’Igualada.

GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat dia 11 començava a 
Saragossa el campionat d’Es-
panya absolut de conjunts de 
gimnàstica rítmica.
La UD San Roque va partici-
par amb el conjunt junior i les 
participants son Maria Cosa-
no, Sira Montes, Carlota Mi-
ramunt, Raquel Cañizares i 
Ivet Playa. El conjunt júnior va 
executar un exercici amb mol-
ta precisió i amb una puntua-
ció de 10.150 aconseguint la 
11a posició. En el segon passi 
van fer 11.117, assolint la 11a 
posició final. San Roque va 

UD San Roque.

HOQUEI / LA VEU

El passat cap de setmana com 
ja és tradicional, els nens i ne-
nes més petits del Club van 
celebrar els Jocs Nadalencs. 
En aquesta ocasió tots els 
jugadors participants van po-
der gaudir d’un matí d’hoquei. 
Primer va ser el torn dels dos 
equips de la categoria preben-
jamí iniciació del Club, que 
van realitzar un partit d’exhibi-
ció. Posteriorment el torn dels 
més petits, per la gran majoria 
era el seu primer partit d’ho-
quei patins i aquest any vam 
comptar amb la participació de 
l’escola de patinatge de l’Igua-
lada HC. 

San Roque i la Torre, 
al Campionat d’Espanya
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ser el club catala amb millor 
puntuació. La gimnasta Car-
la Bosch també va participar 
cedida al Reus Deportiu, amb 
molt bons exercicis.  
Per primera vegada hi partici-
pava el Club La Torre de Cla-
ramunt, amb el conjunt sènior 
amb Gemma Castillo, Andrea 
Roures, Glòria Mitjans, Elsa 
Montes, Gisela Muñoz,  Mar 
Casals i l’entrenadora Lidia 
Guasch. En el el primer pas-
si van tenir una puntuació de 
9.300 i en el segon de 10.250. 
La Torre va quedar el primer 
de tots els conjunts catalans.

La Torre de Claramunt.

L’HC Montbui celebra els Jocs Nadalencs

de bons moments i de moltes 
rialles. En finalitzar la jornada 
es van obsequiar a tots els as-
sistents amb un record de la 
jornada i una fotografia.

PÀDEL / LA VEU

El cap de setmana es va ce-
lebrar el torneig de Nadal de 
+kpàdel, que va ser tot un èxit, 
gràcies als participants i els 
patrocinadors Remm Guitart, 
Carme Miranda, Cortines i Ta-
pisseria Navajas, Nona Bcn, 
Blue planet, Assistencial Ano-
ia, Camins de vent, Top Force, 
Crossfit, La Sandvitxeria, Res-
taurant Samuntà, Restaurant 
Els Cups, Bondai Lounge-Bar, 
Sita Murt, El Sauc, Mary Kay, 
Servisimó, By Edia col.leció & 
outlet. Els organitzadors volen 
agrair la assistència al torneig 
i felicitar als campions. 

Torneig de Nadal de +kpàdel

Tots els jugadors van poder 
posar en pràctica les habilitats 
què els monitors els han ense-
nyat al llarg d’aquests tres pri-
mers mesos de curs, gaudint 

FUTBOL FLAG / LA VEU

El passat dissabte 20 de de-
sembre l’equip d’Aviadors van 
disputar els partits de l’ultima 
jornada de la Copa Catalana 
de futbol flag a Granollers. El 
primer partit d’aquesta jornada 
va ser disputat contra l’equip 
local de Fènix, on els nostres 
jugadors van demostrar la 
seva superioritat al camp amb 
un resultat a favor de 13-25, 
el segon partit, el qual dona-
va pas a entrar a les semifi-
nals va ser molt disputat pels 
2 equips, però finalment va 
acabar amb un resultat favo-
rable a l’equip rival de 27-25. 
El tercer partit on es jugava la 
posició entre el cinquè i el vui-
tè lloc l’equip igualadí va caure 
contra Bufals amb un resultat 

Igualadins a la Copa Catalana de futbol flag

petició, la Lliga Catalana, que 
començarà al febrer. 
També cal destacar que l’altre 
equip igualadí Pachamama 
va quedar campió d’aquesta 
copa, guanyant la final contra 
Gladiators amb un resultat de 
27-19.

de 30-24, on l’equip de Bar-
celona va saber imposar-se al 
joc dels nostres jugadors. 
Finalment l’equip va quedar 
setè en la competició. Des-
prés d’aquest resultat a la 
Copa cal seguir treballant dur 
per preparar la propera com-

 ENTRADES
 PER A  
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Felicita als qui 
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fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es 

 www.lmabogadosbarcelona.com
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MUNTANYA / LA VEU

El diumenge 21 de desembre 
es va celebrar la VI edició del 
duatló de muntanya d’Odena, 
prova puntuable dins el circuit 
català de duatló i on aquest 
any s’estrenaven nous recor-
reguts que van agradar molt 
als participants.
La prova va comptar amb 213 
inscrits i consistia en un primer 
tram de 4,5 km de córrer, se-
guit de 21 km amb BTT i per 
acabar 2,5 km més de córrer. 
La prova va ser molt exigent,  
amb força desnivell i amb un 
constant pujar i baixar.
Els guanyadors absoluts van 
ser Ever Alejandro del Club 
Medina Triatló i Mercè Tussell 
del CN Reus Ploms. Per part 
del CAI triatló Petromiralles 
van participar un gran número 
de components del club, gau-
dint molt de la prova i obtenint 
a més molts bons resultats.
Cal destacar la gran actu-
ació en categoria junior de 
Josep Maria Planell que ob-
tenia una 3a. posició en la 
seva categoria, en una prova 
de gran nivell. Marta Botsora 
també aconseguia la 3a. posi-
ció sub23 i ha més, l’equip fe-
mení també va fer una brillant 
actuació aconseguint la 3a. 
plaça darrera de clubs amb 
gran potencial com son el CN 
Reus Ploms i Prat Distance 
triatló. Per últim, l’equip mas-
culí va obtenir una bona 10a. 
posició en la general de clubs. 
La resta de resultats del CAI 
triatló Petromiralles foren:
39è Joan Riera
53è Daniel Baraldes
60è Josep M Planell (3º junior)
71è Oriol Castells
91è José Rios
99è Joan Montaner
111è Oscar Perez
129è Sergio Mesas
178è Sergio Trujillo
180è Toni Salanova

Més de dos-cents inscrits al Duatló de 
Muntanya d’Òdena

MARXA / JORDI MARCÉ

El desert d’Erg Chebbi i la 
serralada del Atles al Marroc, 
han servit d’escenari per que 
representants del Club Nòrdic 
Walking Catalunya Central de 
la mà de l’Isidre Tort, realitzin 
les seves activitats de marxa 
nòrdica. 
L’aventura va començar el 6 
de desembre amb l’aproxi-
mació des de la ciutat de Fes 
fins a la zona de Merzouga, al 
sud de Erfoud. 24 igualadins, 
socis del Gimnàs Cal Font, 
amb edats compreses entre 
els 5 i els 70 anys, han realit-
zat 2 dies d’activitats de mar-
xa tenint com a teló de fons 
l’impressionant desert, que 
els va acollir amb un clima-
tologia excel·lent, però amb 
el fred propi de l’època. Des-
prés, l’activitat es va reprendre 

24 igualadins fan marxa 
nòrdica al Marroc

196è Victor Rios
Femení:
5a Noemí Moreno
6a Mar Franco
17a Lidia Borras
20a Susanna Llopart
31a Marta Botsora (3a sub-23)
El CERRR Igualada també va 
tenir una participació especta-
cular. Amb 19 duatletes foren 
l’equip amb més participants 
i aconseguint uns resultats 
magnífics. Destacava la 2a 
posició absoluta de l’equip 
masculí que els reafirma com 
a aspirants al títol català de la 
modalitat, fet que ja aconse-
guiren el 2011, 2012 i 2013. 
Xavi Jové, encara en catego-
ria sub 23, aconseguia la 2a 
posició entrant a tant sols dos 
segons de l’Alejandro Gómex, 
del Medina triatló. Completa-
ven la puntuació de l’equip el 
Joan Freixa en 5a posició i el 
Francesc Jové que aconse-
guia finalitzar 15è. La victòria 
per equips se l’enduia el Me-
dina Triatló per tan sols 18 se-
gons de diferència.

