
1.735
1,5

veuanoia.cat

DIVENDRES, 18 de desembre de 2015

D
E

 L
’A

N
O

IA

XXXIII ANY

Dues sales 
de cinema a 
Igualada, per 
desencallar el 
futur del Kursal

IGUALADA 09

Inici dels 
actes del 70 
aniversari 
dels Reis de 
Vilanova

VILANOVA DEL CAMÍ 34

Diumenge, Fira 
i Festa de Nadal 
a Calaf

ALTA SEGARRA 45

Vaga indefinida 
d’escombraries 

a Igualada

 A partir de dimarts, els 
treballadors faran vaga en 
protesta per la retallada d'un 
20% de la plantilla

P08

L'alcalde amenaça amb intervenir l'empresa 
concessionària, una mesura inèdita a la capital de l'Anoia

 L'Ajuntament pressiona 
l'empresa FCC perquè 
considera que la neteja dels 
carrers és lamentable

Una paperera, plena a vessar, un dia d’aquesta setmana al barri del Rec a Igualada, per la tarda.

Últim cap de 
setmana de 
Fira de Nadal 
a Igualada, 
amb nadales i 
concerts

IGUALADA 10 i 56

PROPERA 
EDICIÓ: 
Dijous 24 de 
desembre

AQUEST NADAL, REGALA UN DESFIBRIL·LADOR 
            A LA TEVA FAMÍLIA I PROTEGEIX-LA

Allarga la vida
dels teus

- Manteniment de totes les 
  marques i models.
 - Desfibril·ladors automàtics
   i semiautomàtics.
- Formació en SVB i DEA.

Informació: 902 102 875 - 93 804 51 64 - info@dea.cat 

CURS DE SUPORT VITAL
BÀSIC I ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR
Noves dates per aquestes festes         
Programa oficial. Curs certificat.
Durada: 6 hores
Preu: 75€
Nº de places: 8 persones

Demana més informació al 902 102 875         info@dea.cat 

20% 
DESCOMPTE

T’ASSESSOREM 
DE L’APARELL 

QUE NECESSITES 
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Els treballadors del servei de recollida 
d’escombraries d’Igualada han convocat 
una vaga amb caràcter indefinit a partir 
del proper dimarts. Bàsicament, es quei-
xen que el servei que presten és incom-
plet i insuficient en aplicar-se una reduc-
ció del 20% del personal en els darrers 
quatre anys. No es tracta de demanar 
més diners, sinó de treballar amb millors 
condicions. Més enllà del legítim dret a 
vaga del personal, ens trobem que la ne-
teja de la ciutat costa als igualadins, cada 
any, quatre milions i mig d’euros. Una for-
tuna. I, evidentment, no és pas la factura 
un 20% més barata que fa quatre anys. 
Ans al contrari. Tots sabem quant puja el 
rebut.

És lògic que existeixi, avui, una notable 
preocupació a la població, i sobretot en 
el sector dels serveis, davant l’amenaça 
d’una aturada total en un servei que, la-
mentablement, ocasionarà brutícia a pla-
ces i carrers en un període d’alta activitat 
comercial. Però també ho és que, des de 
l’Ajuntament, s’acusi directament a l’em-
presa com a responsable d’una situació 
precisament ara. La mesura de pressió 
es pot entendre. El moment de fer-la, 
potser no tant. Ara, a les portes de les 
festes, ens convenen solucions, no més 
problemes. Fa dos mesos els carrers es-
taven igual de bruts...
És lamentable que l’empresa concessi-
onària sigui, malgrat problemes que no 
són nous, la mateixa en els darrers de-
cennis. És condemnable que, ni quan 
eren els ajuntaments de la Conca eren 
del mateix color polític, no s’hagi acon-
seguit un millor contracte mancomunat 
quan resulta que l’empresa concessionà-
ria és la mateixa. El preu del rebut seria 
millor, i la pressió damunt l’empresa, més 
gran. D’això no n’és responsable la con-
cessionària. Ho són els ajuntaments.
L’alcalde d’Igualada demana ara paci-
ència als ciutadans, però tot té un límit. 
L’amenaça d’intervenció, quelcom mai 
vist a la ciutat, pot resultar efectiva, però 
ens falta conèixer quines són les seves 
conseqüències. El que volem són serveis 
correctes, sobretot pel preu que paguem 
amb els nostres impostos. 
I els impostos els paguem a l’Ajuntament.
 

Paciència, 
fins un límit

Coni Torrents, quinze anys al capdavant de la Coral 
de Santa Maria
Coni Torrents és la directora de la Coral de Santa Maria des de fa 
15 anys i n’és cantaire des d’en fa una cinquantena. Per aquest 
motiu, en el dinar de Nadal de la coral se li va fer un emotiu 
homenatge destacant-ne la seva dedicació i la seva gran tasca.
Per molts anys!

Rafael Català,  ministre de Justícia, assegurava que 
“no estava justificat que la querella contra Artur Mas 
pel 9-N s’instruís tan lentament”.

Francisco Pérez de los Cobos, president del TC, 
es va mostrar disposat a “inhabilitar qui calgui si el 
desacata, però ha de ser el govern qui insti en cada 
moment a executar sentències”. Segurament consi-
dera que el Constitucional ja està fent prou i no vol 
actuar d’ofici.

Carme Chacón, cap de llista del PSC per Barcelona, 
diu que el seu partit “és l’únic que pot fer realitat un 
escenari de canvi, que eviti la catalanofòbia per gua-
nyar vots a costa de Catalunya”.

Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcalde de Barce-
lona considera que “les elits polítiques, econòmiques 
i financeres han “matat” la Constitució en utilitzar-la 
com a arma llancívola per frenar les demandes i les 
reivindicacions dels drets socials”.

Francesc Homs, candidat de Democràcia i Lliber-
tat, ha dit que “el procés, en part, neix perquè durant 
moltes dècades, després d’intents de bona fe dels 
partits catalans de comprometre’s amb la gover-
nança d’Espanya, la correspondència ha estat zero, 
quan no a la contra”.

Pablo Iglesias, líder de Podemos, en el megade-
bat pels quatre caps de llista amb més possibilitats 
d’abast estatal, va cridar a “no oblidar” i va afegir una 
llarga llista de les desgràcies fetes en aquests anys i 
després a “somriure” per la força que té la gent, per 
acabar amb un “perquè sí que podem”.

Soraya Sáez de Santamaria, vicepresidenta del go-
vern, va substituir a Mariano Rajoy, que només vol 
enfrontar-se amb el cap de l’oposició. El seu paper 
va ser el de la persona que porta al cap al govern i 
va defensar la seva gestió, però va tenir un moment 
de sinceritat parlant de les dones “no us deixeu con-
trolar per la parella, no us deixeu mirar el mòbil”. Què 
poc les considera si això és tot el que els recomana.

Pedro Sánchez, líder del PSOE, va concentrar tot 
el seu programa dient “hay que evitar que Rajoy re-
pita” però la resta de propostes van sonar a falses i 
gastades. 

Albert Rivera,  líder de Ciutadans, es veu ja a la 
Moncloa. Li regalen les orelles amb lloances de les 
seves grans habilitats i oratòria. Va dir “aquest és un 
règim parlamentari i no pas presidencialista. El partit 
que guanyi ha d’intentar formar govern, però si no 
té majoria absoluta haurà de pactar o es podran fer 
altres majories”.  

Francesc Homs, cap de llista de Democràcia i Lli-
bertat, defensa la Hisenda catalana i critica les po-
sicions de la CUP dient “Si en aquest camí -que és 
delicat i requereix gran cohesió i saber què és pri-
oritari- ens dediquem a buscar accents, això ho fa 
molt difícil, o impracticable, perquè quan tinguem els 
instruments propis de l’Estat tindrem anys, dècades, 
temps de sobres per discutir si les coses han de ser 
així, si els models, o com enfocar-ho, amb les majo-
ries de cada moment”.

Mariano Rajoy, president del govern, és qui més ve-
gades surt en els papers manuscrits del extresorer 
del PP, Luis Bárcenas. Surt en 35 entregues periò-
diques i altres pagaments, fins un total de 350.000 
euros repartits en 12 anys. El president insisteix que 
“mai he rebut o donat diner en negre i és totalment 
fals el que s’ha publicat dels sobresous del PP”.

José Manuel Garcia-Margallo, ministre d’Assump-
tes exteriors, “la nostra ambaixada estava adequa-
dament protegida i no era un atac contra Espanya”. I 
poc després “certament va ser un atac contra Espa-
nya”. Amb dos morts que es repatrien en un vol es-
pecial. Potser caldria gastar els diners en protecció i 
evitar les conseqüències. 

Juan Carlos Girauta, líder de Cs per Barcelona, ha 
vaticinat que “el cas Pujol té números de convertir-se 
en l’escàndol de corrupció més gran d’Europa”. 

Gabriel Rufián, cap de llista d’ERC per Barcelona, 
també va afegir “Alguns s’han pensat que Catalunya 
era el seu negoci personal”. 

Pablo Iglesias,  líder de ‘Podemos’ va assegurar 
que “serà un requisit irrenunciable fer un  referèn-
dum vinculant  a Catalunya si qualsevol força política 
necessita el nostre recolzament per presidir el go-
vern, pel caso de que no guanyem les eleccions però 
siguem clau per governar”.

És condemnable que, ni quan eren 
els ajuntaments de la Conca eren 
del mateix color polític, no s’hagi 
aconseguit un millor contracte 
mancomunat quan l’empresa 
concessionària és la mateixa 
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Dos catalans, Miquel Roca Junyent i Jordi Solé Tura, 
varen formar part de l’equip de set redactors de 
la Constitución Española. Durant els treballs de 
la “Comision Constitucional” de les primeres Cor-
tes Espanyoles, vaig tenir ocasió de parlar amb Jor-
di Sole Tura, ell i jo en aquell moment militants del 
PSUC, en una trobada que es va fer a Manresa, la 
primavera del 78.
No cal dir que la majoria dels presents a l’acte, no 
estàvem gaire contents amb els textos que anaven 
sortint a la llum, aquells dies políticament tan con-
vulsos. El PSUC que tenia ànima catalanista -en al-
gunes coses més que CDC i Unió- no veia clar tot el 
que feia referència a la unitat inviolable d’Espanya 
ni tampoc, com és lògic, amb la pervivència de la 
monarquia borbònica com a forma de govern.
En Jordi Solé Tura, avesat a nedar en aigües tur-
bulentes i que mai s’amagava per dura que fos la 
crítica en una assemblea, va explicar un lamentable 
episodi de manipulació política interna del PSOE 
per part de Felipe González i les exigències de la 
“cúpula militar” davant del que consideraven una 
traïció al llegat de Franco.
La “Junta de Jefes de Estado Mayor”, va 
dir Solé Tura, “ens han imposat, un text literal, 
que no podem esmenar, com a Article segon de la 
Constitució. I si no el posem com ells volen, no ac-
ceptaran la futura Constitució”.
Per a Solé Tura l’única cosa que podíem fer era 
aprovar aquella Constitució que no ens agradava 
per tal de tornar a les casernes als militars franquis-
tes -i als franquistes civils- que no volien perdre els 
seus privilegis de casta. “Més endavant, d’aquí a 
quinze o vint anys, podem reformar la Constitució i 
millorar-la” va dir Solé Tura.
He recordat aquest episodi tot escoltant a Gabri-
el Rufián, cap de llista d’ERC al Congrés, que és 
l’únic que ha dit públicament que la Constitució 
Espanyola va ser feta per feixistes. Ni Solé Tura ni 
Roca Junyent eren feixistes, però Fraga Iribarne, sí 
i els militars d’aquells anys també. L’evolució pos-
terior d’altres pares de la Constitució demostra que 
ni UCD ni PSOE varen elegir als més demòcrates 
de les seves files.
L’article 2 imposat pels militars diu textualment: 
La Constitución se fundamenta en la indisolu-
ble unidad de la Nación española, patria co-
mún e indivisible de todos  los españoles, y reco-
noce y garantiza el derecho a la autonomía de las  
nacionalidades y regiones quela integran y la soli-
daridad entre todas ellas. Veieu d’on ens vénen tots 
els problemes?
Reconec que la vaig votar, perquè l’alternativa eren 
les lleis feixistes i l’amenaça eren els tancs, pensant 
que un cop netejat de feixistes l’Estat Espanyol, po-
dríem esmenar el text constitucional. 
Em vaig equivocar en votar-la. El candidat d’ERC, 
Gabriel Rufián, té tota la raó: és una Constitució im-
posada pels feixistes  