En noies el CERRR Igualada 
aconseguia la cinquena posi-
ció final sent la primera vega-
da que l’equip femení puntua-
va en una prova de duatló de 
muntanya. Les tres protago-
nistes foren l’Arantxa Mejías, 
11a absoluta, l’Erica Calatra-
va, 19a i la Susana Saez 22a 
absoluta i 6a veterana.
Classificació Masculina
2n Xavier Jove Riart 
5è Joan Freixa Marceló
15è Francesc Jove Riart 
23è Carles Torrents Rodriguez  
56è Eduard Palau Borreguero 
75è  Oriol Dalmau Roset
90è Joan Ramon Pujol Banus
99è Xavier Roca Dalmau
100è Jordi Llaverola Vidal
114è Antonio Romero Beltran
117è Jorge Lopez Juarez
Abm     01:51:33
128è Moises Cervera Camps
129è  Joan Ll. Solans Pérea
135è Fidel Compte Rabell
139è Manel Vivancos Gonza-
lez
151è Roger Trilla Oliva 

a Tamtetoucht, a prop de les 
Gorges du Todra i finalment 
en la espectacular Imilchi, en 
ple Atlas, amb pujada als llacs 
de Tislit i Isli. En aquest terri-
tori el fred va ser la constant, 
amb baixades de temperatura 
de fins a -8ºC. El viatge també 
ha tingut una vessant cultu-
ral i solidària ja que es va fer 
l’entrega de roba, sabates, i 
altres estris de segona mà a 
infants d’un remot poble de 
l’alt Atlas. A mes del 4x4 lo-
cals contractats pel seguiment 
dels esportistes, també es va 
comptar amb la col·laboració 
d’en Ramon Prat, que en tot 
moment va acompanyar al 
grup amb el seu vehicle, per 
apropar tot el material tècnic 
per via terrestre des de Igua-
lada. 

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta cadet del C.A. Iguala-
da Petromiralles Paula Blasco, 
va assolir la victòria en la 13a. 
edició del Cros de Banyoles.
Blasco feia un temps de 
10’00”, mentre que altres at-
leres del CAI foren Carlota 
Cerón, 15a. amb 11’15”, sobre 
2.775 m. de cursa conjunta 
amb les Juvenil. Paula Blasco 

La cadet Paula Blasco guanya 
el cros de Banyoles

va ser també la 1a. classifica-
da conjunta Juvenil i Cadet.    
Rafael Hompanera era 5è en 
Junior masc., amb 14’05” per 
cobrir els 4.350 m. de cursa 
conjunta amb els Juvenils, 
prova en la que Guillem Car-
ner assolia la 4a. posició amb 
14’12”, seguit de Marcel Abad, 
26è amb 15’52” en una gran 
actuació  dels anoiencs. 



Cultura
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TEATRE / LA VEU

El Teatre de l’Aurora tanca la 
programació d’enguany amb 
dues propostes de teatre fami-
liar de dues companyies ano-
ienques per aquestes festes 
nadalenques: El país del pa 
amb tomàquet, de la Compa-
nyia del príncep Totilau (27 
i 28 de desembre) i Enciclo-
pèdia baixeta de la nit, de les 
2princesesbarbudes (3 i 4 de 
gener).

Un original i divertit espec-
tacle sobre els festes i tradi-
cions catalanes 
La Companyia del príncep To-
tilau presenta, aquest cap de 
setmana, El país del pa amb 
tomàquet, un espectacle per 
a tots els públics que tracta 
sobre les festes i tradicions 
catalanes des d’un punt de 
vista molt peculiar: el de dues 
extraterrestres que han es-
tat un any convivint amb els 
nens i nenes en una escola 
del nostre país. Quan tornen 
al seu planeta blau, expliquen 
en una conferència als seus 
veïns extraterrestres com és 
Catalunya, el “país del pa amb 
tomàquet”, i com som els ca-
talans, seguint el calendari de 
les nostres festes i tradicions 
populars: la castanyada, les 

festes de Nadal, Carnestoltes, 
Setmana Santa, Sant Jordi, 
Sant Joan i la Festa Major. 
L’obra és dirigida per Marc 
Hervàs i és interpretada per 
Clara Dalmau i Mònica Torra . 
El país del pa amb tomàquet, 
és una coproducció del Teatre 
de l’Aurora i dels anoiencs La 
companyia del príncep Toti-
lau, que en els darrers anys 

han estrenat espectacles per 
a públic familiar d’èxit com Sis 
Joans, de Carles Riba, en co-
producció amb el TNC (2008) 
o La tempesta, de Shakespe-
are, en coproducció amb el 
Temporada Alta (2008). 

Un espectacle musical fet 
amb instruments de joguina 
Finalment, el 3 i 4 de gener 
podrem veure a l’Aurora el 
darrer treball dels anoiencs 
2princesesbarbudes, format 
per l’Helena Casas i el Marc 
Marcé, acompanyats per l’Il-
defons Alonso. A Enciclopèdia 
baixeta de la nit, un especta-

Aquestes festes, el Teatre de l’Aurora proposa teatre familiar 
amb la Cia. del Príncep Totilau i les 2princesesbarbudes

cle musical per a tota la fami-
lia, fet amb instruments de jo-
guina, descobrirem quins són 
els elements imprescindibles 
per passar una bona nit.

Funcions
Les representacions d’El país 
del pa amb tomàquet es fa-
ran el dissabte 27 a les 19h i 
diumenge 28 a les 12 h. i les 
d’Enciclopèdia baixeta de la 
nit el dissabte 3 i el diumenge 
4 de gener, a les 19h. Les en-
trades (8€ i 6€ amb els des-
comptes habituals) es poden 
adquirir per Internet i a la ta-
quilla del Teatre de l’Aurora (a 

LLIBRES / LA VEU

Aquest diumenge, a les 12 del 
migdia tindrà lloc, a la botiga 
Abacus d’Igualada, la pre-
sentació del llibre Filosofia de 
hielo y fuego de Bernat Roca, 
Francesc Vilaprinyó i David 
Canto.
Filosofía de hielo y fuego és 
una invitació a conèixer els mi-
tes fundacionals de la vibrant 
història de Poniente i els seus 
personatges principals. Una 
recerca de les arrels culturals i 
filosòfiques que fan que l’obra 
de Martin i la sèrie televisiva 
esdevinguin un clàssic dels 
nostres temps.
I després de la presentació 
del llibre podeu quedar-vos a 
jugar una partida al joc de car-
tes de Juego de tronos a càr-
rec de Patitrobada.

Presentació del llibre 
“Filosofia de hielo y 
fuego” a Abacus

la plaça de Cal Font) una hora 
abans de cada funció. També 
es poden reservar prèviament 
trucant al 938050075 exclusi-
vament els dijous no festius 
de 19 a 20 h. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

Dues companyies 
anoienques porten 
les seves propostes a 
l’Aurora
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Rosa Louise McCauley va néixer a Tuskegee, Alaba-
ma, el 4 de febrer de 1913. Filla d’un fuster i d’una 
mestra, es va mudar amb els seus pares a Pine Level, 
Alabama, per a cursar els estudis secundaris a l’Es-
cola Industrial de Montgomery per a noies i, posterior-
ment, al Col.legi per a Mestres; ambdós centres per a 
negres. Encara ben jove va casar-se amb Raymond 
Parks, un home autodidacta -més gran que ella- que 
feia de barber, i amb qui hi compartia les seves con-
viccions en contra de la segregació racista: ell era 
membre de l’Associació Nacional per a l’Avanç de la 
Gent de Color ( NAACP ). Amb aquesta relació, ella, 
a tothora, va trobar-hi el suport necessari per conti-
nuar els seus estudis fins a l’obtenció de la titulació 
de Magisteri. Conjuntament, la parella va treballar en 
defensa de la causa de la comunitat afroamericana 
de Montgomery, tot coexistint amb els blancs en un 
context d’unes dràstiques discriminacions. Més enda-
vant, el seu impuls activista, va convertir-la en asses-
sora primer, i en la secretària després, d’una associa-
ció per promoure el benestar dels negres, la National 
Association for the Advancement of Colored People 
(NAACP); tot formant part de l’equip d’Edgar Daniel 
Nixon, un defensor dels negres en la lluita per a la 
conquesta del seu sufragi.  
Un primer de desembre de 1955 va tenir lloc l’incident 
que la donaria a conèixer, a partir d’un acte aparent-
ment insignificant que conduiria a unes importants 
conseqüències en el terreny de la lluita per a la igual-
tat de drets entre blancs i negres, a Amèrica del Nord. 