Manresa 1978

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Anem a votar: vols venir tu rabadà?
Hi ha qui es queixa per haver d’anar a votar massa 
sovint. Però encara és poc, si volem exercir plenament 
la democràcia. També hi ha qui diu que aquesta “no 
és la nostra guerra” i que amb el nostre Parlament n’hi 
ha prou. Totes les opinions són respectables. De fet hi 
ha una llarga trajectòria de persones i partits que con-
sideren que les eleccions que es fan en aquest país 
són una justificació, un vehicle, per perpetuar el siste-
ma de desigualtats i els privilegis de les elits dirigents. 
Però per avançar cal aprofitar-se del mateix sistema 
per canviar-lo. Les manifestacions, per nombroses que 
siguin, o qualsevol altre forma d’ocupació de la via pú-
blica o d’immobles, acaben limitant-se a protestes, a 
les que se’n fa poc cas. Els que governen segueixen a 
la seva. Sovint demostren la seva incompetència mal-
baratant els cabals que han d’administrar. Arreu veiem 
trens que no porten gent, edificis públics buits, man-
teniments costosíssims i realitzacions inversemblants. 
Diners que llencen els que no en coneixen el valor. 
Dels que no han hagut de guanyar-los mai. Altres ja di-
rectament els agafen del pressupost per quedar-se’ls.
Cal que la ciutadania recuperi el control del seu futur. 
Que els governants s’adonin que tenen un encàrrec 
temporal i han de retre comptes de la seva gestió. Han 
d’adonar-se que la seva feina és fiscalitzada i que pas-
sar-se de la ratlla porta conseqüències. Que no han 
d’enganyar. S’han d’acabar les pràctiques d’aquells 
que per guanyar vots, falten a la veritat conscientment. 
Dels que pels seus interessos, afavoreixen els seus 
amics, creen estructures protectores i consideren ene-
mics els que no comparteixen els seus plantejaments. 
Així els que governen deixaran de ser part d’un siste-
ma estrany al marge de la ciutadania, malgrat sigui qui 
legisla i administra els recursos.
Per això cal aprofitar totes les oportunitats que es tenen 
per poder demostrar la força del poble. Les enquestes 
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parlen d’intencions, però només els vots expressen i 
quantifiquen el poder. Si volem canviar les coses hem 
d’aprendre a utilitzar les eines que hi ha a l’abast. I les 
eleccions configuren les diferents opcions. Estructuren 
el poder. I això dóna capacitat d’acció a la majoria i 
l’exigència de respecte per les minories. Els fora siste-
ma només es queden amb l’aldarull. Mai podrem elegir 
directament els nostres representants si no es modifica 
la llei actual. No es podrà fer si no van entrant nous 
partits i persones amb noves idees. Instruments que 
creguin i defensin que les coses es poden fer de mane-
ra diferent. En física cada acció comporta una reacció 
immediata. En sociologia els temps són més llargs. 
No ens podem queixar si no som capaços de fer acci-
ons concretes per millorar el que ens envolta. Comen-
çant pel nostre barri. Ajudant a les persones amb qui 
ens trobem pel carrer, aquelles que ens cauen mala-
ment o no són com nosaltres. I fem-ho a la feina i a la 
ciutat. I  així anar ampliant el cercle. Utilitzant les es-
feres d’influència. Les relacions amb els molts cercles 
en els que ens movem, siguin culturals, professionals, 
polítics o simplement d’amistat. Mobilitzem totes les 
nostres capacitats. No desaprofitem les oportunitats. 
Encara que ens sembli que no serveixen de gran cosa, 
sempre és millor que quedar-se a casa, mirant la tele, 
dient que tot això no va amb nosaltres. Certament el 
nostre Parlament és sobirà i els partits i persones que 
hi són han de respondre a la voluntat de la nació ca-
talana. Però s’ha de tenir veu allà on es parli de no-
saltres, sense oblidar que el poble no acceptarà, sigui 
quin sigui el resultat espanyol, que una interpretació 
interessada pugui servir d’excusa per desobeir el man-
dat popular. Hi ha un procés i s’ha de treballar per de-
senvolupar-lo fins el final. 
Per això com en els Pastorets: “Vols venir tu rabadà?” 
a votar, clar.

                 Andreu Pons          
                            · Graduat Social · 
                            · Laboral · Fiscal · 
                               · Comptable ·

                      615 392 438
                       93 004 46 49

andreupons@graduatssocials.cat

Rambla San Ferran 62 1r, 3a
08700 Igualada

www.apsabogadolaboral.com

62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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LOTTO 6/49
· Dissabte 12/12/2015

1-10-15-17-35-37
Complementari: 13
Reintegrament: 1

· Dimecres 16/12/2015
10-17-25-28-30-33
Complementari: 29
Reintegrament: 8

TRIO
· Dijous 10                  114  
· Divendres 11          212
· Dissabte 12     427
· Diumenge 13          767
· Dilluns 14              937
· Dimarts 15       741
· Dimecres 16      618

ONCE
· Dijous 10              66812
· Divendres 11       83085
· Dissabte 12    52778
· Diumenge 13       87601
· Dilluns 14             38550
· Dimarts 15    92909
· Dimecres 16    21669

· Dijous 10   21-22-32-33-38-42   C: 17  R: 7
· Dissabte 12   10-22-30-36-45-47  C: 32   R: 2

· Diumenge 13   18-22-32-33-38  Núm. clau: 7 

· Dimarts 15   8-11-23-27-35  Estrellas: 4/11

DESEMBRE
18: Mare de Déu de l’Esperança; Gracià.
19: Nemesi; Anastasi I, papa; Fausta; Eva.
20: Benjamí; Domènec de Silos; Macari
21: Pere Canisi; Severí; Glicer; Temístocles.  
22: Zenó; Helena;  Francesca-Xaviera.
23: Joan de Kety; Sèrvul ; Victòria.
24: Delfí; Adela; Irmina.

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

C/ Joan Maragall, 3
 (Local 2)  

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

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

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

Un debat penós cara a 
cara
•• PILAR CRESPO

Qui aspiri a governar ha de ser amo 
de si mateix i no rebaixar-se per uns 
vots a perdre la seva bona fama. Qui 
aspira a un càrrec hauria d’aspirar a 
ser una bona persona i si per acon-

seguir-ho se submergeix en el subsòl 
del ruin mal governant serà. Mostrar 
respecte, tacte, amabilitat o educa-
ció és compatible amb defensar unes 
propostes; són qualitats més atracti-
ves que la desqualificació.
La llengua esperonada per la ira i 
l’orgull resulta un instrument feridor 
també per a un mateix. Quan s’ofèn a 

l’adversari es desqualifica un mateix. 
Mostra feblesa de caràcter qui reite-
radament acudeix a la desqualificació 
i l’insult.
Acudir a un debat com qui va a un 
ring  busca ocultar les seves manques 
a força de torpedes verbals. Les pa-
raules iracundes dibuixen com és un 
mateix, reflecteixen un estat interior 

de desassossec i inseguretat. La crí-
tica destructiva és una mala manera 
de proposar solucions. Podria ser que 
a la llarga suposés l’assoliment d’uns 
vots, la qual cosa indicaria la poca 
intel·ligència dels autors d’aquest vot, 
però sobretot la poca esperança que 
generaria el seu govern.

Dia 18: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 19: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 20: MISERACHS/SECANELL/ Òdena, 84
Dia 21: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 22: BAUSILI/ Born, 23
Dia 23: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 24: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26

cartes al director

“Quan creus que ja s’acaba, torna a començar”. 
Aquests versos d’una cançó de Raimon ens poden 
il·lustrar per a aquest diumenge d’eleccions. Sí, 
prou que ho sé, que el que s’acaba i el que reco-
mença de la cançó no va d’eleccions; és una can-
çó del 1969, en plena dictadura i aplicació d’estats 
d’excepció a tot l’Estat. Franco no desapareixia ni 
amb aigua calenta i tothom rebia xarop d’estopa, 
obrers, estudiants ... D’això anava la cançó. Sóc 
conscient de l’exageració,  aquest diumenge 20D 
no hi ha grisos pels carrers de Barcelona, ni guàr-
dies civils amb tricorni per Igualada; el NO-DO és 
només un mal record i la televisió és en color i hi 
ha canals en català ... de fet, ara som en temps 
de REC, de friday black, shopping night i altres 
invents glamurosos. 
I, tanmateix, un servidor ha ficat la banya en 
aquesta cançó davant els grans arguments dels 
partits per anar a Madrid: Referèndum, Federalis-
me, Reforma constitucional. Vull dir els arguments 
dels partits possibilistes, de cara amable, fins i tot 
catalanistes (que vell sona!), perquè dels altres, 
els enemics declarats -PP i C’s, amb les sigles ja 
faig-, ni en vull parlar. Que consti que un servidor 
em considero desconnectat de fa temps d’Espanya 
i no entenc el futur en  cap altra clau que no sigui 
la del sobiranisme i que sigui quin sigui el final del 
27S, el procés és imparable; dit això, m’apresso a 
cridar al personal que vagi a votar aquest diumen-
ge i que no en desertin, de fer-ho. Permeteu-me, 
tanmateix, que dediqui l’atenció a les tres raons 

S’hi ha d’anar

FRANCESC RICART ·  

esgrimides pels partits que diuen que estimen Ca-
talunya i que les defensaran a Madrid. 
Amb el Federalisme els socialistes tornen a ense-
nyar més llautó. Ja ni se’n recorden del dret d’au-
todeterminació, de fet ens el neguen, i continuen 
fent-se i volent que en fem  trampes al solitari amb 
la gran proposta -ara sí, diuen- de forçar la Cons-
titució espanyola fins a arribar al federalisme dels 
pobles, dels pobles d’Espanya. Ni ells no s’ho cre-
uen, sobretot perquè com s’ha dit fins a l’avorri-
ment, a l’altre costat no hi ha ningú. 
Reforma constitucional. Han vist la llum! S’ha de 
reformar la Constitució -Duran i Lleida, parla de 
ponència per perfeccionar-la. Es tracta, diuen, 
d’arribar als acords necessaris per fer les coses 
ben fetes, dins l’ordre, sense il·legalitats. Això vol-
dria dir seguir les passes establertes per “l’ordre” 
constitucional, amb les majories necessàries, amb 
els acords guanyats arreu de l’Estat i, finalment, 
acordar una reforma que admetés votar les de-
mandes de Catalunya... Qui s’ho creu, tot plegat?
El final de la pel·lícula seria un referèndum acordat. 
Un referèndum, vet aquí la gran proposta de Pablo 
Iglesias i els seus representants de la candidatu-
ra a Catalunya: es comprometen a un referèndum 
perquè el votin els catalans. Com s’hi pot arribar? 
Ja ens ho explicaran quan guanyin i formin govern 
a Madrid, la capital de Catalunya. La cosa, doncs, 
és improbable a curt termini. Però, posem-nos en 
situació: si Podemos compleix amb el compromís, 
quina mena de referèndum muntarà? Quan algú 

convoca un referèndum és per guanyar-lo i farà 
el que calgui, políticament parlant, és clar, per 
guanyar-lo. Si l’amic Pablo Iglesias  ens ha dit a 
bastament que ell no vol la   independència de Ca-
talunya, com ens pot vendre als independentistes 
aital caramel. Per a què un referèndum?, per  a no 
arribar enlloc?  Em sona a la cançoneta dels qui 
aquests últims temps s’omplien la boca de Dret a 
decidir i dret a l’autodeterminació, però sense ju-
gar a favor de l’autodeterminació del poble català. 
En fi, deixar-te jugar, però amb unes regles perquè 
mai no guanyis.
 Per tot plegat, un pot estar temptat de no voler ju-
gar a cap més eleccions espanyoles (“generales”), 
però no ens podem permetre caure en segons 
quines temptacions: no s’hi val a badar, perquè la 
nostra abstenció ells se la cobraran com sempre 
fan i, mentre no arribem a culminar el procés, ens 
cal ser arreu on hi hagin els nostres interessos, i 
no anar-hi seria deixar-los massa camp de joc a 
favor i donar-los trumfos que no ens podem per-
metre. Aquest diumenge, doncs, ens toca tornar 
a votar Independència encara que sigui en unes 
eleccions dictades pels forasters. Al Congreso cal 
que hi siguin els nostres diputats per defensar i 
recordar-los el procés i la nostra desconnexió en 
marxa.
 Ah!, per si us fa mandra buscar la lletra de la 
cançó d’en Raimon, us recordo el final: “I torna el 
temps dels monstres/ que no són morts”.  
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Si hi ha res que no pot faltar el dia que et 
jubilis són il·lusions per complir. Tampoc no hi 
poden faltar llocs per descobrir, ni reptes per 
assolir. Per això, planifi ca’t avui la jubilació 
amb Caixafutur, perquè el dia de demà puguis 
gaudir de tot, sense que et falti res. A més, 
ara, et podràs benefi ciar d’un 3 % TAE1 de 
rendibilitat addicional en l’aportació que facis al 
Compte Caixafutur - AIELT.

Experts en la teva jubilació

En el futur, 
que no et falti res

El Compte Caixafutur - AIELT és una assegurança de vida-estalvi de l’entitat asseguradora VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances. Caixabank, SA, operador de 
bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. 1. Promoció 
vàlida de l’1-11-2015 al 31-1-2016 per als clients que hagin abonat primes en l’assegurança Compte Caixafutur - AIELT i que a més hagin fet aportacions als productes que 
s’inclouen en el Programa Caixafutur entre l’1-11-2015 i el 31-12-2016, entre les quals hi ha d’haver aportacions als plans de pensions o plans de previsió assegurats que s’inclouen 
en aquest programa per un import igual o superior a 2.000 €. VidaCaixa, SA aportarà el gener del 2017 en el Compte Caixafutur - AIELT una prima que complementarà el saldo 
a 31-12-2016 per obtenir una rendibilitat bruta addicional del 3 % TAE, calculada des de la data de pagament de la prima (o calculada a partir de l’1-11-2015, en el cas de primes 
abonades en el Compte Caixafutur - AIELT abans de l’inici de la promoció) i fi ns al 31-12-2016, sobre l’import menor entre les aportacions efectuades en el Compte Caixafutur - 
AIELT i el Programa Caixafutur. La promoció està subjecta a les condicions, limitacions i penalitzacions, i a la tributació en l’IRPF, segons la legislació fi scal vigent en els termes que 
s’indiquen a la carta de l’incentiu, amb un compromís de permanència fi ns al 31-12-2021 segons les condicions de la campanya. NRI: 1314-2015/09681. www.CaixaBank.cat
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Fins no fa gaire havia usat un telèfon mòbil 
d’aquells d’abans, dels que servien per par-
lar. Però la pressió social gairebé m’ha obligat 
a canviar i ara estic immergit en el món de la 
imatge i de la paraula escrita en whatsapps i 
altres galindaines. En comptes de parlar amb 
algú, ens escrivim encara que siguem veïns. 
En comptes de veure’ns, ens enviem fotos. 
Però aquest fet m’ha permès conèixer una 
mica de les circumstàncies que permeten que 
jo pugui gaudir d’aquestes meravelles tec-
nològiques. I he de confessar que he quedat 
sorprès. En la majoria d’ordinadors i telèfons 
mòbils s’usa el coltan, una espècie de sorra 
negra, lleugerament radiactiva, de la qual s’ex-
treu el tàntal, que augmenta la potència dels 
aparells i disminueix el consum d’energia. El 80 
per cent del consum mundial d’aquest producte 
procedeix de la regió de Kivu, la més oriental 
del Congo, que limita amb Ruanda, Burundi i 
Uganda. 
El Congo és el país més ric del món en mine-
rals (or i diamants principalment), però tam-
bé un dels més pobres quant a condicions de 
vida. La seva extensió és com la d’Europa i la 
capital es troba a l’extrem oposat de Kivu. La 
manca d’infraestructures fa que aquesta sigui 
en realitat una regió sense control, dominada 
pels “senyors de la guerra” i les màfies que fan 
d’interlocutores amb les grans multinacionals 
dedicades a l’explotació dels seus recursos. 
Disposen de camps d’aterratge clandestins on 
arriben els avions directament d’Europa, Amè-
rica i Àsia que carreguen, paguen i se’n van.
Les multinacionals que compren el coltan no 
volen saber res de la seva procedència i explo-
tació. Aquesta se sol fer a mans nues, sovint 
per nens. Infants de 7 o 8 anys, després de deu 
anys de treball són ja vells. A causa  de la radio-
activitat acumulada desenvolupen malalties en 
el sistema limfàtic que els provoquen la mort. 
Allò que podria ser una benedicció per als habi-
tants de Kivu és la pitjor maledicció. Les lluites 
i guerres causades pels intents de control del 
coltan es calcula que han fet més d’onze mili-
ons de morts.
L’única manera de combatre aquesta situació 
seria la implantació d’una normativa internacio-
nal, però el gran capital europeu i americà està 
molt lluny d’interessar-s’hi. És més profitós el 
silenci, que d’altra banda és també la manera 
de fer incrementar els seus beneficis.
No escric tot això perquè hàgim de culpabi-
litzar-nos d’una situació en la qual poca cosa 
podem fer per canviar-la. Però sí que, en la 
mesura de les nostres possibilitats hem de  ser 
conscients per fer-ne un consum responsable. 
Com deia una campanya endegada a Bèlgica, 
“no vull sang en el meu pc”.
BONES FESTES!

El preu d’un mòbil

JOSEP M. CARRERAS 
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La Galeria 22 d’Igualada ha tancat les seves portes. 
Divendres vam acomiadar aquest oasi de cultura i 
art de la ciutat d’Igualada que fa 26 anys van impul-
sar tres igualadins com són Isidre Quintana, Carles 
Lladó i Pere Noguera al carrer de Sant Josep. Coin-
cidint amb l’exposició 100 s’ha tancat. Mala notícia 
perquè es perd una llavor d’art de qualitat a Iguala-
da. Si ho mirem pel cantó positiu, però, podem dir 
que ha fet una pluja fina a l’hora de portar artistes a 
Igualada. Artistes consolidats del país i d’arreu del 
món i també altres de novells que van tenir les seves 
primeres oportunitats en aquest espai. I tot això amb 
un munt de gent que ha estat vinculada amb el pro-
jecte a través del fons d’art. D’entre totes les expo-
sicions que hi he vist, la que més record en guardo 
és la de l’excel·lent obra de l’igualadí Ramon Enrich 
que vaig descobrir, precisament en aquest espai 
quan jo era petit.
Les galeries d’art són un dels trets distintius d’Eu-
ropa: tramvies, cafès i galeries d’art. Passejant per 
moltes capitals d’arreu del continent fins i tot hi ha 
carrers on se n’hi concentren una al costat de l’altra. 
Són espais de tranquiŀlitat on pots desconnectar de 
tot davant d’un quadre i deixar-te endur per l’obra de 
cada artista amb un enriquiment cultural i fins i tot 
espiritual que hauríem de practicar ben sovint. Tot i 
que, evidentment, trobarem a faltar la Galeria 22, a 
Igualada podem gaudir de la històrica Galeria d’Ara, 
de les noves d’Artèria, el Portal del Llevador o Em-
prempta o de la renovada Galeria del Passatge que, 
de manera més constant o més irregular, celebren 
exposicions d’art. També cal destacar la feina que 
fan locals com el Vinnart o el Hot Blues que aposten 
per fer mostres temporals als seus locals. I ja que 

parlem d’art, aprofito per esmentar la malaurada pèr-
dua del Supermercat d’Art SARTC que organitzava 
l’Ateneu Igualadí cada Nadal i que arrodonia aquest 
panorama artístic.
Gràcies als impulsors de la Galeria 22 i gràcies a 
tots els responsables de les altres galeries i espais 
per creure en l’art i exposar obres tot farcint la ciutat 
de contingut cultural en l’àmbit de la pintura, la foto-
grafia o l’escultura. Una tasca que es complementa 
amb la que fa l’Ajuntament amb les diverses exposi-
cions que s’organitzen, però que té mèrit perquè es 
fa des de la iniciativa privada en un món difícil però 
plaent com és el d’exposar i vendre art. Caldria que 
grans i petits (i que pares i mares hi portéssin els 
seus fills) entenguéssim l’art i les exposicions com 
una forma més d’oci i que es pogués agafar l’hàbit 
de veure’n, no només quan anem a l’altra punta del 
món i aleshores sentim la necessitat d’entrar a tots 
els museus. Tenim una ciutat on és possible fer això 
cada dia. Aprofitem-ho i col·laborem-hi perquè no 
haguem d’acomiadar cap altra més galeria.

JORDI CUADRAS • @jordicuadras     VUIT LLETRES 

Comiat a la Galeria 22

En un mercat competitiu com el que tenim és molt 
important per una empresa arribar a la màxima qua-
litat en totes les àrees de l’organització i millorar con-
tínuament els resultats. Una part important a tenir en 
compte i que s’ha cuidar per al bon funcionament 
del negoci és el client. S’ha d’aconseguir satisfer les 
seves necessitats, i sovint això suposa realitzar ges-
tions en temps rècord, preparar comandes urgents i 
no planificades, i sobretot complir amb els terminis 
d’entrega acordats.
Són moltes doncs, les exigències a les quals està 
sotmès l’empresari, però les assumeix i les intenta 
complir, pel bé de la seva companyia, i també pel 
client en sí. Qualsevol empresari sap que l’econo-
mia actua com un cercle on hi intervenen diferents 
agents relacionats entre ells, i que si un falla, els al-
tres també.
Massa sovint, però, els empresaris es troben en si-
tuacions que no controlen, que la solució no està a 
les seves mans, i que afecta als seus clients. Parlo 
dels retards i incompliments de terminis de les grans 
distribuïdores d’energia elèctrica, de telefonia, i fins 
i tot alguns departaments de les administracions pú-
bliques nacionals, regionals o locals. Quan un ser-
vei, una gestió, un nou subministrament, etc. tarda 
més del previst i del pactat, les grans companyies, 
monopolis i a vegades administracions, incomplei-
xen els seus propis terminis i els tràmits s’eternitzen 

L’incompliment de terminis 
de les grans companyies de 
subministraments, a l’ordre del dia

BLAI PACO ·    President de la Unió Empresarial de l’Anoia

sense que les empreses usuàries en puguin fer res. 
Sens dubte això suposa un dany per a l’empresa 
que es tradueix cada dia que passa en una important 
pèrdua de negoci i d’oportunitats per aconseguir els 
objectius marcats. 
No és lògic que una empresa que sol·liciti un nou 
servei esperi mesos i mesos per rebre’l. No és lògic 
que una empresa que s’instal·la en un nou territori, 
s’hagi d’esperar mesos i mesos per tenir un servei 
bàsic com és l’aigua, la llum o el telèfon. No és lò-
gic que en ple segle XXI ens trobem en situacions 
d’aquest tipus. 
Des de la Unió Empresarial de l’Anoia, com a patro-
nal que som, defensem els interessos dels nostres 
associats, ens convertim en la seva veu, i en línia 
amb la nostra missió, actuem com a lobby per pres-
sionar i agilitzar els tràmits, amb l’ajuda d’un equip 
de tècnics, assessors i especialistes que formen part 
de les comissions de la UEA. 
No hauria de ser tant reiterat el fet de pressionar les 
administracions, o empreses privades de subminis-
traments, sinó que aquestes companyies haurien de 
veure que els requeriments dels empresaris són bà-
sics i necessaris per a l’economia. Haurien de ser 
especialment sensibles en temes com aquests. Te-
mes que afecten a les empreses en particular, i a 
l’activitat econòmica d’un territori en general. 
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Amb la col·laboració de:

 “Per mantenir l’actual 
sistema de vida, 
hem de reciclar tots.”
En Toni és l’Agent del Reciclatge de Tiana. 
El que més en sap del poble. Ajuda tots 
els seus veïns a separar bé els residus que 
generen i vigila que ningú no s’equivoqui de 
contenidor o llenci les coses on no toquen. 

—

Recorda que el groc és per als envasos lleugers: els
de plàstic, els brics i les llaunes.

#pqreciclem

Descarrega’t l’App 
“Residus”per saber 
on va cada residu



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Sorprenent anunci de l’alcalde 
Marc Castells, aquest dime-
cres. Davant la notícia de la 
vaga indefinida de la recollida 
d’escombraries convocada 
a partir de dimarts, que pot 
convertir la campanya comer-
cial de Nadal en un malson, 
l’alcalde va mostrar la seva 
“indignació més absoluta” per 
“l’estat lamentable de la nete-
ja dels carrers”. Per això, tot i 
admetre el dret a vaga “mal-
grat que no el comparteixo” va 
anunciar que “ens plantegem 
seriosament intervenir parcial 
o totalment el servei que pres-
ta l’empresa concessionària” a 
la ciutat. Una mesura que mai 
s’ha utilitzat.
L’empresa que és la respon-
sable de la recollida d’escom-
braries és la Societat Mediam-
biental d’Igualada (formada en 
un 66% per FCC, Fomento de 
Construcciones y Contratas, i 
un 34% per l’Ajuntament). 

L’alcalde, detectiu privat
Castells ha anunciat que fa 
mesos que l’Ajuntament inves-
tiga l’empresa concessionària 
del servei d’escombraries, ja 
que “fa un any que estem molt 
descontents amb el servei”. 
“A vegades jo mateix he fet 
de detectiu”, deia Castells, 
qui assegurava que “tinc fotos 
que demostren coses que no 
m’han agradat, gens ni mica, 
del funcionament del servei de 

Castells anuncia que es planteja intervenir el servei 
de FCC “perquè la neteja de la ciutat és lamentable”

Treballadors de l’empresa concessionària de neteja d’Igualada, en una imatge d’arxiu.

neteja. És intolerable. Faig una 
crida a que l’empresa resolgui 
els seus problemes, de for-
ma immediata”. L’alcalde deia 
també que ell mateix i alguns 
membres del seu equip han fet 
una petita enquesta telefònica 
perquè els ciutadans posessin 
nota al servei de neteja. El re-
sultat: 4,8. Suspesos.
Castells considera que “la ciu-
tat hauria d’estar impecable 
tenint en compte que l’empre-
sa que rep anualment 4,5 mi-
lions d’euros per gestionar el 
servei. Poca broma”. De fet, 
Castells s’ha mostrat taxatiu i 
ha dit que “la neteja dels car-
rers és lamentable”. En aquest 
sentit, el batlle ha anunciat 
que el primer que faran serà 
multar l’empresa en base a 
què “no fan bé la seva feina” 
i, en segon lloc, “a través de 
l’expedient que obrirem i l’anà-
lisi que estem fent, treballarem 
per intervenir total o parcial-
ment l’empresa per mirar que 
faci bé la seva feina”.

Mateix camí que l’Infinit
Davant la vaga indefinida, 
l’alcalde va anunciar que es 
decretaran els serveis mínims 
i que “es garantirà un servei 
públic en la mesura del pos-
sible. Posarem en marxa me-
sures extraordinàries i legals 
per a minimitzar l’impacte”.
Més enllà de les reivindicaci-
ons dels treballadors, l’Ajunt-
ment no accepta el servei que 
està prestant FCC, i posa l’In-
finit com a exemple del què 
pot acabar succeint. “Pot pas-
sar, sí, el mateix que amb l’In-
finit”, és a dir, amb una sanció 
important. 

El cas de Vilanova i la Geltrú

Davant l’anunci dels 
treballadors de vaga 
indefinida de la reco-
llida d’escombraries 
a partir de dimarts, 
l’alcalde respon amb 
amenaces directes a 
l’empresa 
concessionària

Igualada
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Vaga indefinida de la recollida d’escombraries a partir de dimarts
Els treballadors del servei de 
neteja i recollida d’escombra-
ries han convocat una vaga 
indefinida a partir del 22 de 
desembre, dimarts vinent. El 
portaveu del comitè d’empre-
sa de CGT, Pedro González, a 
denunciat que l’empresa que 
gestiona el servei, Societat 
Mediambiental d’Igualada (for-
mada en un 66% per FCC i en 
un 34% per l’Ajuntament) “ha 
retallat un 20% el personal” en 
quatre anys i considera que 
el servei és “cada cop més 
precari”. Per aquests motius, 
els treballadors ja van fer la 
setmana passada una vaga 
d’una hora de durada en cada 
un dels tres torns –matí, tarda 
i vespre-.
González ha afegit “s’estan 
cobrint vacants amb contractes 

temporals a temps parcial”. 
L’Ajuntament ha demanat “pa-
ciència” als ciutadans i ha de-
manat “minimitzar en la mesu-
ra del possible la generació de 
residus, evitant les compres 
amb embolcalls innecessaris 
o els envasos d’un sol ús”, a 
més d’intentar “treure escom-
braries al carrer”, així com que 
els comerços “s’abstinguin de 
treure el paper i cartró”. 
L’Ajuntament decretarà 
abans de dimarts uns serveis 
mínims, però tot i això l’al-
calde “espera del bon sentit 
i demostrat esperit de ciu-
tadania de la població, que 
col·laborarà, si fos necessari, 
amb les normes exposades 
i amb les que en el seu cas 
s’estableixin en el moment de 
l’emergència”.

Imatges com aquesta es poden veure a Igualada si prospera la vaga indefinida.