CARMEL·LA PLANELL

Rosa Parks, la mare de l’equiparació de drets entre blancs i negres  
Ella va manifestar-se  decidida a combatre el segrega-
cionisme en negar-se a cedir el seu seient –d’autobús- 
a un viatger blanc. A resultes d’aquesta negativa, el 
conductor va reclamar la presència policial i, ella, va ser 
detinguda i obligada a pagar una multa aleshores signi-
ficativa; tan sols la intermediació del president d’aquell 
Estat -qui no va escatimar a valorar-ne la seva hones-
tedat i integritat- va salvar-la d’un empresonament, 
que no d’una diligent denúncia. Un fet com aquest, 
va fer més que pública la discriminació envers la gent 
de color.  De retruc, aquell incident va donar pas a la 
creació de la Montgomery Improvement Association, 
una organització que advocaria en la reclamació d’uns  
drets civils per a la minoria negra, i que comptaria amb 
la presidència d’un compromissari de la talla humana 
d’un jove reverend, en Martin Luther King. Un seguit 
d’accions de protesta i un enèrgic boicot als autobu-
sos urbans van tenir un perllongat seguiment massiu, 
a més d’un rotund èxit, atès que la problemàtica dels 
afroamericans de Montgomery va ser coneguda arreu 
món. En conseqüència, el govern nord-americà es va 
veure obligat a abolir qualsevol tracte preferencial, en 
un principi, en l’àmbit dels transports. 
Tot i no anar a la presó, entre apel·lacions i judicis a la 
Cort Suprema dels Estats Units, es va engendrar l’ira i 
la violència per part de la població blanca, de la què en 
va ser víctima, a més de perdre la feina. Posteriorment, 
a propòsit de tant malestar i dels atacs personals i fami-
liars, ella, el seu marit i la seva mare van haver de tras-
lladar-se ben lluny, a Detroit, a la casa del seu germà. 

En aquesta gran ciutat, 
sense amagar la seva 
identitat, va prosseguir 
amb el seu activisme 
reivindicatiu d’uns jus-
tos drets civils. I, a l’any 
1977, arran de la mort 
del seu marit, va comen-
çar a treballar d’oficinista 
al despatx del congres-
sista John Conyers; un 
càrrec que va ocupar fins a la seva jubilació 1988. La 
seva militància efectiva, a l’any 1987, va fer-la cofun-
dadora de l’Institut de Parks Raymond per al desenvo-
lupament personal: una entitat per a atendre els joves 
de Detroit, dedicada  al desenvolupament personal i a 
exemplificar la lluita per als drets civils als Estats Units.
Més endavant, ja retirada, va animar-se a viatjar per 
donar suport a les reivindicacions i els drets civils de 
les persones de color arreu del món; alhora que va 
escriure les seves memòries i va ser guardonada amb 
la Medalla d’Or del Congrés, l’honor més alt que els 
Estats Units atorguen a un ciutadà. I, quan ella va mo-
rir als 92 anys, el 24 d’octubre de 2005, ja gaudia de 
la merescuda distinció de ser la primera dona en la 
història de la Nació a rebre de mans del president Bill 
Clinton, el 1999, la Medalla d’Or del Congrés. 
Avui, per a les noves generacions de color, la figura 
de la Rosa Parks és considerada com “la mare del 
moviment de drets civils”.

Entre nosaltres

MÚSICA / LA VEU

El concert de Sant esteve 
d’enguany anirà a càrrec de la 
Coral Mixta d’Igualada que per 
a aquesta ocasió ha preparat 
un espectalce musical que 
porta per títol “Mixtures. Tex-
tures musicals amb els cinc 
sentits.
El concert es durà a terme el 
proper dia 26 de desembre a 
2/4 d’una del migdia. Una de 
les novetats d’aquest any és 
la seva ubicació, ja que a di-
ferència del que ha estat tra-
dicional, no es farà al Teatre 
Municipal Ateneu, sinó a la 
Basílica de Sta. Maria. En el 
programa hi podrem trobar 
peces del cançoner d’Upsala 
(s.XIII-XIV), juntament amb 
altres del renaixement a la Pe-
nínsula Ibèrica i a Itàlia, d’au-
tors com Cristóbal Morales, 
Francisco Guerrero, Tomàs 
Luís de Victoria, Claudio Mon-
teverdi o Adriano Banchieri, 
així com autors catalans i d’ar-
reu dels segles XIX i XX.
La direcció musical del con-
cert anirà a càrrec d’Alfred 
Cañamero.
Les paraules mixta i mixtura 
comparteixen una mateixa ar-
rel. I la Coral ha volgut cons-

truir un espectacle caracte-
ritzat per aquesta essència 
d’amalgama.
Les mixtures són mescles, po-
cions compostes de diversos 
ingredients. A la Mixta s’ha vol-
gut imprimir aquest caràcter al 
concert, amb la fusió d’estils, 
èpoques, geografies i autors, 
sota un mateix fil conductor
En música, la mixtura també 
és una tècnica d’instrumenta-
ció que consisteix en la mes-
cla de timbres d’instruments 
diferents que, quan es fusi-
onen els uns amb els altres, 
creen un color tímbric nou.

“Mixtures. Textures musicals amb cinc 
sentits”, el Concert de Sant Esteve de la 
Coral Mixta a Santa Maria

La textura musical és un con-
cepte més complex, és la ma-
nera de mesclar o entreteixir 
les diferents melodies, veus o 
instruments. I, per què no?... 
les cançons. 
Mixtures és un espectacle mu-
sical, amb petites pinzellades 
sorpresa reservades als altres 
sentits.
La Coral Mixta vol agrair molt 
especialment el suport i la col-
laboració dels Supermercats 
Supermas per fer possible 
aquest concert, així com a la 
parròquia de Sta. Maria, seu 
del concert d’aquest any.

MÚSICA / LA VEU

El duet igualadí Pinyols, inte-
grat per les germanes M. Tere-
sa i Ita Oliva i March, presenta 
el Nadal d’enguany per la ge-
ografia catalana amb una acu-
rada selecció de nadales de 
totes les èpoques (del segle 
XVII al segle XXI) i de molts 
estils diferents (tradicional, 
rock, folk...).
Dijous passat, 18 de desem-
bre, a la tarda va ser a la ca-
pital osonenca, Vic, per tal de 
portar-hi i compartir la música 
i les cançons d’aquestes dates 
assenyalades, amb un cert toc 
d’igualadinisme. En concret, 
van presentar el concert al Ca-
sino de Vic, davant dels socis i 
sòcies d’ASVAT.
En un ambient acollidor i adi-
ent a l’època, després de 
dues hores d’interpretació de 
cançons com Quan torna Na-
dal, Cançó de l’estrella, Quan 
somrius, Shcerzo, Cançó del 
pobre, Arbre de Nadal, Nadal 
per un món millor, Què li por-
tes a Jesús, Dorm, Sempre 
com Nadal, No dormiu!, San-
ta Nit, Tanca els ullets, Cant 
d’elogi, Tinguem tots un bon 
Nadal, i un llarg etcètera, els 
aplaudiments es feren sentir 
durant molta estona.
Altrament, durant tots aquests 

dies de festes nadalenques, 
Pinyols ofereix concerts de 
Nadal a domicilis particulars 
com a regal. Davant de l’èxit 
assolit l’any passat, com a se-
gon any consecutiu, tothom 
qui vulgui celebrar el Nadal 
d’una manera extraordinària 
reunits a casa familiarment o 
qui vulgui fer un regal particu-
lar, ja sigui d’aniversari, o de 
reis..., ho pot fer contactant 
amb el duet Pinyols i, de ma-
nera molt ben acurada en la 
preparació, poden tenir l’opor-
tunitat de presenciar i gaudir 
d’un concert en directe en el 
mateix domicili. De moment, 
davant de la gran demanda, 
els concerts són ja a diari.
Des d’aquí aprofitem l’avinen-
tesa per a felicitar Pinyols i en-
coratjar-les a continuar tirant 
endavant iniciatives tan bones 
com aquestes que ajuden a 
difondre la cultura de manera 
molt particular.