La intervenció d’un Ajunta-
ment en l’empresa conces-
sionària d’un servei públic 
té precedents. Per exemple, 
l’estiu de 2014 a Vilanova i la 
Geltrú, i en cas de molta simi-
litud amb l’Infinit. 
En aquella ocasió, l’Ajunta-
ment de Vilanova va decidir 
per una àmplia majoria in-
tervenir totalment l’empresa 
concessionària que gestio-
nava l’Esportiu la Piscina i el 
Complex Parc del Garraf. A 
partir de la intervenció, que 
va passar pel ple municipal, 
va ser el consistori qui passa-
va supervisar totes les acci-

ons de l’empresa, participada 
per la Federació Catalana de 
Bàsquet (FCB) i el Club Es-
portiu Vilanova, amb l’objec-
tiu de garantir el servei sense 
interrupcions. 
Per aconseguir-ho l’Ajunta-
ment va elaborar un pla de 
viabilitat on es detallaven 
150 mesures que l’empresa 
havia d’executar per reflotar 
un servei deficitari. Un do-
cument que es fonamenta 
principalment en augmentar 
el nombre d’abonats, la prin-
cipal font d’ingressos de les 
instal·lacions, i en reduir les 
despeses. Un “Infinit”, vaja.
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Ja fa uns mesos, tal i com va 
publicar La Veu, una empresa 
va adquirir el local dels antics 
cinemes Kursal, al carrer de 
Sant Magí, per 380.000€, a 
través d’una coneguda em-
presa de subhastes online. 
Amb tot, aquest espai va tenir 
moltes dificultats per ser ve-
nut com a conseqüència de la 
seva qualificació urbanística, 
que no permet un altre ús que 
no sigui el que tenia establert. 
No s’hi pot fer, doncs, un es-
pai comercial. Per a aconse-
guir-ho, l’empresa propietà-
ria hauria de demanar-ho a 
l’Ajuntament, i aquest procedir 
a una requalificació del Pla 
General Urbanístic, quelcom 
que necessita el vot favorable 
de dues terceres parts del ple 
municipal. A més, els propie-
taris haurien de compensar la 
ciutat amb el seu guany com 
a conseqüència de la requa-
lificació, que incrementarà el 
valor de la propietat.
L’alcalde Marc Castells va 
anunciar aquesta setmana 
públicament que la “compen-
sació” serien dues sales de 

La requalificació urbanística del 
Kursal, a canvi de 2 sales de cinema

Els Esmolets visiten 
les escoles de la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU

Aquests dies, l’Esmoleta i 
l’Esmolet, els coneguts per-
sonatges del Saló de la Infàn-
cia d’Igualada, estant visitant 
totes les escoles de la ciutat, 
per convidar els més petits a 
participar de l’esdeveniment. 
El  Saló de la Infància d’en-
guany, que obrirà portes el 27 
de desembre, estarà dedicat a 
la cuina i convertirà als partici-
pants en xefs. 

Els infants  podran aprendre  
tècniques i receptes culinàri-
es a través de contes i altres 
sorpreses. A més, aquest any 
es crearà un llibre gegant amb 
les millors receptes de casa 
que es guardarà a la biblioteca 
municipal perquè tothom qui 
ho vulgui el pugui consultar. El 
Saló es durà a terme del 27 de 
desembre al 4 de gener, i obri-
rà de 10:30 a 19:30h al recinte 
de Cal Carner.

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
modifica els horaris per Nadal
REDACCIÓ / LA VEU

L’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament d’Igua-
lada varia els seus horaris 
coincidint amb les dates de 
Nadal.  
Des del 21 de desembre de 
2015 fins el 8 de gener de 
2016, ambdós inclosos, l’aten-
ció al públic es durà a terme 
de dilluns a divendres de 8 a 
14h. A banda, cal tenir present 
que el 24 i el 31 de desembre 
l’edifici consistorial romandrà 

tancat, però el registre d’en-
trada de documents, en cas 
que sigui necessari, es podrà 
fer aquests dos dies a l’edifici 
de la Policia Local 092, entre 
les 9 i les 14h. 
Al marge d’aquests canvis ho-
raris, cal recordar que bona 
part dels tràmits i gestions 
que es duen a terme a l’OAC 
es poden consultar i, en molts 
casos, iniciar o completar, a 
través del portal web tramits.
igualada.cat.  

Ajuts municipals a Ampa’s i escoles per 
als Jocs Escolars i reutilitzar llibres
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament va aprovar en la 
seva darrera sessió plenària, 
atorgar les subvencions a ls 
Ampa’s de les escoles que es 
relacionen a continuació per la 
participació en els jocs esco-
lars d’Igualada: 
Academia Igualada  201,60 €
Escoles Ateneu  835,31€ 
Escola Emili Vallès  794,38 € 
Gabriel Castellà  278,16 € 
Garcia Fossas  588,94 € 
Ramon Castelltort  739,20 € 

Escola Anoia  291,12 € 
Escola Pia  350,30 € 
Maristes  747,47 € 
IES Joan Mercader  330,98 € 
IES Pere Vives  349,80 € 
Jesús Maria  870,46 € 
Mowgli  895,91 € 
Escola Dolors Martí  226,36 € 
El ple municipal també va de-
cidir atorgar als centres esco-
lars que s’assenyalen les sub-
vencions que s’estableixen a 
continuació, per destinar-lo 
a la compra de llibres com a 

col·laboració al seu projecte 
de reutilització i reciclatge de 
llibres en el curs escolar.
Monalco  5.900,00 € 
Mowgli  2.000,00 € 
Escolàpies  3.850,00 € 
Mare Diví Pastor  2.000,00 € 
Escola Pia  2.472,00 € 
Escoles Ateneu  2.000,00 € 
Gabriel Castellà  2.000,00 € 
Ramon Castelltort  3.900,00 € 
Badia I Margarit  600,00 € 
Jesús Maria  2.000,00 € 
Auria  300,00 € 

cinema que “tindrien propietat 
municipal, i seria l’Ajuntament 
qui faria una concessió a una 
empresa per a que gestionés 
el servei de cinema”. Sembla, 
doncs, que es desencalla el 
tema de la manca de cinema a 
la ciutat. Fonts municipals han 
explicat que aquesta proposta 
anunciada per l’alcalde té prou 
“muscle” com per ser consi-
derada molt seriosament. No 
s’ha explicat, però, on serien 
ubicades les dues sales de 
cinema.

Aquesta possibilitat minvaria, 
d’altra banda, les pretensions 
de crear una sala de cinema 
comercial al primer pis de 
l’Ateneu. Castells explicava 
que “aquell espai pot ser igual-
ment un auditori on s’hi pugui 
fer cinema i d’altres activitats”, 
però reconeixia que, de tirar 
endavant la proposta de fer 
dues sales comercials, no cal-
dria fer una inversió important 
d’aquestes característiques 
també a l’Ateneu.

Els antics cinemes Kursal, quan encara funcionaven.
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Les casetes de fusta de la pla-
ça de l’Ajuntament estan sent 
l’atracció de l’edició d’enguany
Aquest dissabte i diumenge, 
19 i 20 de desembre, els car-
rers del barri de la Font Ve-
lla i la plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada es tornaran a con-
vertir en un mercat de produc-
tes artesans i de proximitat 
amb toc nadalenc. Serà l’últim 
cap de setmana de l’edició 
d’enguany, una oportunitat per 
comprar torrons, neules, orna-
mentació, dolços, regals, tions 
i arbres de Nadal. Tot això i 
molt més en els 33 expositors 
que, ubicats en casetes de 
fusta, omplen els carrers del 
nucli antic, concretament la 
plaça de l’Ajuntament, el car-
rer Santa Maria i la plaça Pius 

Fira de Nadal a la plaça de l’Ajuntament.

Darrer cap de setmana de Fira de 
Nadal amb tallers infantils i cançons

Avui divendres, Marató de 
Recollida de Joguines de Creu 
Roja, a LaSala

XII. 
A l’oferta comercial se li suma 
l’oferta cultural amb tallers in-
fantils i actuacions musicals. 
Concretament, dissabte al 
matí l’empresa d’animació in-
fanti Anima’ns oferirà un taller 
per als més petits de 11h a 
14ha la plaça de l’Ajuntament, 
l’escola de música Lam oferirà 
un concert-vermut a 2/4 d’1  i 
en el mateix emplaçament, a 
les 19h hi haurà cantada de 
Nadales a càrrec de la Coral 
Merlet.
En el marc de la mateixa fira, 
s’ha organitzat un concurs 
de fotografia a la xarxa Ins-
tagram. La foto que rebi més 
m’agrades, que representi el 
Nadal a Igualada i que tingui 
les etiquetes #SomelsReis i 
#Igualada guanyarà un sopar 

REDACCIÓ / LA VEU

Ja fa 27 anys que Creu Roja 
Anoia duu a terme  la Campa-
nya de Recollida de Joguines 
amb la finalitat de que cap nen 
de la nostra comarca es quedi 
sense joguines la Nit de Reis 
i així cobrir les necessitats de 
les famílies que estan passant 
dificultats econòmiques i no 
poden assumir l’adquisició de 
joguines pels seus fills. Els cri-
teris d’accés a la Campanya 
es marquen des dels equips 
de Serveis Socials de cada 
municipi.
Des de Creu Roja un any més, 
fan una crida per les donaci-
ons de joguines per infants de 
0 a 12 anys, esperant una res-
posta social de solidaritat en 
aquestes Festes de Nadal. 
Enguany, han convocat un 
concurs de dibuix  que ha 
possibilitat  il·lustrar i reno-
var la imatge de la campanya 
d’aquest any;  tots els dibuixos 
participants estaran exposats 
a laSala (antic Mercantil) avui 
18 de desembre, juntament 
amb les tres imatges guanya-
dores.
El que demanen són joguines 
noves, educatives i no bèl-
liques. 
Enguany, l’Acte central de la 
campanya culmina avui 18 de 
desembre amb la Marató que 
es celebrarà de nou a Iguala-
da, a LaSala (antic Mercantil);  
entrada per la Plaça de Cal 
Font de 12 del migdia a 9 del 
vespre. Al llarg de la tarda s’hi 
duran a terme les següents 
activitats:
• De 18:00 a 18:30 Concert a 

d’autor per a dues persones.
La Fira de Nadal, que està or-
ganitzada per l’Associació de 
veïns del barri de la Font Vella 
i Fira d’Igualada amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada, és 
bona oportunitat de viure el 
Nadal a la nostra ciutat, con-
tagiar-se de l’ambient i gaudir 
de la decoració dels carrers de 
la ciutat.
El conjunt d’activitats cultu-
rals, tradicionals i festives de 
la ciutat, impulsades tant des 
de l’Ajuntament com des de 
les diferents entitats locals, es 
poden consultar al programa 
Per Nadal, a Igualada som els 
Reis, disponible al web www.
igualada.cat o a l’aplicació per 
a dispositius Android que ja es 
pot descarregar gratuïtament.

càrrec de l’Escola Akords
• De 18:30 a 19:30 Exhibició 
Escola Luna Mora i Sílvia Bo-
llywood
• De 19:30 a 20:00 Concert a 
càrrec d’en Dani
• Taller a càrrec de La Kaserna
• Activitat de pintar cares a 
càrrec de El Cangur – Multies-
pai d’oci.

Qui porti una joguina, entra-
da de franc a la pista de gel  
A més qui porti una joguina a 
la maratò obtindrà una entra-
da per la pista de gel de Cal 
Font. 
També s’han ubicat diferents 
punts de recollida al municipis 
de Calaf, Capellades, El Bruc, 
La Pobla de Claramunt, Òde-
na, Prats de Rei i Vilanova del 
Camí. Per totes les persones 
que no puguin assistir a la ma-
rató o punts de recollida, po-
den  portar les seves joguines 
a les oficines de Creu Roja 
a l’Anoia: C/ Les Comes 34, 
Igualada de 09:00 a 14:00h i 
16:00 a 19:00 h.

Actes nadalencs a la Teixidora, el Casal 
del Passeig i el barri de Montserrat
REDACCIÓ / LA VEU

El casal independentista La 
Teixidora organitza un seguit 
d’activitats obertes a les seves 
sòcies i socis i a la resta de la 
ciutat. Aquest dissabte al matí, 
a partir de les 12 del migdia, 
tindrem el Tió Solidari, perquè 
els més menuts puguin gau-
dir del casal. Durant tot el dia i 
durant els dies previs a Nadal, 
tothom qui ho vulgui podrà dur 
menjar al Tió. Es tracta d’un 
tió solidari perquè els aliments 
que es portin al Tió aniran des-
tinats al banc d’aliments. A 
més, hi haurà Vermut Popular 
a quarts d’1 per a tots els as-
sistents. A les 8 del vespre, hi 
haurà el Nadal-Rock amb Tàr-
raco Surfers. Els Tàrraco Sur-
fers són el nou format de grup 

del bateria dels Pets, Mesclat i 
Refugi, Joan Reig. 
Els dies 24 i 25, És Nadal Al 
Casal. Per Nadal tothom al 
Casal, amb música i festa i el 
millor ambient durant la tarda, 
el vespre i la nit. 
Al Casal del Passeig, el di-
lluns 21 a les 5 de la tarda, la 
Coral “Cors Units” de l’Associ-
ació, farà un petit concert a la 
Sala del Casal. També oferiran 
un vídeo molt apropiat per les 
Festes de Nadal, amb alguna 
sorpresa.
El dimarts 22, també a les 5 de 
la tarda, espectacle del Grup 
de Play Back “Llum i Color” 
de l’Associació, a la Sala del 
Casal. Aquell dia s’acabarà el 
termini per apuntar-se al So-
par de Cap d’Any, que organit-

za l’Associació conjuntament 
amb el Bar del Casal, en la que 
acompanyarà el Músic Fernan-
do Màxim. 
El proper diumenge 20 de de-
sembre, la Unión Deportiva 
Montserrat, juntament amb 
la plataforma de Facebook 
“Nosotr@s sí somos del Barrio 
Montserrat”, us convida a cele-
brar la “Festa de Nadal”.
Aquesta tindrà com a principals 
activitats: jocs tradicionals, 
castells inflables, xocolatada 
infantil, nadales i farem cagar 
el tió.  Es farà al local social de 
la UD Montserrat, situat al c/
Mossèn Josep Forn 23.
Tot veí que vulgui col·laborar, 
ho podrà fer aportant torrons, 
polvorons, bombons, gale-
tes…. 

Pessebre dels Guies i Scouts, a 
la Sala Portal del Llevador
REDACCIÓ / LA VEU

La sala del Portal del Lleva-
dor d’Igualada, situada al c/ 
Concepció número 13, acull 
aquestes festes de Nadal un 
pessebre tradicional, obra dels 
Guies i Scouts d’Europa, amb 
el suport del departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament i la mateixa sala d’ex-
posicions. La mostra es podrà 
veure fins el diumenge 10 de 
gener de 2016. El pessebre 
tradicional més estès presen-
ta una visió panoràmica d’allò 
que es representa amb relleus 
i desnivells, de manera que 
doni la màxima sensació de 
realisme. Per això, tan impor-
tant  com el camp sembrat, la 
muntanya nevada, el riu, el 
pont,  les figures o els cami-
nets, ho és el fons que simula 
el cel i dóna sensació d’infinit. 

Les figuretes populars donen 
vida al paisatge; el pastor por-
tant un bé al coll per oferir-lo al 
nen Jesús, el pastor que guar-
da el ramat, la dona que ve de 
la font, el traginer, els pastors 
amb instruments populars 
com la gralla o el flabiol al cos-
tat de l’establia per celebrar 
el naixement de Déu, el pas-
tor de l’anunciata, sorprès en 
veure l’àngel dalt de l’arbre, el 
capellà amb el paraigua i una 
figura tardana però típica, el 
caganer, que cal col·locar en 
un lloc amagat i discret.
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Els Pastorets començen representacions el proper diumenge.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El Grup de Teatre Esbart Igua-
ladí ens torna a portar durant 
aquestes festes “Els Pasto-
rets o l’Adveniment de l’Infant 
Jesús” de Josep Maria Folch 
i Torres. A més, aquest any 
coincideix amb la celebració 
del Centenari dels Pastorets 
de Folch i Torres, estrenats el 
1916 al Coliseu Pompeia de 
Barcelona.
Aquesta setmana, la gent de 
l’Esbart està posant a punt 
el teatre de l’Ateneu Igualadí 
per a poder fer les represen-
tacions, si bé els dilluns de 
tot l’any es troben per anar 
perfilant la propera tempo-
rada. Francesc Ferrer ens 
explica que “fruit d’aquestes 
trobades, a més de passar-
nos-ho molt bé, es podran 
veure aquest any molts ves-
tits nous, i també unes noves 
calderes d’en Pere Botero, 
que són molt, molt especta-
culars”. 
Una altra novetat destacada 
és en l’aplicació mòbil que 
es va estrenar l’any passat. 
Per aquesta temporada s’hi 
ha incorporat un afegit que 
consisteix en poder fer una 
fotografia amb elements na-
dalencs, i poder-la compartir 
a les xarxes socials. 

Els Pastorets de l’Esbart Igualadí 
estrenen calderes d’en Pere Botero

La UEA presenta un pla d’acció 
específic per al sector del metall

L’Esbart confia en tenir una 
bona entrada a les represen-
tacions. “L’any passat ens va 
venir força gent per al dia de 
Sant Esteve, i per això hem 
cregut de repetir la versió llar-
ga en aquell dia tan clàssic per 
als Pastorets. El dia 10 de ge-
ner, també tenim ja tancades 
moltes reserves de grups de 
fora”, explica Ferrer. A més, 
pel dia de Sant Esteve hi ha 
confirmada la presència d’un 
equip de TV3, que al dia se-
güent emetrà un reportatge 
sobre el centenari d’Els Pasto-
rets. Representacions:
20 de desembre: sessió matinal 
reduïda a 3/4 de 12 (2 hores).
26 de desembre: 1/4 de 7 de 

REDACCIÓ / LA VEU

La Unió Empresarial de l’Ano-
ia, amb el suport de l’Ajunta-
ment d’Igualada, ha elaborat 
un estudi sobre el sector del 
metall, amb una elevada xi-
fra d’ocupació (més de 3.400  
treballadors), un ampli ventall 
d’empreses (gairebé 300), i 
amb un volum de negoci de 
prop de 660 milions d’euros. 
De l’estudi, que se centra en la 
branca de la metal·lomecànica 
(amb més de 2000 treballa-
dors en 160 empreses), se 
n’extreu un ambiciós pla d’ac-
ció amb actuacions primordi-
als per la millora de la com-
petitivitat de les empreses del 
sector des de diferents àmbits. 
Aquest estudi i el pla d’accions 
que s’iniciarà el proper mes de 
gener amb l’estreta participa-
ció de les empreses del sector 
i liderat per la UEA.
En l’acte de presentació, di-
marts passat, el president de 
la UEA, Blai Paco, ha destacat 
la rellevància d’un sector que 
massa sovint passa desaper-
cebut “amb un important valor 
afegit dels serveis i productes 
associats, amb una ocupa-
ció important i llocs de treball 
professionalitzats i que va ser 
dels pioners en l’obertura al 
mercat exterior”. El president 
va remarcar que aquest estudi 
i les futures accions compten 

la tarda (3 hores)
27 de desembre: sessió matinal 
reduïda a 3/4 de 12 (2 hores)
3 de gener: sessió matinal re-
duïda a 3/4 de 12 (2 hores); a 
1/4 de 7 de la tarda (3 hores).
10 de gener: sessió matinal 
reduïda a 3/4 de 12 (2 hores).
Venda anticipada d’entrades a 
entrades.elspastorets.com.

Descompte amb La Veu
Amb el carnet de subscriptor 
de La Veu de l’Anoia, hi ha 
descompte de 2x1. Per als 
lectors en general, cal retallar 
la butlleta que trobareu en el 
diari, per poder accedir al des-
compte. 

amb un important suport de 
l’Ajuntament d’Igualada, que, 
amb paraules d’Àngels Cha-
cón, regidora de Dinamitza-
ció econòmica, “si bé l’àmbit 
d’actuació del projecte és co-
marcal, l’aposta de la capital 
de comarca és precisament 
la d’actuar com a tal, ajudant 
a promocionar un dels sectors 
dels que depèn l’economia, 
amb elements comuns a tre-
ballar com la formació, la in-
novació com a eina, treballant 
amb els sectors productius”.
Bàsicament, els objectius de 
l’estudi són adequar l’oferta 
formativa a les necessitats del 
sector i facilitar aquesta forma-
ció tècnica, dotar el sector de 
la visibilitat que es mereix amb 
una pàgina web conjunta, fa-
cilitar a les empreses la cerca 
de professionals amb la quali-
ficació adequada, millorar les 
condicions de les empreses a 
nivell de serveis i subministra-
ments a les zones industrials, 
l’obertura de nous mercats 
amb una aposta internacional 
conjunta, i reforçar el potencial 
innovador de les empreses en 
col·laboració amb la universi-
tat. El mes de gener es crearà 
una taula de treball, en la que 
poden participar totes les em-
preses del sector que ho vul-
guin per començar a treballar 
les accions concretes.  

Dimarts es va presentar l’estudi sobre el sector del metall a la seu de la UEA.

Decidim demana un nou reglament d’ajudes a 
les famílies per fer front als impostos municipals
REDACCIÓ / LA VEU

Decidim Igualada, amb el su-
port d’Esquerra Republicana, 
defensarà en el ple de dimarts 
vinent dues mocions per a de-
senvolupar la implementació 
de la tarifació social i un nou 
reglament d’ajuts a les famí-
lies per fer front als impostos 
municipals, mecanismes que 
consideren “fonamentals per a 

l’equitat i la inclusió social”, en 
paraules del portaveu de Deci-
dim Igualada, Dario Castañé.
Segons Castañé, la tarifa-
ció social afectarà “els preus 
públics dels serveis, equipa-
ments i activitats que presta 
l’ajuntament, ajustats la renda 
individual o familiar de cadas-
cú”.
Els ajuts actuals estan restrin-

gits per la normativa dictada 
des del Congrés dels Diputats 
i moltes persones afectades 
per la crisi no hi poden acce-
dir. 
Per això, amb aquest regla-
ment pretenen una fiscalitat 
municipal més equitativa, més 
justa en relació amb altres mu-
nicipis i més accessible a tot-
hom que ho necessiti.

· MENJADORS PRIVATS

· MENÚS INFANTILS

· MENÚS PERSONALITZATS PER A    
  GRUPS

· BANQUETS I CELEBRACIONS

· PLATS PREPARATS PER EMPORTAR

· SERVEI DE CÀTERINGAUTOVIA A2 KM 567 08294 EL BRUC 
(Barcelona)

TEL.93 7710472 - 93 7710327
www.eselbruc.es         reserves@eselbruc.es

Per festes DINARS i SOPARS per grups
MENÚS PERSONALITZATS

EL BRUC

CAFETERIA
QUERALT

24 HORES

és

és

és �B�O�N�E�S� 
�F�E�S�T�E�S

�D�E� �N�A�D�A�L
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Els Mossos d’Esquadra de 
l’Anoia, juntament amb Policia 
Local d’Igualada, han posat 
en marxa el Programa Ope-
ratiu Estacional Grèvol en els 
principals eixos i zones co-
mercials de la ciutat durant les 
dates nadalenques.  
Agents d’ambdós cossos po-
licials patrullen conjuntament 
vetllant per la seguretat en ei-
xos, centres comercials i mer-
cats d’arreu de la comarca, 
incrementant la percepció de 
seguretat en els diferents àm-
bits d’actuació, augmentant la 
presència d’agents uniformats 
i de paisà que patrullaran a 
peu i en franges horàries on 
es preveu una afluència més 
notòria de ciutadans.  
També s’ampliaran les vigilàn-
cies en els horaris d’obertura 
i de tancament dels establi-
ments comercials. Aquest pa-
trullatge, que permetrà man-
tenir contacte directe amb els 
comerciants, s’alternarà amb 
el patrullatge amb vehicle lo-

Aquests dies hi haurà més presència policial al nucli comercial de la ciutat.

Talonaris extraviats 
de l’Igualada HC, IES 
Badia Margarit
i l’Handbol Igualada

Mossos i Policia Local activen el “Pla 
Grèvol” per vigilar els carrers comercials

Igualada Comerç organitza 
diferents activitats en ocasió 
de la Campanya de Nadal

gotipat i amb la realització de 
diferents punts de control es-
tàtic. 
La col·laboració i coordinació 
que mantenen els dos cossos 
de seguretat amb els comer-
ciants de la població és un 
factor determinant alhora de 
mantenir els nivells de segu-
retat òptims, contribuint a re-
duir l’activitat delictiva pròpia 
d’aquestes dates. 

L’Igualada Hoquei Club co-
munica que s’han extraviat 
dos talonaris de 25 butlletes 
de la Rifa de Nadal del proper 
22 de desembre. El número 
amb el que juga el club es el 
84.092, els talonari extraviats 
es corresponen amb el núme-
ro 1 i 129, i les butlletes van 
numerades des del  1 al 25 i 
del 3.201 al 3.225, ambdós in-
closos i respectivament.
El Club Handbol Igualada 
comunica que queden anul.
lades per haver-se extraviat, 
les participacions 0401-0425 
ambdues incloses, de la Lote-
ria de Nadal del 22 de desem-
bre, del número 87.904.
L’IES Badia i Margarit també 
comunica que s’ha extraviat 
un talonari del número 89.946, 
de les butlletes 676 a 700, 
ambdues incloses.
Les tres entitats han fet la 
pertinent denúncia davant els 
Mossos d’Esquadra, per la 
qual cosa totes aquestes but-
lletes queden anul.lades.

REDACCIÓ / LA VEU

Igualada Comerç ha preparat 
una nova Campanya de Na-
dal i Reis. Els dies 19 i 20 de 
desembre, i el 2, 3 i 4 de ge-
ner de 2016, es crearan múl-
tiples escenaris, amb més de 
30 activitats familiars, tant 
al matí, com a la tarda, dins 
d’espectaculars iglús.
L’entitat ha repartit uns estels 
exclusius d’aquesta campa-
nya, per penjar als aparadors 
i/o portes d’entrada. També 
s’han distribuït els estels més 
petits, amb la informació, ho-
raris i situació d’aquestes 32 
activitats per repartir entre 
els clients i que també poden 
servir com decoració nada-
lenca.
Les més 30 activitats estan 
dividides en 9 propostes ar-
tístiques que s’aniran repe-
tint en diferents espais. 
Des de la Xaranga Nada-

lenca, cançons nadalenques 
amb una piano de cua, ta-
llers de Break Dance i de Hip 
Hop, en què els monitors in-
teractuen amb la gent. No hi 
faltaran els grups de cant co-
ral de nadales, com tampoc 
projecció de pel·lícules infan-
tils, curts animats pels petits, 
projectats directament sobre 
l’iglú de vent, una experièn-
cia singular i única. Hi haurà 
el taller de Ioga, una estona 
de pau i relaxament, també 
el Conta Contes, per petits 
i no tan petits i per dinal les 
sessions d’spinning, per no 
passar fred.
Des de l’organització sobre-
tot conviden als igualadins a 
l’espectacular actuació sor-
presa de cercavila el dissab-
te, dia 19 de desembre i el 
dissabte, dia 2 de gener per 
tota la zona comercial de la 
ciutat. 

L’Associació de Comerciants 
Nou Centre d’Igualada Nord 
sorteja, fins el 20 de desem-
bre, xecs amb un total de 
2.500€, per a compres als 
mateixos establiments. 
La promoció acaba aquest 
diumenge 20 de desembre, i 
la proclamació dels guanya-
dors serà el dimarts 22 de de-
sembre. Els establiments que 
participen en la promoció, al 
llarg d’aquests dies estan en-
tregant butlletes numerades, 
per la compra de més de 10€.
Amb cada butlleta es poden 
guanyar 125€, amb els que 
es podrà pagar la compra per 
un màxim de 50€ en un esta-
bliment. 
El sorteig tindrà lloc el pro-
per dilluns 21, i s’extrauran 
20 números, corresponents a 
vint butlletes, amb el seu cor-
responent premi de 125€ per 
cadascuna. Demà dissabte 
19 de desembre al matí, Nou 
Centre també oferirà una can-
tada de Nadales a les zones 
més comercials del Poble 
Sec, Set Camins i Les Comes, 
a càrrec de l’Escola Akord’s.    

L’objectiu és treballar colze a 
colze amb tots els represen-
tants del teixit comercial de la 
ciutat per detectar qualsevol 
incidència relacionada amb 
la campanya de Nadal i per 
minimitzar l’activitat delictiva 
que es registra durant aques-
tes dates a l’entorn dels eixos 
comercials on la concentració 
de persones és molt elevada. 
 