Pinyols canta el Nadal a Vic i a 
domicilis
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La Biblioteca Central d’Iguala-
da ha col·laborat en una bibli-
ografia bàsica sobre la tradició 
industrial a Catalunya en el 
marc de l’any XATIC (Xarxa 
de Turisme Industrial de Cata-
lunya), que aquest 2014 cele-
bra l’Any del Turisme Familiar. 
Aquest document, d’una tren-
tena de pàgines, inclou llibres 
sobre economia, treball, re-
cursos i indústries, tant per a 
adults com per a infants. Tam-
bé hi ha una selecció bàsica 
de textos de ficció –bàsica-
ment novel·les– ambientats en 
entorns fabrils o durant el pe-
ríode de la revolució industrial 
a Catalunya; i, per acabar, un 
ventall significatiu de recursos 
digitals. La selecció ha anat a 
càrrec de Montse Lobato i M. 
Teresa Miret, de la Biblioteca, 
i Àngels Dalmases, del Centre 
de Documentació del mNAC-
TEC. Aquest document, que 
es pot consultar a Internet, 
posa els fonaments per enten-
dre el procés d’industrialització 
que va transformar Catalunya 
a partir del segle XIX. Precisa-
ment l’actual Biblioteca ocupa 
l’espai de l’antic complex fabril 
de Cal Font, del qual en queda 
dempeus només aquest edifici 
i l’emblemàtica xemeneia.
La bibliografia és una iniciati-
va del Servei de Biblioteques 
del Departament de Cultura i 
la XATIC, amb la col·laboració 

de la Gerència de Serveis de 
Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona. S’inclou dins 
un projecte més gran que per-
segueix un doble objectiu: di-
fondre i promoure el patrimoni 
industrial català i dinamitzar 
la lectura a les biblioteques 
en base a la cultura industrial 
del país. La bibliografia bàsi-
ca vol donar suport al treball 
que comparteixen un grup de 
biblioteques públiques i els 
equipaments integrats a XA-
TIC i que es concreta en ini-

La Biblioteca Central d’Igualada col·labora 
en una bibliografia sobre la tradició 
industrial a Catalunya

ciatives diverses: creació de 
centres d’interès a les biblio-
teques, incorporació de novel·
les en els clubs de lectura i 
d’àlbums infantils en les hores 
del conte, etc. Així, entre els 
títols que s’hi recullen, hi ha 
llibres evocadors, com Vida 
de colònia: les colònies tèxtils 
a Catalunya, d’Emili Teixidor, i 
novel·les com Olor de colònia, 
de Sílvia Alcàntara, La heren-
cia de la tierra d’Andrés Vidal, 
i Les catedrals del cotó, de 
Francesc Cabana.

MÚSICA / LA VEU

Avui dimecres, nit de Nadal, el 
Dj Joan Molas oferirà una de 
les seves sessions de música 
al Hot Blues. Ambient, Techno, 
House, Pop, Electrònica... Un 
personatge que viu a la nostra 
ciutat fa uns anys i que les se-
ves sessions és caracteritzen 
per la qualitat musical. La ses-
sió començarà a les 12 de la nit 
i l’entrada és gratuïta.
Per al dijous dia 25, també a la 
mitjanit, el polifacètic Joel Grau 

Nits de música al Hot Blues
farà ballar tothom qui hi assis-
teixi amb les seves sessions 
petardes, amb música ballable 
per passar·ho molt bé. 
I dissabte dia 27 es podrà gau-
dir, al Hot Blues, d’un concert 
de jazz de tracta i mocador amb 
quatre músics igualadins: Albert 
Cirera, Jaume Llombart, Oriol 
Roca i Ildefons Alonso.
El concert començarà a les 12 
de la nit i l’entrada valdrà 3 eu-
ros.

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

MÚSICA / LA VEU

Dilluns passat, 22 de desem-
bre, unes tres·centes perso-
nes van gaudir al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu d’Igualada del 
Gran Concert d’Any Nou, una 
atractiva selecció dels millors 
valsos, polques i marxes de 
Johann Strauss i peces d’al-
tres compositors. Una vuitan-
tena de músics de l’Strauss 
Festival Orchestra i les cinc 
parelles de ball de l’Strauss 
Festival Ballet Ensemble es 
van posar el públic a la butxa-
ca amb un gran espectacle de 

música i dansa. L’Ateneu s’an-
ticipava d’aquesta manera al 
Nadal amb peces d’Strauss, 
Delibes, Schubert o l’aplaudit 
Brindis de La Traviata, de Ver-
di. La soprano Natàlia Dmitri-
evskaya va fer cantar el Fum, 
fum, fum com una nota més 
d’acostament entre públic i 
intèrprets. Un concert conduït 
amb delicadesa i energia per 
Andrey Ivanov, director de 
l’Acadèmia Estatal de Música 
de Bielorrússia, que va posar 
dempeus els espectadors al 
final de l’espectacle.

El Gran Concert d’Any Nou fa 
vibrar l’Ateneu
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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 paper 
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 ge-
ner al Punt de lectors de la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

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.

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 ge-

ner 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 Ma-
ria de Capellades.

PESSEBRES
Exposició de diorames i pesse-
bres del món de Joan Escala 
Soteras.
Del 25 de desembre a l’11 de 
gener al Taller del Pessebre (c. 
Sant Francesc, 102 de Capella-
des).

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 fi-
nals 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 ge-
ner a la Galeria del Passatge 
d’Igualada.

Lyon és la segona ciutat més important de França, 
situada a l’embocadura de la Vall del Roine s’ha 
consolidat com la capital del sud-est; encara que es 
proposa ser el melic geogràfic del país, atès el seu 
emplaçament en una cruïlla d’importants artèries 
que enllacen tots els punts cardinals Es podria dir 
que: vagis on vagis de tot l’Estat francès, hauràs de 
passar per aquesta gran urbs.

Un cop la trepitgis, no trigaràs a observar que no 
es tracta ni d’una ciutat d’importants episodis his-
tòrics ni de grans monuments, tant és així que al-
guns exemples del gòtic com les esglésies de Saint 
Jean i Saint Nizier, l’Ajuntament, les edificacions del 
barri vell, el Palais de Sant Pierre o l’Hôtel de Ville, 
constitueixen les comptades peces que intenten 
perpetuar uns testimonials signes d’antiguitat.
Els seus orígens parlen de la construcció d’un recin-
te urbà per a pròfugs, per allà els temps del Senat 
romà, anomenat Lugdunum, proper a la trobada de 
les aigües del Roine i el Saona; una circumstància 
geogràfica que li ha concedit el imprecís qualifi-
catiu de la ciutat de les boires espesses, al llarg de 

gairebé mig any. Però va ser entre aquests espon-
josos vapors on es va desenvolupar la pregona font 
d’inspiració dels lionesos per a modelar l’austera 
nuesa dels seus edificis -amb el seu discret croma-
tisme d’ocres, però amarats d’aquells formalismes 
arquitectònics- herència de l’estament burgès que 
es va imposar entre finals de la baixa Edat Mitja-
na i les albors del Renaixement en tant que classe 
econòmica i mercantil dirigent, a la manera del que 
representava a Itàlia la Florència dels Médicis. I és 
en el marc d’aquest llegat de signe florentí, precisa-
ment als peus d’un modest pujol, on s’amaguen les 
cases que fa sis segles bategaven per a donar vida 
als ravals de Saint Jean, Saint Paul i Saint Georges, 
conformant l’únic conjunt d’estètica renaixentista 
d’una certificada  empremta civil i popular. Sense 
destinació concreta, un descansat passeig et per-
met una mirada atenta als  bellíssims tallers-botiga 
d’artesania i als no menys captivadors espais-bi-
blioteca de llibres antics; així com a unes cridaneres 
galeries d’art i uns quants estudis d’arts plàstiques i 
teatrals. Si més no, en aquest entorn, l’inconfusible 
“Marché de la création”, al llarg del moll de Romain 
Rolland, a la manera del de Paris, et regala cada dia 
festiu unes temptadores paradetes d’una exquisida 
varietat d’objectes d’art.
Més enllà, el prestigiós rectangle d’Ainay: d’edificis 
encaixats entre el Saona i el Roine, amb els seus am-
plis carrers de vianants, a més de la monumental 
presència dels històrics Palais de les Arts i l’Hôtel de 
Ville, et descobreix les famoses Rue de la République 
i de Victor Hugo: el nou enclavament de l’univers de 
la modernitat, amb les seves distingides botigues i 
les més prestigioses parades del món de l’hostaleria. 
Emperò, a grans trets, aquest aparador arquitectò-
nic resulta ser un barri gris i impersonal, altrament 
el baluard d’una burgesia urbana d’arcaics llegats.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Lyon de l’herència galo-romana i renaixentista, a la desolació del ciment 1a part
Arquitectures i veïnatges

Lyon Barri vell des de la torre de Saint Nazie

Lyon Carrers d’artesans i gastronomia
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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.