REDACCIÓ / LA VEU

ERC Igualada han criticat 
auesta setmana la campanya 
nadalenca organitzada des de 
l’Ajuntament, afirmant que “no 
compartim aquesta obsessió 
dels equips de govern de CiU 
per instal·lar pistes de gel a 
totes les capitals de comarca 
on governen. Per a nosaltres, 
és un error pretendre copiar el 
model de Nadal nord-americà 
o nord-europeu a Catalunya”.
Segons Josep Maria Palau, 
regidor d’ERC a l’ajuntament, 
“donem un missatge contra-
dictori quan al mateix temps 
que promovem un ús respon-
sable i sostenible de l’energia 
a les llars, amb la pista de gel 
consumim grans quantitats 
d’energia dia i nit per fabri-
car i mantenir artificialment 
420 m2 de gel en un entorn 
càlid”. A més a més, Caroli-
na Telechea, regidora d’ERC, 
apunta que “no es veuen gai-
res persones amb bosses de 

ERC considera un “error” la pista de 
gel perquè “copia” models estrangers

compra al voltant de la pista 
de gel, cal reflexionar sobre 
si aquesta gran despesa està 
funcionant com a atractiu sin-
gular i dinamitzador del co-
merç de la ciutat”.

Taula de Dinamització Co-
mercial d’Igualada
Per properes edicions, ERC 
proposa reflexionar sobre un 
possible canvi de rumb. Se-
gons Enric Conill, també regi-
dor d’ERC, “en el marc d’una 
taula d’una Taula de Dinamit-
zació Comercial, estaria bé 
que una mostra representativa 
de comerciants de tota la ciu-
tat valorés diverses alternati-
ves.  Per exemple, els 41.000 
euros que paga l’ajuntament 
per la instal·lació de la pista de 
gel, més els costos energètics 
i de vigilància, més els 49.000 
euros que es preveuen pagar 
a l’empresa en concepte d’en-
trades, potser es podrien in-
vertir en fer una Fira de Nadal 

d’Igualada singular i diferen-
ciada a la d’altres ciutats, on 
s’hi pugui trobar pels carrers 
comercials de tots els barris, 
el talent creatiu que sorgeix de 
l’Escola d’Art, i gaudir d’actua-
cions musicals i d’espectacles 
de carrer per part de músics i 
d’intèrprets igualadins, especi-
alment els que s’han format a 
partir de l’Escola de Música i 
l’escola de Teatre”.
Per a Palau, “és necessa-
ri un element diferenciador i 
potser podem trobar-lo en el 
nostre art, música i teatre. A 
més a més, per atraure com-
pradors de fora, possiblement 
seria molt més efectiu desti-
nar els diners a facilitar hores 
d’aparcament gratuït, tant als 
pàrquings com a les zones 
blaves, per cada compra re-
alitzada als comerços iguala-
dins, i al mateix temps, a fer 
una bona campanya de comu-
nicació a tota la nostra zona 
d’influència comercial”.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

L’Associació Nou 
Centre regala 2.500€ 
en compres
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La presidenta del Partit Popu-
lar de Catalunya i candidata 
número 3 per la província de 
Barcelona, Alicia Sánchez-Ca-
macho, va manifestar dissabte 
a Igualada, tot fent campanya 
per a les eleccions generals 
de diumenge vinent, que “des-
prés de perdre 177.000 em-
preses i 336.000 autònoms 
entre 2008 i 2011, les mesures 
de suport al emprenedoria i la 
internacionalització, les línies 
ICO específiques, finança-
ment alternatiu… han permès 
crear més de 100.000 empre-
ses netes en 2015 i 60.000 
nous autònoms”.
En aquest sentit la dirigent del 
PP va dir que “el govern del 
Partit Popular ha estat i esta-
rà sempre al costat dels au-
tònoms, petits i mitjos empre-
saris perquè ells són els que 
generen el 80% dels llocs de 
treball”.
Sánchez-Camacho va par-
ticipar en una trobada amb 
afiliats i simpatitzants a Igua-
lada, en un restaurant de les 
Comes, i va recordar que en 
aquesta legislatura el govern 
del Partit Popular ha engegat 
nombroses mitjanes d’ajuda 
als autònoms i Pimes per be-
neficiar a més de 715.000 per-
sones.
Alicia Sánchez-Camacho va 
explicar que “els aturats de 
llarga durada que creuen un 

Joan Agramunt i Pere Calbó, amb Alícia Sánchez-Camacho, dissabte al matí a Igualada.

Divendres va tenir 
lloc l’acte central de 
la campanya a l’Anoia 
d’En Comú Podem, 
que té a la candida-
tura la montbuienca 
Coral Vázquez com a 
suplent

Conferència d’Antoni Rabell, 
promotor del museu Railhome

negoci no hauran de tributar 
per l’IRPF en els dos anys se-
güents, i quan arribi el moment 
de la seva jubilació podran tri-
ar el que els resulti més bene-
ficiós: cotitzar tota la seva vida 
laboral o bé fer-ho els últims 
18 anys i que es prorrogarà la 
tarifa plana per als nous tre-
balladors autònoms a un any, 
en lloc de sis mesos com hi ha 
ara”.
Així mateix la candidata va 
destacar la tarifa plana de 
cotització de 50 euros per 
als nous autònoms durant els 
primers sis mesos i que ara 
s’allarga als 12 mesos i que 
es manté també per als autò-
noms que iniciïn una activitat 
i, posteriorment, contractin 
treballadors; l’extensió de la 
possibilitat de cobrar la pres-
tació per desocupació d’una 
sola vegada per destinar-ho a 
inversió i amb independència 
de l’edat o la possibilitat de re-
alitzar una aportació al capital 
social de tot tipus de societats 
mercantils de nova creació i 
utilitzar part de la capitalitza-
ció per cobrir les despeses de 
constitució.
La candidata va assegurar 
que aquestes mesures d’aju-
da als autònoms pot arribar a 
generar l’alta de 550.000 nous 
empleats per compte propi 
fins a 2019 i incrementar-se 
el règim especial d’autònoms 
fins als 3,6 milions d’afiliats. 

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimarts dia 15, 
l’igualadí Antoni Rabell, pro-
motor i director del Museu 
del Tren Miniatura Railhome 
BCN, convidat pel col·lectiu 
Engitren, pronuncià la confe-
rència de títol “Railhome: Un 
somni fet realitat”, a la seu del 
Col·legi d’Enginyers Industri-
als de Catalunya, a Barcelona.
La conferència versà en com 
aquest gran apassionat del 
món del ferrocarril ha plasmat 
la seva afició en un entorn 
ferroviari que conté una gran 
maqueta escala H0 i un mu-
seu que ha sabut convertir en 
un Centre d’Interpretació del 
Ferrocarril en els seus aspec-
tes històric, tècnic i econòmic.

També parlà sobre el desen-
volupament d’aquesta gran 
maqueta H0, com a resultat 
de l’evolució de l’afició, des de 
la concepció i el disseny, fins 
a la realització, detallant els 
aspectes tècnics de la infra-
estructura així com el paisat-
gisme i l’arquitectura d’alguns 
entorns realitzada de forma 
totalment artesanal. 

En Comú Podem es presenta a Igualada 
com “l’única alternativa a la dreta”

Alícia Sánchez-Camacho (PP), 
de campanya a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres va tenir 
lloc l’acte central de cam-
panya d’En Comú Podem a 
l’Anoia, per les eleccions del 
20 de desembre. L’acte cele-
brat a l’auditori del Museu de 
la Pell d’Igualada, va aplegar 
a una setantena de persones, 
i va comptar amb les interven-
cions de Josep Vendrell, nú-
mero 3 de la candidatura per 
Barcelona, Jessica Albiach, 
diputada al Parlament de  Ca-
talunya i les  anoienques Coral 
Vázquez i Puri Moreno. 
L’acte va començar amb la in-
tervenció de Coral Vázquez, 
suplent a la llista d’En Comú 
Podem al Congrés dels Dipu-
tats i regidora d’ICV a l’Ajunta-
ment de Montbui. Vázquez va 
assenyalar que “les polítiques 
del PP han deixat un país més 
desigual, i mentre tanta gent 
perdia la seva feina, perdia el 
seu habitatge, havia d’emigrar 
per construir-se un futur, ... 
ells rescataven bancs i conti-
nuaven servint al interessos 
dels que fan fortuna a costa 
de la gent”, i es va adreçar a 
les persones aturades de la 
comarca per dir que “per  En 
Comú Podem són la nostra 
prioritat, perquè sense treball 
digne, sense sous digne no 
pot haver cap projecte de vida 
digne”.
Puri Moreno, membre de Po-
dem Vilanova del Camí, amb 
un discurs molt personal i 
emotiu va fer un repàs de la si-
tuació econòmica de la nostra 
comarca i va explicar  com la 
implicació d’un dels seus fills 
a les mobilitzacions del 15M 
va fer que se li despertessin 
“les ganes de lluitar contra les 
injustícies i el retrocés en els 
nostres drets”.
En un discurs en to clarament 
optimista, Jessica Albiach, 
diputada al Parlament per 

Catalunya Si que es Pot, va 
assenyalar  “el clima de re-
muntada” de la formació políti-
ca i va destacar dues mesures 
del programa de les quals va 
confessar sentir-se molt satis-
feta: un referèndum revocatori 
al cap de dos anys de legisla-
tura, per valorar la gestió de 
govern, i un programa de ga-
rantia d’emergència habitacio-
nal. Albiach, que és diputada 
de Catalunya Si que es Pot 
al Parlament de Catalunya 
va mantenir que la celebració 
d’un referèndum com “la única 
sortida per desencallar la situ-

ació a Catalunya”, alhora que 
va denunciar el bloqueig ac-
tual del Parlament de Catalu-
nya, després de les eleccions 
del 27S.
Albiach va precedir a Josep 
Vendrell, número tres de la 
candidatura per Barcelona. 
Vendrell va denunciar com el 
PP “ha trencat els pactes soci-
als bàsics” quan ha retallat en 
educació, salut, drets laborals 
o justícia. Va posar d’exemple 
“els beneficis de les elèctri-
ques en detriment dels 2 mili-
ons de persones que pateixen 
pobresa energètica, dels 12 
milions de treballadors pobres 
que té Espanya, i de la burra-
da que s’han gastat amb l’AVE 
quan sols l’utilitza el 3 % de la 
població. Va destacar que per 
En Comú Podem la “qüestió 
és: retallar o redistribuir”, i que 
mentre PP, CDC, i Cs a  qui 
acusa de ser “la dreta perillo-
sa neoliberal del segle XXI”, 
apostem per la primera, En 
comú Podem “apostem clara-
ment per la segona opció”.

Militants i Simpatitzants de la confluència d’esquerres En Comú Podem a l’Anoia.

Es lloguen despatxos petits 
Preus molt econòmics. (150€)

Amb una gran sala per a xerrades, conferències, convencions, 
etc. (aforament de 130 persones). Al  centre d’Igualada. 
Sense despeses de comunitat, WI-FI inclosa.

Interessats truqueu al: 696 233 803



15
D E  L ’ A N O I A Publicitat DIVENDRES

18 de desembre de 2015

MARROQUINERIA · BOSSES · MALETES

IGUALADA 
c/ Custiol,9 - av. Barcelona, 21

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
c/ Parellada, 48-50

VILANOVA I LA GELTRÚ
c/ Col.legi, 35 local 12 i 20

SITGES
c/ Sant Francesc, 26

MARTORELL
c/ Josep Pla,2 Pl. Esglèsia, 4

MANRESA
Pg. Pere III, 39 - c/Sant Miquel, 30

TÀRREGA
c/ Santa Anna, 7

LLEIDA 
c/ MAJOR, 7

Franquesa 
us desitja 

Bones Festes
i un Feliç any nou

2016

MARROQUINERIA · BOSSES · MALETES
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La Fira internacional Maq-
paper reunirà els dies 6 i 7 
d’abril a Igualada subminis-
tradors per a la indústria de la 
cel·lulosa, el paper i el cartró 
ondulat d’arreu de l’Estat. Es 
tracta de l’única fira dedicada 
al sector paperer, i hi seran 
presents les principals mar-
ques com ara Voith Paper, Met-
so, Ferpal, Andritz, Basalan, 
Nalco espanyola, Celpap, Val-
met, Porteca Paper o Bellmer. 
Després de nou edicions, la 
fira Maqpaper organitzada per 
Fira d’Igualada amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
s’ha convertit ja en un espai 
de trobada referent del sector 
per a crear sinèrgies i establir 
nous contactes amb potenci-
als clients i proveïdors. Entre 
les més de 160 marques ex-
posades, hi haurà empreses 
de maquinària, accessoris, 
vestidures, productes quí-
mics, tintes, tallers, enginyeria 
i medi ambient, i entre els vi-
sitants es comptarà amb l’as-
sistència de responsables de 
producció, qualitat i laboratori 
de les principals indústries del 
sector. 
A més, en l’edició de 2016, la 
Fira comptarà amb un espai 
dedicat a tallers i conferènci-
es sobre les darreres novetats 
sectorials, i es farà un balanç 
de l’estat del sector i de les no-
ves tendències en el consum 
del paper.  Per posar èmfasi 
en el fet que el setanta per 
cent del paper que es produ-
eix a l’Estat es recupera, per 
primera vegada s’ha unit a la 
fira l’Associació espanyola de 
recuperadors de paper i car-
tró (REPACAR), que impartirà 
una conferència en el marc de 
la fira.  
Coincidint amb Maqpaper, Fira 
d’Igualada organitza també la 
Fira-Congrés Energètica so-

Maqpaper arribarà a la desena edició.

La fira bianual Maqpaper reunirà les 
principals marques el proper abril

bre l’eficiència energètica, una 
temàtica cabdal per al sector 
paperer i la indústria en gene-
ral, que cada vegada inverteix 
més esforços en l’estalvi ener-
gètic. Ambdues fires comparti-
ran recinte firal, permetent així 
que empreses i professionals 
comparteixin coneixement, 
estableixin aliances professio-
nals i vincles comercials. 
 
Un sector plenament 
recuperat 
Segons les dades difoses per 
l’Associació espanyola de fa-
bricants de pasta, paper i car-
tró (ASPAPEL) la producció de 
paper a l’Estat espanyol s’ha 
recuperat de la crisi i es troba 
en fase de creixement; fins 
ara aquest 2015 el consum de 
paper a l’Estat ha incrementat 
un 6’2%. Des de la indústria 
paperera es reivindiquen com 
un sector vital per a la reindus-
trialització de l’Estat i com un 
motor de creació de llocs de 
treball. Des de les plantacions 
per a paper, passant per la fa-
bricació de cel·lulosa i paper i 

Madrid és la capital del 
regne. El paradigma d’una 
manera de fer i entendre la 
política. Per continuar sent 
diferent, exigeix igualtat de 
tracte amb les altres auto-
nomies. Es queixa d’aportar 
més ningú i no rebre prou 
en contrapartida. No s’ado-
na que només aplica la llei 
de l’embut. Ample per a mi, 
estret per als altres. No vol 
veure quantes empreses i 
institucions aixopluga -per 
estar prop del poder i tenir 
un tracte fiscal avantatjós-  
encara que allà no hi tin-
guin la seva activitat ni les 
seves oficines principals. 
S’ha convertit en una me-
galòpolis, que ha convertit 
en barriades, ciutats com 
Toledo, Guadalajara, Àvila, 
Segòvia, Ciudad Real i Va-
lladolid. L’atracció de la cort 
i dels grans negocis ho en-
goleixen tot. 
Ha passat de la “moguda” 
del professor Tierno Galvan 
als grans somnis. Com el 
Madrid Río, una de les ac-
tuacions urbanístiques més 
cares de l’últim quart de se-
gle a Europa. Enterrar l’au-
topista M-30 per ajuntar els 
barris del sud i centre de la 
ciutat, creant un espai verd, 
de gairebé deu quilòmetres. 
Seguia a d’altres inversions 
faraòniques, com l’extensió 
del Metro i la xarxa de cin-
turons i autopistes. Sense 
oblidar els deliris olímpics. 
O bajanades com la Ciutat 
de la Justícia -que va costar 
més de cent milions d’eu-
ros-  buida i aïllada en mig 
del no res. Així s’ha arruïnat 
l’Ajuntament (té un deu-
te equivalent al de la resta 
d’ajuntaments de l’estat ple-
gats). I encara molts altres 
projectes estan “a l’espera”. 
Com ‘operació Chamartin’, 
planejada per Esperanza 
Aguirre per al lluïment de 
les estrelles de l’arquitec-
tura mundial, que volia in-
tegrar les quatre torres de 
la ‘Ciutat Esportiva del Re-
ial Madrid’ en un barri de 
mig centenar de gratacels 
(La nova alcaldessa ho ha 
“aparcat” per avaluar l’im-
pacte que tindria en una de 
les zones més congestiona-
des de la ciutat).
Els quantiosos diners gas-
tats en aquestes actuacions 
són irrecuperables. Només 
satisfan ‘el mal de pedra 
dels dirigents’ (i així gravar 
el seu nom a la història). 
Pel que sembla, els nous 
equips de govern en prou 
feines poden aturar tan des-

PERE PRAT

gavell. I sort que els inte-
ressos són ara baixos. Les 
majories absolutes del PP a 
l’Ajuntament durant 28 anys 
i 20 més a la Comunitat 
han creat escola. Manuela 
Carmena s’ha trobat amb 
els anomenats “contrac-
tes integrals” que la seva 
predecessora, Ana Botella, 
havia firmat el 2013 amb 
FCC, Ferrovial, ACS, Sacyr 
i filials de l’una i l’altra, per 
ocupar-se de la neteja i la 
cura dels parcs, entre molts 
altres serveis. Sovint en 
condicions lleonines i per 
llargs períodes (entre vuit i 
deu anys) per fer poc (a ve-
gades netejaran els carrers 
quan sigui “convenient”). 
Així els preus es rebaixa-
ven, però l’eficiència només 
consistia en reduir personal 
(fins a un 40%) i fer menys 
servei.
Però la brutícia que hi ha al 
carrer és petita, compara-
da amb les immundícies de 
la Gürtel i la Púnica. Es va 
crear una comissió d’inves-
tigació per revisar les dues 
últimes legislatures -mal-
grat l’oposició del PP- però 
avança amb grans dificul-
tats. Va haver de destituir 
Jesús Gómez - portaveu del 
PP - i segueix lluitant  con-
tra tota mena de traves pro-
cedimentals. Malgrat això 
ja ha quedat al descobert 
la venda de 2.935 cases de 
l’Institut de l’Habitatge de 
Madrid ( Ivima) al fons d’in-
versions Azora-Goldman 
Sachs, el 2013. 
S’han hagut de retallar des-
peses al consorci de trans-
ports i Metro de Madrid. I el 
ciutadà es queixa. Madrid 
s’ha tornat una ciutat mas-
sa gran i complexa. Es de-
mana més inversió i no se 
sap com pagar-la. El que va 
passar el maig del 2011 a la 
Puerta del Sol, continua en 
el record de la ciutadania. 
El somni d’aquella escullera 
de les Espanyes imagina-
da per Machado. Però avui 
el funcionariat -que viu de 
les administracions- sigui 
del color que sigui, assegu-
ra la continuïtat del model. 
I no parlem de l’establert 
en els darrers 30 anys. El 
1887, Valentí Almirall, deia 
que el gran problema polí-
tic era Espanya i no Cata-
lunya. Avui el principal pro-
blema no és Catalunya, ni 
Espanya. És Madrid com a 
compendi d’una manera de 
fer les coses. Només cal 
anar-hi i mirar. Sobren les 
paraules.

Madrid

la seva transformació en una 
enorme varietat de productes 
paperers (caixes, bosses, lli-
bres, diaris, revistes ...), fins 
a la recollida i tractament per al 
reciclatge final en una fàbrica 
paperera, la cadena del paper 
suposa el 3% del PIB espanyol.  
Maqpaper és una fira interna-
cional del sector paperer que, 
des de l’any 1.999 se celebra 
bianualment a Igualada, or-
ganitzada per Fira d’Igualada 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i la Unió Empresa-
rial de l’Anoia i el suport tèc-
nic de l’Associació espanyola 
de fabricants de pasta, paper 
i cartró (ASPAPEL), l’Associ-
ació espanyola de recupera-
dors de paper i cartró (REPA-
CAR) i les empreses Ferpal i 
Porteca Paper.  La propera 
edició serà els dies 6 i 7 d’abril 
de 2016 al recinte firal de cal 
Carner d’Igualada, i reunirà 
més de 160 marques de la in-
dústria paperera. Es tracta de 
l’única fira del sector del paper 
de l’Estat espanyol.  

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 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 mòbil:
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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us desitja
Bones Festes

dia 5 de Gener - de 9:30h. - 18:00h.
de 9:30h. - 19:00h.dies 24 i 31 de Desembre -

(no tanquem al migdia)

Avd. Balmes, 14
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Amb una llarga trajectòria 
d’aventurer i emprenedor, 
Albert Bosch, va ser a Igua-
lada per oferir una confe-
rència sobre compromís, 
passió, lideratge, motivació, 
superació,etc. Valors empre-
sarials que ha après a tra-
vés de les seves expedicions 
aventureres. Bosch ha parti-
cipat en 9 Dakars, ha fet més 
de 100 curses de diferents 
disciplines d’esports extrems, 
ha creuat l’Antàrtida, i ha com-
pletat el projecte dels 7 Cims 
(escalar les muntanyes més 
altes de cada continent, amb 
l’Everest com a punt final). 
La conferència es va celebrar 
en el marc de l’acte de pre-
sentació de diversos vehicles 
Volskswagen a l’empresariat 
anoienc, al concessionari Ser-
visimó d’Igualada. També hi 
van ser presents el president 
de la UEA, Blai Paco; l’alcalde 
de Castellolí, Joan Serra, mu-
nicipi que acull el Parc i Cam-
pus Motor; i Francesc Pua, 
gerent de Servisimó Igualada. 
Per Albert Bosch “les aventu-
res que he viscut m’han en-
senyat que no sempre podem 
controlar les circumstàncies, 
però si la nostra actitud per 
afrontar-les”. 
Assegura que fer una traves-
sia de més de 1000 quilòme-
tres en solitari per l’Antàrtida 
“em generava molta por”, però 

Joan Serra, Albert Bosch, Blai Paco i Francesc Pua.

Una delegació 
d’Hondures visita 
l’Anoia i estableix 
contactes amb 
empreses locals

Empresa i aventura, com a reptes de 
superació i motivació empresarial

si aquest comportament nega-
tiu els saps canalitzar “la por i 
el pànic es converteix en res-
pecte, superació, planificació 
i automotivació” i per tant es 
converteix en un comporta-
ment positiu.
Un altre concepte que va des-
tacar l’aventurer en la seva 
conferència va ser la impor-
tància de marcar-se un objec-
tiu clar. “Cal saber què és vol 
aconseguir i fins a on volem 
arribar i en aquest sentit  cen-
trar tots els esforços per acon-
seguir-ho “. Bosch també va 
assenyalar que és important 
tenir un objectiu clar per que 
“la motivació que et dona el fet 
de voler arribar a assolir-lo et 
pot ajudar a sobreposar-te en 
moment crítics i complicats”.
Al llarg de les seves aventures 
Albert Bosch ha hagut de su-

REDACCIÓ / LA VEU

Entre els projectes internacio-
nals que està desenvolupant 
la Unió Empresarial de l’Anoia 
destaca el projecte de coope-
ració al desenvolupament a 
Hondures. Es tracta d’un pla 
de caire medi ambiental, que 
té per objectiu realitzar un es-
tudi per construir un abocador, 
i evitar la contaminació, el de-
teriorament de l’entorn, i l’im-
pacte que generen els residus 
sòlids en la població, el sòl, la 
fauna i flora de la zona.
En el marc d’aquest projec-
te, a finals de novembre una 
delegació d’Hondures dels 
municipis de Guanaja i Trujillo 
va visitar la comarca i altres 
poblacions catalanes d’interès 
pel projecte. 
Durant la seva estada a l’Ano-
ia, l’alcalde de l’Illa de Guana-
ja, i el Tècnic de la Municipa-
litat de Trujillo, acompanyats 
del president de la UEA, Blai 
Paco, van viatjar fins a For-
mentera per poder compartir 
experiències i models de ges-
tió entre poblacions de carac-
terístiques similars. Van inter-
canviar inquietuds sobre tot 
allò que una illa és pot trobar 
a l’hora de tenir tot els serveis 
necessaris per a atendre els 
turistes i també les necessitats 
de la seva població: energia, 
aigua, residus, transport.
Per conèixer com s’ha de fer 
la implantació d’una planta 
de residus i tot el marc legis-
latiu al qual s’ha de cenyir, la 
delegació hondurenya es va 
reunir amb l’Agencia Catala-
na de Residus, entitat amb 25 
anys d’experiència. Al llarg de 
la seva estada també van visi-
tar el dipòsit controlat de Cas-
tellolí per aprendre’n el seu 
funcionament i van conèixer el 
model de gestió de l’abocador 
d’Olot. 
Hondures és un país que pa-
teix una deficiència de serveis 
bàsics important, i en aquest 
sentit la UEA va organitzar 
diverses reunions entre els 
hondurenys i empreses de la 
comarca del sector mediam-
biental i subministrament bà-
sics, com l’aigua i l’energia.  

perar molts obstacles i riscos 
com el fred extrem de l’Eve-
rest, la soledat que va viure a 
l’Antàrtida, o la fauna salvatge 
de la selva. Segons l’aventu-
rer  “estem envoltats de riscos 
i aquests cal saber-los gestio-
nar”. 
Davant d’una situació arrisca-
da “no ens hem de fer petits 
per que per fer coses de valor 
i que valguin la pena, cal arris-
car”. També apunta que hi ha 
riscos que es poden prevenir, 
com per exemple el moment 
que va decidir extirpar-se 
l’àpendix. Bosch va explicar 
que va prendre aquesta deci-
sió abans d’anar a escalar les 
immenses muntanyes per que 
tenia constància que molts 
alpinistes moren per atacs 
d’apèndix en plena expedició.  

Campanya del Gremi 
d’Hostaleria i Turisme 
en benefici de les 
beques menjador
REDACCIÓ / LA VEU

El context de crisi econòmica 
en què ens trobem ha provo-
cat que molts nens i nenes de  
la comarca es trobin al llindar 
de la pobresa i en risc de pa-
tir malnutrició, ja que, sovint, 
l’únic àpat complet i saludable 
el fan al menjador de l’escola. 
Enguany els establiments as-
sociats al Gremi d’Hostaleria 
i Turisme de l’Anoia han en-
gegat  una iniciativa solidària 
per a recollir aportacions eco-
nòmiques que es destinaran a 
beques menjador per a infants 
de la comarca sense recursos.
Els bars i restaurants adherits 
al Gremi tindran unes guar-
dioles als seus establiments 
perquè, tant els clients com 
el mateix restaurant,  puguin 
dipositar-hi les seves aporta-
cions.
La campanya solidària tindrà 
lloc del 15 de desembre al 10 
de gener. Amb aquesta inici-
ativa el Gremi d’Hostaleria i 
Turisme de l’Anoia posa de re-
lleu el seu compromís amb la 
societat i sobretot contribueix 
en què cap nen es quedi sen-
se menjar.

La Mancomunitat 
de la Conca, contra 
l’ús sexista de les 
joguines

REDACCIÓ / LA VEU

La Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena, en el marc del Pla 
d’Igualtat de Gènere i dins les 
accions de sensibilització per 
la igualtat de nens i nenes, ho-
mes i dones, ha engegat una 
campanya contra l’ús sexista 
de les joguines. L’acció convi-
da a prendre consciència de la 
importància que tenen els jocs 
i les joguines alhora d’educar 
i transmetre valors als infants. 
A través de la campanya es 
busca la implicació de famíli-
es, professorat, centres edu-
catius formals i no formals i la 
ciutadania en general a tren-
car amb la transmissió d’es-
tereotips sexistes a través del 
joc. El lema de la campanya 
és “Aquestes festes, i la res-
ta de l’any, Si regales, regala 
igualtat!” 