CAGATIO PARTY
- Els Hostalets de Pierola 
Festa electrònica per als joves i 
no tan joves.
Dimecres a la mitjanit al Teatre 
del Casal Català.

DIJOUS 25

CONCERT DE NADAL
- Igualada 
Concert de Nadal de la Jove 
Orquestra Simfònica de l’Anoia. 
Les melodies nadalenques arri-
ben de la mà dels joves músics 
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 “petardas”.
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.

CONCERT DE NADAL
- Capellades 
Concert de Nadal de la Coral 
Xeremell.
Dijous a les 12 del migdia a l’es-
glésia de Santa Maria.

PASTORETS
- Capellades 
Representació dels Pastorets 
“L’Estel de Natzaret”.
Dijous a les 7 de la tarda al Te-
atre la Lliga.

PESSEBRE VIVENT
- Òdena 

Els voltants del castell d’Òdena 
serveixen de marc incompara-
ble per al Pessebre Vivent.
Dijous a les 7 de la tarda al nu-
cli antic.

DIVENDRES 26

CONCERT DE SANT ESTEVE
- Igualada 
Mixtures-Textures musicals 
amb els cinc sentits. Especta-
cle musical de la Coral Mixta.
Divendres a 2/4 d’1 del migdia 
a la basílica de Santa Maria.

CONCERT DE SANT ESTEVE
- Capellades 
Concert a càrrec de la Coral 
Noves Veus.
Divendres a les 7 de la tarda al 
Teatre la Lliga.

CONTACONTES
- Calaf 
Sessió de contacontes “Tan 
sols faltes tu”.
Divendres a les 12 del migdia 
a al sala de fusta del Casal de 
Calaf.

PESSEBRE VIVENT
- Òdena 
Els voltants del castell d’Òdena 
serveixen de marc incompara-
ble per al Pessebre Vivent.
Divendres a les 7 de la tarda al 
nucli antic.

CONCERT DE SANT ESTEVE
- Piera 
La Cobla Ciutat de Girona ofe-
reix aquest tradicional concert 
del dia de Sant Esteve.
Divendres a les 7 de la tarda a 
l’església de Santa Maria.

CONCERT DE SANT ESTEVE
- Masquefa 
A càrrec de La Coral l’Alzinar 
(Poema de Nadal) i l’Escolania 
Cor Jove d’Olesa de Montser-
rat (nadales tradicionals).
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda 
a l’església de Sant Pere.

DISSABTE 27

MAPPING
- Igualada 
Projecció audiovisual a la faça-
na de l’Ajuntament amb temà-
tica relacionada amb la ciutat 
d’Igualada.
Dissabte de 7 a 10 del vespre, 
cada 30’, a l’Ajuntament.

TEATRE FAMILIAR
- Igualada 
La Companyia del Príncep To-

tilau presenta “El país del pa 
amb tomàquet”. Festes i tradi-
cions catalanes.
Dissabte a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA
- Igualada 
Concert amb Albert Cirera, 
Jaume Llombart, Oriol Roca i 
Ildefons Alonso, quatre músics 
igualadins que han trobat un 
espai en el Jazz Català..
Dissabte a les 12 de la nit al bar 
musical Hot Blues.

PASTORETS INFANTILS
- Calaf 
Pastorets a càrrec de la mai-
nada de Calaf i de la contrada, 
futurs actors del teatre calafí.
Dissabte a les 7 de la tarda al 
Casal de Calaf.

DIUMENGE 28

MAPPING
- Igualada 
Projecció audiovisual a la faça-
na de l’Ajuntament amb temà-
tica relacionada amb la ciutat 
d’Igualada.
Diumenge de 7 a 10 del vespre, 
cada 30’, a l’Ajuntament.

TEATRE FAMILIAR
- Igualada 
La Companyia del Príncep To-
tilau presenta “El país del pa 
amb tomàquet”. Festes i tradi-
cions catalanes.
Diumenge a les 12 del migdia al 
Teatre de l’Aurora.

ARRIBADA DEL PATGE FA-
RUK
- Igualada 
Festival infantil i arribada de 
l’emissari dels Reis, el Patge 
Faruk.
Diumenge a partir de 2/4 de 7 
de la tarda al poliesportiu de les 
Comes.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “Filoso-
fía de hielo y fuego” de Bernat 
Roca, Francesc Vilaprinyó i Da-
vid Canto.
Diumenge a les 12 del migdia a 
la botiga Abacus.

PASTORETS
- Capellades 
Representació dels Pastorets 
“L’Estel de Natzaret”.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre la Lliga.

PASTORETS INFANTILS
- Calaf 

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

Pastorets a càrrec de la mai-
nada de Calaf i de la contrada, 
futurs actors del teatre calafí.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda 
al Casal de Calaf.

CINEMA FAMILIAR
- Vilanova del Camí 
Projecció de la pel.lícula “Rio 
2”.
Diumenge a les 12 del migdia 
al Centre Polivalent de Can Pa-
passeit.

ELS PASTORETS DE LA CO-
MÈDIA
- El Bruc 
Representació per passar-ho 
molt bé dels Pastorets.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda 
al Casal Familiar.

DILLUNS 29

DANSA I MÚSICA
- Igualada
Mostra de dansa i miniconcert 
dels alumnes de l’Escola de 
Dansa Atrezzo i de l’escola de 
música Akord’s en un iglú de 
vent.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a 
l’aparcament d’IG-NOVA. 

DIMARTS 30

TEATRE I MÚSICA
- Igualada
Taller de teatre i miniconcert. 
Vine a descobrir l’actor que 
portes dins en un iglú de vent.
Dimecres a partir de les 7 de 
la tarda a les Comes (entre el 
Banc Popular i la Farmàcia Es-
teve).

DIMECRES 31

FESTA DE CAP D’ANY
- Vilanova del Camí
Festa de Cap d’any amb el Trio 
Bohemia i a partir de les 2’30h, 
punxadiscos.
Dimecres a partir de 2/4 d’1 de 
la nit al centre polivalent de Can 
Papasseit.

DIJOUS 1

LLIURAMENT DE LES CAR-
TES
- Igualada
Recepció del Patge Faruk a 
les cartes per als Reis escrites 
pels nens i les nenes.
Dimecres a partir de 2/4 d’11 
del matí al Teatre Municipal 
l’Ateneu.
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MÚSICA / LA VEU

Les cantades de Nadal cada 
any congreguen moltes corals 
igualadines i un gran nombre 
espectadors que els agrada 
complir amb les tradicions. 
Així doncs, aquesta activitat ja 
fa molts anys que se celebra 
i suposa un preàmbul a totes 
les activitats festives habituals 
d’aquestes dates.
La música sempre ha estat im-
portant dins el cicle nadalenc, 
i per aquest motiu, aplegar-se 
per cantar les canaçons típi-
ques d’aquestes festes mou 
molta gent.  
La directora de les cantades 
va ser Laia Cuadras i hi van 
participar les corals La Llàntia, 
el Cor de Cambra de l’Escola 
Municipal de Música d’Iguala-
da, la Coral de Santa Maria, la 
Coral Cors Units del Casal, els 
Verdums, la Gatzara, la Mig 
To, la Merlet, la Mixta, la Xa-
lest, el cor de noies Exaudio i 
la Schola Cantorum.  
L’acte va acabar amb el repar-
timent de coca, obsequi del 
Gremi de Flequers, per part 
de membres de la Comissió 
de Festes. L’alcalde, Marc 
Castells, i el tinent d’alcalde 
de Promoció Cultural, Josep 
Miserachs, van lliurar uns ob-
sequis a la directora per agra-
ir-li la seva col·laboració.

La Cantada de 
Nadales obre els 
actes tradicionals a 
Igualada

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
EL QUE QUEDA DEL DIA ( 1993) Amb Emma Thompson i Anthony Hopkins
MI VIDA SIN MI (1982) Pel.lícula escrita i dirigida per la barcelonina Isabel Coixet
FREAKS (1932) Sobre la maldat i la monstruositat. Dirigida per Tod Browning
EL RAIM DE LA IRA (1940) Basada en la novel.la de John Steinbeck
TOY STORY (1995) Magistral carta de presentació dels estudis Pixar
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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 •  Alguien a quien amar

RAMON ROBERT.-

Realitzada per Pernille Fisc-
her Christensen, Alguien a 
quien amar centra el seu ar-
gument en el personatge de 
Thomas Jacob, un cantau-
tor de fama mundial, que viu 
a Los Angeles. Després de 
molts anys d’absència, torna 
a Dinamarca per gravar un 
nou àlbum i reunir-se amb la 
filla de la qual es va distanciar. 
Ella li presenta Noa, el seu fill 
de 11 anys. Tot i que no coneix 
al nen, a Thomas no li queda 
més remei que tenir cura d’ell. 
A poc a poc, acabaran con-
nectant gràcies a la música, i 
Thomas llavors prendrà una 
decisió que canviarà la seva 

vida per sempre. 
Sostinguda per unes sòlides 
interpretacions, en especial 
l’aclaparadora actuació de 
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Retorn a Dinamarca

Mikael Persbrandt, aquesta 
introspectiva peŀlícula danesa 
s’ha projectat en distints festi-
vals de cinema. 

Estrena a Tous •  Il Trovatore

RAMON ROBERT.-

Per a encetar la programació 
del nou any 2015, el cinema 
de Sant Martí de Tous propo-
sa una experiència molt espe-
cial: la projecció d’una òpera. 
Es tracta de la famosa opera Il 
trovatore, de Giuseppe Verdi, 
que amb direcció escènica de 
Phillip Stolzi, es va represen-
tar la temporada passada al 
teatre Staatscapelle de Berlín. 
Amb una orquestra dirigida 
pel reputat Daniel Barenboim, 
hi tenen paper algunes de les 
millors veus del moment, cas 
de Plácido Domingo, Anna 
Netrebko (diuen que es la 
nova Maria Callas), Gastón 
Rivero i Marina Prudenskaya.  

Plegats van oferir un gran es-
pectacle de música i cant, que 
es podrà veure en diferit el 

Òpera al cinema

proper dijous dia 1 de gener, 
al Casal de Tous.

RAMON ROBERT.- 

Prou coneguda per la seva 
tasca com actriu, com a filla 
de Jon Voight i com a parella 
de Brad Pitt, Angelina Jolie es 
presenta ara en una altre fa-
ceta: directora de cinema. La 
seva segona peŀlícula porta el 
títol d’Invencible i narra la his-
tòria real de Louis Zamperini, 
que després de participar en 
els Jocs Olímpics de 1936, es 
va allistar a les Forces Aèries 
dels Estats Units per lluitar en 
la Segona Guerra Mundial. 
Quan el bombarder que pilota-
va es va estavellar al Pacífic, 

Biografia d’esport i 
guerra

Estrena de la setmana •  Invencible

va navegar a la deriva fins que 
va ser capturat pels japone-
sos.
Amb guió de Richard LaGra-
venese i els germans Coen, 
Invencible ha estat rebuda 
amb crítiques dispars, però 
gairebé totes coincideixen en 
considerar-la una extraordinà-
ria història de supervivència. 
De fet, ja sona com a possible 
candidata als premis Oscar, 
destacant-se el debut (pos-
sible millor actor revelació) a 
Jack O’Connell. 

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

COMO ENTRENAR A TU DRAGON 2
Estats Units. Animació. De Dean DeBlois  A l’illa de Beurk, la vida és 
tranquil.la. Astrid, Rustik, Varek, Kranedur i Kognedur s´enfronten en 
curses de dracs. Mentrestant, Harold i Krokmou, amics inseparables, 
solquen el cel a la recerca de nous territoris a conquerir. En una de les 
seves aventures, Hipo i els seus amics descobreixen una gruta secreta 
que alberga centenars de dracs salvatges, protegits per un misteriós 
personatge. 

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.

ALGUIEN A QUIEN AMAR
Dinamarca. Drama De Pernille Fischer Christensen. Amb Mikael 
Persbrandt, Sofus Rønnov i Trine Dyrholm,  Thomas Jacob, un cantautor 
de fama mundial, viu a Los Angeles. Després de diversos anys d’absència, 
torna a Dinamarca per gravar un nou àlbum i reunir-se amb la filla de la 
qual es va distanciar. Ella li presenta Noa, el seu fill de 11 anys. A poc a poc, 
acabaran connectant gràcies a la música, i Thomas llavors prendrà una 
decisió que canviarà la seva vida per sempre.

INVENCIBLE
Estats Units. Biogràfica. D´Angelina Jolie. Amb Jack O’Connell, Domhnall 
Gleeson i Garrett Hedlund. Narra la història real de Louis Zamperini, que 
després de participar en els Jocs Olímpics de 1936, es va allistar a les 
Forces Aèries dels Estats Units per lluitar en la Segona Guerra Mundial 
(1939-1945). Quan el bombarder que pilotava es va estavellar al Pacífic, va 
navegar a la deriva fins que va ser capturat pels japonesos.

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.

1 HOBBIT (12 anys) 
Dj.: 19:00
Dv. Ds. Dll i Dm.: 16:00/19:00
Dg.: 11:30/16:00/19:00
Dc: 17:00
1 HOBBIT 3D (12 anys) 
Dv a Dm: 22:00

2 INVENCIBLE (12 anys) 
Dj.: 19:15/22:15
Dv. Ds. Dll i Dm.: 16:15/19:15/22:15
Dg.: 11:30/16:15/19:15/22:15
Dc.: 16:15

3 LOS PINGÜINOS DE 
MADAGASCAR (apta) 
Dv. Ds. Dll i Dm.: 16:15
Dg.: 12:00/16:15
3 DIOS MIO PERO QUE HEMOS 
HECHO (apta) 
Dj. a Dm.: 18:15/20:20/22:25
Dc.: 18:15

4 BIG HERO 6 3D (apta)
Dg.: 11:50
4 BIG HERO 6 (en català) (apta)
Dv a Dm: 15:30
4 BIG HERO 6 (apta)
Dv. a Dm.: 17:45/20:00
Dc.: 17:45
4 ST VINCENT (7 anys) 
Dj. a Dm.: 22:15

5 NOCHE EN EL MUSEO 3 ( (apta)
Dj.: 17:40/19:50/22:00
Dv. Ds. Dll i Dm.: 
15:30/17:40/19:50/22:00
Dg.: 11:40/15:30/17:40/19:50/22:00
Dc.: 15:30/17:40
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6 EL CLUB DE LOS 
INCOMPRENDIDOS (12 anys)
Dj.: 18:00/20:15/22:30
Dv. Ds. Dll i Dm.: 
15:45/18:00/20:15/22:30
Dg.: 11:45/15:45/18:00/20:15/22:30
Dc.: 15:45/18:00

7 DORAEMON (en català) (apta)
Dg: 11:40
7 DORAEMON (apta)
Dv a Dc.: 15:45
7 MORTADELO Y FILEMON 
(apta)
Dj a Dc.: 17:45
7 MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA 
(apta)
Dj  a Dm.: 19:45
7 EXODUS (12 anys)
Dj a Dm.: 21:45

8 MUSARAÑAS (18 anys)
Dj.: 18:40/20:40/22:40
Dv. Ds. Dll i Dm.: 
16:40/18:40/20:40/22:40
Dg.: 
12:00/16:40/18:40/20:40/22:40
Dc.: 16:40/18:40

CINEMA A L’ANOIA
IGUALADA

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

CASAL 
OCHO APELLIDOS VASCOS (7 
anys) 
Dijous 25: 18:30

AL ESTE DEL EDEN (13 anys) 
d’Elia Kazan
Dijous 25: 20:10
ORIGENES (7 anys)
Diumenge:  18:00
ALGUIEN A QUIEN AMAR (7 
anys) 
Diumenge: 19:45
COMO ENTRENAR A TU 
DRAGON 2 (apta)
Dijous 1 de gener: 18:00
IL TROVATORE de G. Verdi
Dijous 1 de gener: 19:45
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Nadal i alegria van units. 
Així ens ho venen de moltes 
maneres, oferint-nos tota 
mena de felicitat: en els re-
gals, en la sort, en el menjar, 
en els llums i les músiques. 
Certament que aquestes 
coses poden aportar-nos 
joia si estan unides a altres 
realitats: la família, l’amis-
tat, la concòrdia, la pau, la 
solidaritat. Nadal és el dia 
propici per a viure amb joia 
els béns que provenen de 
la relació familiar i d’amis-
tat, oberts, però, als qui han 
restat sols o viuen lluny del 
seu país i de la seva família.
Nadal i alegria van units des 
del primer Nadal. L’alegria 
és el que envolta el naixe-
ment de Jesús a Betlem. Ja 
l’àngel, quan anuncia a Ma-
ria el naixement de Jesús, 
li diu: «Alegra’t» (Lc 1,28). 
Joan Baptista, en el si ma-
tern, va exultar de goig quan 
Maria, portant en el seu si 
virginal Jesús, va visitar 
la seva mare (cf. Lc 1,41). 
Maria, en el cant del Magní-
ficat, va exclamar: «El meu 
esperit s’alegra en Déu, sal-

vador meu» (Lc 1,47). I, so-
bretot, és clar l’anunci de l’àn-
gel als pastors en la mateixa 
nit del naixement de Jesús: 
«No tingueu por: us anuncio 
una nova que portarà a tot el 
poble una gran alegria: Avui, 
a la ciutat de David, us ha 
nascut un salvador, el Mes-
sies, el Senyor» (Lc 2,10-11).
I vet aquí l’autèntic Nadal 

que porta l’alegria que mai no 
mor. L’alegria capaç d’omplir 
el cor de tots els homes, de 
tots els temps, tots els llocs, 
en totes les situacions. «La 
joia de l’Evangeli omple el 
cor i la vida sencera dels qui 
es troben amb Jesús» (Fran-
cesc, Evangelii gaudium,1). 
L’ale- gria de Nadal té la seva 
font única en el trobament 

ROMÀ CASANOVA

Una nova que portarà a tot el poble una gran alegria

Bisbe de Vic

amb Crist. Qui es deixa trobar 
per Crist experimenta l’alegria 
profunda que el fa sortir de la 
tristesa, de l’aïllament, de la 
buidor, del sense-sentit Cada 
Nadal és una ocasió única 
per a deixar-nos trobar per 
Jesús que ve a nosaltres amb 
la tendresa d’un infant tot just 
nat i amb la pobresa del qui 
demana el nostre cor. Ell és 

Parròquia de Santa Maria.
- Dimecres 24, Missa del Gall, 
a les 10 del vespre, a la Basí-
lica, conjuntament amb la par-
ròquia de la Soledat. Acom-
panyarà els cants el grup 
“Laude”. Acabarem compartint 
coca i torrons en els locals de 
la parròquia de Santa Maria.
- Dijous 25, festa de Nadal, 
Eucaristies a les 12 del migdia 
i a les 8 del vespre.
- Divendres 26, festa de Sant 
Esteve: Missa a les 9 del matí.
- Diumenge 28, festa de la Sa-
grada Família: Missa anticipa-
da a les 8 del vespre. Diumen-
ge, misses a les 12 del migdia 
i a les 8 del vespre.

Parròquia de la Soledat.
- Dimecres 24: No hi ha missa 
vespertina ni missa del gall, ja 

que ens unim a la celebració 
de Santa Maria.
- Dijous 25, festa de Nadal, 
Missa a 2/4 d’11 del matí i a 
les 7 de la tarda.
- Divendres 26, festa de Sant 
Esteve: a les 8 del vespre.
- Festa de la Sagrada Família: 
A la Soledat, Eucaristia so-
lemne de la festa, a 2/4 d’11 
del matí, amb la col·laboració 
de la Coral de Santa Maria. I 
missa vespertina a les 7 de la 
tarda.

Quasi-Parròquia de la Mare 
de Déu de Montserrat.
- Dimecres 24, missa del Gall, 
a les 12 de la nit. Al acabar, 
coca i torronada.
- Dijous 25, festa de Nadal, 
Missa solemne a les 12 del 
migdia (suprimida la de les 10 

del matí).

Quasi-Parròquia de la Mare 
de Déu de Fàtima.
- Dimecres 24, missa del Gall, 
a les 7 de la tarda.
- Dijous 25, festa de Nadal, 
Missa solemne a les 10 del 
matí.

Santuari de la Mare de Déu 
de la Pietat.
- Dimecres 24, Missa del Gall, 
Solemnement a les 12 de la 
nit.
- Dijous 25, festa de Nadal, a 
les 12 del migdia.
- Diumenge 28, festa de la 
Sagrada Família: a les 12 del 
migdia.

Frares Caputxins
- Dimecres 24, Missa del Gall, 

el Fill etern de Déu que vol 
que, acollint-lo a ell, esde-
vinguem tots fills de Déu i 
germans els uns dels altres.
L’autèntic Nadal porta tam-
bé l’alegria d’evangelitzar. 
Els qui creiem en Jesús no 
podem deixar de pronunci-
ar de mil maneres el nom 
de Jesús a tots aquells que 
tenim al nostre costat: fami-
liars i amics, coneguts i des-
coneguts.
Nadal sols és possible si 
hi és Jesús. Per això, en 
aquests dies de Nadal, hem 
de saber caminar com a dei-
xebles missioners de Crist, 
portadors de la Bona Nova 
de Jesús a tants homes i do-
nes, nens i joves, malalts i 
ancians, perquè tots puguin 
viure l’alegria de l’Evangeli.

Misses del Gall a les parròquies d’Igualada
a les 10 de la nit, Vetlla de pre-
paració del Nadal.
- A 2/4 d’11 de la nit: Missa del 
Gall, amb Adoració del Nen 
Jesús. Solemnement a les 12 
de la nit.
- Dijous 25, festa de Nadal: 
missa a 2/4 de 9 i solemne a 
2/4 de 12.

Monestir de les Carmelites.
- Dimecres 24, missa del Gall, 
Solemnement a les 12 de la 
nit. Acompanyarà els cants la 
Comunitat de les Carmelites.
- Dijous 25, festa de Nadal, a 
les 10 del matí.
- Divendres 26, festa de Sant 
Esteve: a les 9 del matí.
- Diumenge 28, festa de la Sa-
grada Família: a les 9 del matí.

Residència Pare Vilaseca.

- Dimecres 24, missa del Gall, 
a 2/4 de 7 de la tarda.
- Dijous 25, festa de Nadal, a 
les 5 de la tarda.
- Divendres 26, festa de Sant 
Esteve: a 2/4 de 6 de la tarda.
- Dissabte 27, festa de la Sa-
grada Família: a 2/4 de 7 de 
la tarda.

Asil d’avis del Sant Crist.
- Dimecres 24, missa del Gall, 
a les 9 del vespre..
- Dijous 25, festa de Nadal, a 
les 10 del matí. 

L’alegria de Nadal és 
capaç d’omplir el
cor de tots els homes, 
de tots els llocs,
en totes les situa-
cions.

El Col.legi Maristes anun-
cia que aquest any no fa-
ran Missa del Gall

Els Maristes no fan 
Missa del Gall



   

              

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 Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@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

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

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

SOLIDARITAT 
NADALENCA

Nadal és època de maratons, 
campanyes solidàries i de mis-
satges de sensibilització social. 
Ens embolcalla una energia 
que ens estimula a prendre 
consciencia de les moltes 
persones que viuen situaci-
ons més desafavorides que 
la nostra.  Tot això ens porta 
a experimentar un dels més 
nobles sentiments: Solidari-
tat. Però aquest és molt més 
que un bon sentiment; és una 
decisió que demana molt  a  
qui la pren. En primer lloc, la 
solidaritat demana obertura, ja 
que tancats en la nostra petita 
realitat és impossible veure-hi 
més enllà. Demana empatia, 
és a dir,  la capacitat de  dei-
xar-se commoure pel malestar 
de l’altre. La solidaritat demana 
consciència i coneixement de 
la situació en la que un es vol 
involucrar. La solidaritat surt 
del cor, però cal que passi per 
una ment ben  desperta  i  els 
peus ben arrelats a terra.
Es tracta d’una capacitat de 
l’ésser humà que malaura-
dament no tothom la té. El 
mesquí no entén aquest sen-
timent i malpensa de totes les 
persones solidaries; l’hedonista 
és incapaç de renunciar al seu 
plaer actual  per a una causa 
més profunda; i l’egòlatra, és 
incapaç de desprendre’s de cap 
de les seves preciades posses-
sions. 
Per a que la solidaritat funci-
oni, és imprescindible experi-
mentar el sentiment d’unitat, 
i entendre-ho com la única 
manera de que l’ésser humà 
es pugui seguir desenvolupant 
en aquest planeta. Ens queda 
encara molt per aprendre; com 
va dir Martin Luther King, “ Hem 
après a volar com els ocells, a 
nedar com els peixos, però no 
hem après l’art de viure junts 
com a germans”



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:
Escalfa l'aigua al microones. Introdueix el llevat fresc i 
barreja-la bé amb les mans perquè es desfaci.
Barreja 335 grams de farina amb 100 grams de sucre. Fes un 
petit cràter al centre i incorpora l'aigua amb el llevat. Afegeix 
1 ou i comença a pastar amb les mans. Agrega la llet, l'aigua 
de �or del taronger i el rom. Incorpora la mantega i mescla 
bé.
Continua pastant amb la batedora de varetes i deixa que la 
massa es refredi a la nevera. Després, treu-la i deixa que 
fermenti. Afegeix una rajolí d'oli d'oliva i continua pastant 
amb la batedora de varetes.
Posa la massa sobre una superfície neta empolsada amb 
farina. Dóna-li forma de bola i fes-li un forat al centre perquè 
quedi amb forma de tortell. Col·loca-ho en la safata del forn i 
posa-li un bol al centre. Deixa que fermenti de nou. Unta-ho 
amb ou batut i distribueix per damunt la fruita con�tada. 
Empolsa el tortell amb sucre.
Forneja a 190º C durant 18 minuts aproximadament. Deixa 
que es refredi i serveix.

Ingredients (6-8 persones) :

- 350 g de farina
- 20 g de llevat fresc de forner
- 2 ous
- 125 g de sucre
- 70 g de mantega
- 3 cullerades de llet
- 100 ml d'aigua
- 8 ml d'aigua de �or del taronger
- 1 cullerada de rom blanc
- oli d'oliva
- fruita con�tada

Tortell de reis

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

El Restaurant

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
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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
Jaume Singla.-
En Arnau Gracia i en Marcos 
Orgaz, de 17 anys, són els dos 
estudiants de l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps d’Igualada, 
que han guanyat el concurs per 
elaborar les portades de La Veu 
de Nadal i de Reis.
L’Arnau va néixer a Andorra i en 
Marcos a Igualada. Viuen a Vila-
nova del Camí. Han compartit 
escola -Pla de les Moreres- des 
de primària i ara comparteixen 
mestres i companys. També 
vocació.... i èxits. 
Què heu volgut expressar 
amb les vostres portades?
Marcos Orgaz: La imatge 
popular més important de Nadal 
a Catalunya penso que és el 
Tió. Vaig començar per fer un 
dibuix en aquareŀla i després 
vaig elaborar la resta del cartell.
Arnau Gracia: He buscat un 
símbol molt conegut a l’Anoia 
però que a la resta de Catalu-
nya no té tanta transcendència, 
com són els Patges dels Reis. 
El més característic és el Patge 
Faruk. Vaig investigar les dife-
rents formes d’expressar-lo fins 
que em va semblar prou defini-
tori.
N’esteu satisfets del resultat 
obtingut?
M. O. Sí. Sempre es pot apurar 
una mica més, però penso que 
hem assolit els objectius que 

teníem.
Quan se sap que el cartell 
està definitivament acabat?
A.G.: Quan veus que el cartell 
et diu el que volies, saps que ja 
està acabat.
M.O. Quan funciona.
Quina tècnica heu utilitzat 
per realitzar els vostres car-
tells?
M.O. Vaig començar per dibui-
xar el tió amb aquareŀla, des-
prés el vaig escanejar, eliminar 
tot el fons i el vaig acabar amb 
l’ordinador.
A.G. Vaig fer l’esbós buscant 
les diferents postures del patge. 
Des de l’inici el tenia pensat per 
fer-lo en ordinador,
Quan acabeu els estudis 
quina és la vostra vocació?
M.O. Per a mi el dibuix és un 
complement per ser millor dis-
senyador. El vull aplicar a les 
diferents tècniques de disseny.
A.G. Sempre m’ha interessat el 
dibuix i ara que tinc l’oportunitat 
d’estudiar veig el meu futur en 
un estudi de disseny gràfic.
Havíeu tingut oportunitat de 
fer dissenys?
A.G. Vaig fer uns treballs a La 
Kaserna. Buscaven voluntaris 
per a les escoles i els vaig fer 
els cartells.
M.O. Conjuntament estem fent 
cartells per a una empresa igua-
ladina que es diu La Llimona. 

Ara estem fent els cartells de les 
competicions d’un gimnàs de 
Vilanova del Camí.
D’on us ve la vocació per al 
disseny?
M-O. Des de petit tenia afec-
ció al dibuix i tenia ganes de 
fer dissenys. Quan vaig saber 
l’existència de l’Escola Gaspar 
Camps d’Igualada, en acabar 
l’ESO ho vaig tenir molt clar.
Veniu del món de còmic?.
M.O. Vaig començar a dibuixar 
imitant els còmics, però poste-
riorment els dibuixos només els 
veia per la televisió.
A.G. De fet avui es llegeix poc 
còmic. La majoria de dibuixos 
es consumeixen a la televisió.
Quins serien els cartellistes 
i/o dissenyadors que més us 

L’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, va aixecar una audible 
rumorologia en ocasió del seu 
discurs de presentació de la can-
didatura de la Festa de Reis a la 
Unesco, al Teatre de l’Ateneu, en 
afirmar que, quan atorguessin a 
l’esmentada festa la categoria de 
“Patrimoni de la Humanitat”, ell 
“ja no seria l’alcalde”. Més d’un, 
mig adormiscat a la butaca, va fer 
un bot atlètic i les seves orelles es 
van convertir en més fines que un 
radar submarí.
Passats els dies, el comentari de 
l’alcalde va ser més “trending 
topic” en certes tertúlies de la 
ciutat, que cap altre tema. Efec-
tivament, les properes eleccions 
municipals del 2015 tindran el 
mateix candidat de CiU, però és 
molt, molt, molt, molt possible 
que el 2019 hi hagi cares noves....
No és estrany, doncs, que la pau-
pèrrima oposició a l’Ajuntament 
ja pensi més en com articular els 
verbs futurs, que no els presents. 
Ningú no sembla voler cremar-se 
abans d’hora, i hi ha qui diu que 
els llargs silencis o sorprenents 
candidats de partits que, no fa 
gaire, eren l’alternativa, ara no 
són més que  la justificació d’ha-
ver llençat la tovallola. 
És que tots tenen la mateixa 
enquesta?

agraden a vosaltres?
A.G. Parlant amb tota sinceri-
tat, admiro els disenyadors que 
tenim aquí a l’escola Gaspar 
Camps. Quan t’ensenyen els 
seus dissenys, et fas fan de la 
seva feina. A banda hi ha un 
dissenyador que es diu Mister 
Wonderful que treballa les tipo-
grafies que m’agrada molt.
M.O. A mi m’agrada molt la 
feina d’en Jaume Enrich. És 
molt bo. Té uns treballs aŀluci-
nants.
Què us va fer decidir partici-
par al concurs de La Veu?
A.G. Ens ho va proposar en 
Jaume.
M.O. A part ens va dir que 
pujava nota.
Quina sensació us fa veure 
els vostres treballs reprodu-
ïts en tants exemplars?
A.G. És un orgull i una respon-
sabilitat perquè hi havia molts 
treballs i molt bons.
A.G. Mai havia imaginat el 
meu disseny en un periòdic tan 
important com és La Veu a la 
comarca.
Ha estat dura la tasca?.
A.G. El profe em va collar força 
perquè comencés el treball. 
Estava encallat en la primera 
versió.
M.O. Sense l’ajut dels profes-
sors no l’hauríem pogut realit-
zar.

4 paraules amb... Arnau Gracia Garcia i
Marcos Orgaz Granado

(Oferta vàlida per a nous subscriptors
 i fins exhaurir existències)

D E  L ’ A N O I A

+ informació a publianoiadisseny@gmail.com
o per telèfon 93 804 24 51

Us desitgem un 
Bon Nadal!

Tot l’equip i col.laboradors de