REDACCIÓ / LA VEU

Cent dos usuaris de l’Activi-
tat Física per a la Gent Gran i 
l’activitat Dona i Esport, acom-
panyats per quatre monitors i 
monitores, van participar de la 
sortida a Andorra que el de-
partament d’Esports de l’Ajun-
tament d’Igualada va organit-
zar el passat dimecres, 9 de 
desembre.
Durant el matí, alguns assis-
tents van optar per realitzar 
compres al centre, mentre que 
d’altres van entrar al centre 
termolúdic Caldea. En acabar, 
van disposar de temps lliu-
re per dinar i a la tornada es 

Sortida a Andorra dels usuaris d’Activitat 
Física per a la Gent Gran i Dona i Esport

va parar al centre comercial 
Punt de Trobada per realitzar 
les darreres compres. A les 

20:30h els assistents van ar-
ribar a Igualada després d’un 
dia intens.

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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El Consell Comarcal ha en-
gegat una campanya per al 
foment de la compra de pro-
ximitat en els petits pobles de 
la comarca. L’objectiu és acon-
seguir que els veïns i veïnes 
prenguin consciència del valor 
de la seva compra i la seva re-
percussió en funció de si es fa 
en un comerç de proximitat o 
no. Per això, l’ens comarcal ha 
editat diferents materials pro-
mocionals sobre els comerços 
i les raons per què comprar a 
casa. Entre altres, es van fer 
tríptics per Castellolí, Cabrera 
d’Anoia i pel conjunt de 12 mu-
nicipis de l’Alta Anoia.
La campanya incideix en els 
motius per què comprar en el 

El Consell Comarcal promociona la 
compra en els comerços dels pobles

“Los Angelitos Negros” omplen 
la sala Chill Out del Canaletas

comerç de costat de casa i els 
resumeix en deu: per confian-
ça, per aprofitar el temps, per 
la relació personal entre per-
sones, per l’activació de l’eco-
nomia local, per proximitat, per 
tracte familiar, per qualitat i co-
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El passat dissabte 12 de de-
sembre la sala Chill Out del 
Canaletes va acollir una nova 
sessió de ritmes llatins. En 
aquesta ocasió es va comptar 
amb l’actuació “Los Angelitos  
negros” un duet cubà que va 
omplir la sala de bon ritme i de 
gent. 
La nit va començar a les 22h 
amb el sopar degustació per 
donar pas tot seguit a l’actua-
ció del duet que va fer ballar 
i participar la gent fins altes 
hores de la matinada. L’excel·-
lent repertori de temes llatins 
molt actuals, sumat als còctels 
i a les coreografies de l’anima-

neixement dels productes, per 
estalvi energètic i econòmic en 
transport, per manteniments 
dels llocs de treball i per servei. 
Amb aquestes raons, l’entitat 
comarcal vol incidir en la dina-
mització econòmica del terri-
tori i en la introducció de nous 
hàbits de consum, sobretot en 
aquestes dates, quan l’índex 
de consum és més alt. Ara és 
quan més benefici pot treure 
el poble en qüestió, és un bon 
moment perquè els consumi-
dors visquin bones experiènci-
es de compra i vulguin repetir-
les al llarg de l’any.
La campanya compta amb 
el suport de la Diputació. Les 
guies i desplegables es poden 
trobar a cada ajuntament.

dor cubà Wilfredo van comple-
tar una nit plena de diversió, 
bon ambient i moviment. 
La pròxima cita amb els ritmes 
llatins serà avui divendres 18, 
com sempre a la sala Chill Out 
del Canaletes que romandrà 
oberta per passar una estona 
agradable i degustar la gran 
varietat de còctels. I el dis-
sabte 19 tindrà lloc una nova 
sessió en la que hi haurà so-
par degustació i molta música 
llatina per ballar. 
Us convidem a conèixer l’es-
pai Chill Out al Canaletes ,que 
ofereix una nova oferta a la 
ciutat i comarca.

Viver de 
microempreses

Estàs cansat de treballar
 sol a casa?

Lloguem espais per
 compartir (coworking)

· Mobiliari inclòs
· Al centre d’Igualada

· WI-Fi inclosa
· Sala per a reunions, 

cursos, tallers

Interessats trucar al
696 233 803

·Lloguer per 
només 150€/mes
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Ja es poden formalitzar a 
Igualada les preinscripcions, 
de manera presencial, per als 
cursos de Formació Ocupa-
cional que es duran a terme 
a IG-nova Ocupació. El Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) ha atorgat per a aquest 
2015-2016 la realització de 
tres cursos, dos dels quals 
amb Certificats de Professio-
nalitat. Aquests són els d’Aten-
ció Sociosanitària a Persones 
Dependents en Institucions 
Socials, de 450h i nivell 2; el 
d’Organització del Transport i 
la Distribució, de 420h i nivell 
3; i un d’Anglès: nivell A1, que 
no comporta certificat de pro-
fessionalitat. 
 
Atenció sociosanitària 
Per accedir al primer curs 
d’Atenció Sociosanitària a Per-
sones Dependents en Institu-
cions Socials es requereix el 
nivell de competència 2. Això 

Obertes les preinscripcions per als 
cursos de Formació Ocupacional

L’alumna de Batxillerat de 
l’Acadèmia Igualada Èlia Roca, 
accèssit d’un concurs literari

equival a tenir el Graduat Es-
colar o en la ESO, haver cur-
sat anteriorment un certificat 
de professionalitat de nivell 2,  
haver cursat anteriorment un 
certificat de professionalitat de 
nivell 1 de la mateixa família 
professional i àrea, tenir apro-
vada la prova d’accés a cicle 
formatiu de grau mitjà o bé la 
prova d’accés a la universitat.  
 
Organització del transport 
i distribució
Per accedir al Curs d’Organit-
zació del Transport i la Distri-
bució, es demana el nivell de 
competència 3. Això vol dir 
tenir el títol de Batxillerat o 
equivalent a efectes laborals, 
haver cursat anteriorment un 
certificat de professionalitat de 
nivell 3, haver cursat anterior-
ment un certificat de professi-
onalitat de nivell 2 de la matei-
xa família professional i àrea, 
tenir aprovada la prova d’ac-
cés a cicle formatiu de grau 

Àlbum Històric

Durant molts anys, a l’entorn 
del “Santo Hospital Comar-
cal” d’Igualada, s’hi podia 
practicar la pietosa devoció 
del Viacrucis.
Les catorze estacions es-
taven indicades per mitjà 
d’unes acolorides majòli-
ques, que -segons tenim en-
tès- les havia dissenyat l’ar-
tista igualadí, Miquel Llacuna 
Alemany (1915-1967).
Estaven coŀlocades a les 
façanes del passeig Verda-
guer, carrers de Sant Joaqui-
ma Vedruna i Cardenal Vi-
ves, o sia, repartides per tot 
el voltant l’edifici hospitalari.

Però, a poc a poc, aquelles 
rajoles -o ceràmiques- s’ana-
ren malmetent i perdent. 
Una, o dues, que restaven, 
quan es construí l’hospital 
nou, van desaparèixer. No 
sabem si algú les va recollir 
com una relíquia artística, o 
s’han perdut definitivament.
Ignorem si en el fons docu-
mental de l’esmentat artista, 
poden figurar-hi els dibuixos 
originals d’aquella col.lecció 
que malauradament, sem-
bla, que s’ha perdut, o ha 
desaparegut.

Josep Elias Farré

Un Viacrucis desaparegut

REDACCIÓ / LA VEU

L’Institut de Cultura de Bar-
celona de l’Ajuntament de 
Barcelona ha treballat per tal 
de que aquest any la ciutat 
sigui designada com a Ciutat 
de la Literatura UNESCO. El 
nucli dur d’aquest projecte 
està format per l’Institut de 
Cultura de BCN, l’Institut Ra-
mon Llull, l’Institut de les Lle-
tres Catalanes i la Xarxa de 
Biblioteques. L’Ajuntament 
va incloure l’APTIC al grup 
d’institucions que s’han en-
carregat de promoure aques-
ta candidatura, i la Comissió 
Editorial va pensar que una 
de les col·laboracions de 
l’associació, entre d’altres, 

podria consistir en fer parti-
cipar els estudiants de bat-
xillerat al programa. Fa uns 
mesos vam proposar una 
sèrie d’instituts de Barcelo-
na i comarques que els seus 
alumnes de 1r de batxillerat 
participessin al «I Concurs 
de Traducció Literària Aptic». 
A l’octubre es van enviar als 
instituts un text en anglès 
que els alumnes havien de 
traduir al català o castellà 
indistintament. Es tractava 
d’un fragment d’una obra li-
terària juvenil que els partici-
pants treballarien a classe de 
forma individual. 
Els mestres farien una tria de 
les cinc millors traduccions 
de cada grup i les enviaren 
abans del 15 de novembre. 
Un jurat format per membres 
de l’APTIC avaluà les traduc-
cions i atorgà un primer pre-
mi i un accèssit. L’alumna de 
1er de Batxillerat, Èlia Roca, 
ha guanyat l’accèssit entre 
tots els participants.
Des del centre la feliciten per 
l’èxit assolit. 

superior o bé la prova d’accés 
a la universitat.  

Anglès 
Finalment, per accedir al curs 
d’Anglès nivell A1, cal tenir 
fet el segon curs de la ESO 
o equivalent a efectes acadè-
mics i professionals.  
La Formació Ocupacional té 
per objecte la qualificació pro-
fessional de les persones per 
al desenvolupament d’una 
professió, i com a conseqüèn-
cia, vol augmentar les possi-
bilitats d’accés a una feina. 
Aquesta qualificació permet a 
una millor adaptació als pro-
cessos de canvi de les empre-
ses i el mercat laboral i permet 
adquirir o millorar les compe-
tències pròpies de la professió 
que es vol desenvolupar. 
Per a inscripcions i per a més 
informació: a IG-nova Ocupa-
ció en horari de dilluns a dijous, 
de 8 a 13h i de 15h a 18h, i els 
divendres de 8 a 13h. 
 

REDACCIÓ / LA VEU

El departament de Dinamit-
zació Econòmica de l’Ajun-
tament, a través d’IG-nova 
Ocupació ha obert les pre-
inscripcions per al programa 
Joves per l’Ocupació, que al-
terna formació amb experièn-
cia pràctica en empreses i fo-
menta el retorn educatiu dels 
joves i la inserció laboral a les 
empreses amb contractes la-
borals.  
El programa pretén proporcio-
nar al col·lectiu de joves una 
qualificació i unes competèn-
cies professionals suficients 
perquè puguin definir i cons-
truir la seva trajectòria profes-
sional que els permeti inserir-
se en el mercat laboral. Està 
destinat a persones joves en 
situació d’atur, entre els 16 i 
els 25 anys, i a menors de 30 
anys en el cas de persones 
amb un grau de discapacitat 
igual o superior al 33%.  
Els cursos que s’han sol·licitat 
són el d’Auxiliar de Magatzem, 

Nova convocatòria del programa 
d’inserció “Joves per l’Ocupació”

el de Dependent de Retail i 
Moda i el d’Instal·lació de Fi-
bra Òptica. Cada curs consta 
de 380 hores, 80 de les quals 
són de pràctiques en empre-
ses. 
Els requisits per participar-hi 
són estar inscrits al Registre 
de Garantia Juvenil, estar en 
situació d’atur i haver abando-
nat l’ESO o no tenir cursat ni 
finalitzat el Cicle Formatiu de 
Grau Mitjà o el batxillerat. 
Les persones interessades a 
inscriure’s o obtenir més infor-
mació, han de dirigir-se a  IG-
nova Ocupació, al c/ Lleida, 

78, de dilluns a divendres de 8 
a 13h i de 15 a 18h i els diven-
dres de 8 a 13h.  
El programa Joves per l’Ocu-
pació està subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC), el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social i 
el Fons Social Europeu, en 
el marc de la Iniciativa d’Ocu-
pació Juvenil, d’acord amb el 
Programa d’Experiència Pro-
fessional per a l’ocupació ju-
venil a Catalunya “Joves per 
l’ocupació”, regulat per l’Ordre 
EMO/251/2014, modificada 
per l’Ordre EMO/254/2015.  

Dr. J. L. Nicoletti Albanesi

Obstetrícia · Ginecologia  
Teràpia del dolor
Hores convingudes

Passeig Verdaguer, 141 08700 Igualada
Tel. 93 803 11 45 - 93 801 73 63 - 609 71 02 40

electricitat · aigua · gas
climatització · energia solar 
bombes · descalcificadors
osmos i  ·  i l · l uminac ió  

sistemes de reg

instalacions@inspelegri.cat     Tel. 608 891 709 / 938 084 098
Constància, 36 - 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)
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Cursos a la UEA de 
xarxes socials i de 
lideratge d’equip

REDACCIÓ / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra de 
la comissaria d’Igualada van 
detenir el dia 3 de desembre, 
un home, de 27 anys, de na-
cionalitat espanyola i veí de 
Santa Margarida de Montbui, 
com a presumpte autor d’un 
delicte de robatori a interior de 
domicili.
Pels volts de les quatre de 
la tarda del passat 22 de no-
vembre es va produir un roba-
tori amb força en un domicili 
d’Igualada.
L’autor va accedir forçant els 
porticons i una de les finestres 
de la planta baixa de la casa. 
Un cop a l’interior, va sostreu-
re aparells electrònics, objec-
tes de decoració, roba i joies. 

Ingressa a presó per un robatori amb 
força en un domicili d’Igualada

Homenatge de l’ICS 
als professionals jubilats El material sostret estava va-

lorat en uns 54.700 euros. Ar-
ran dels fets, els Mossos van 
iniciar una investigació, amb 
la qual van poder recuperar 
part de les joies i esbrinar qui 
havia sigut l’autor dels fets.
Finalment, el dia 3 de desem-

REDACCIÓ / LA VEU

La Gerència Territorial Cata-
lunya Central de l’Institut Ca-
talà de la Salut ha lliurat els 
premis de la quarta edició del 
Concurs de relat breu sobre 
salut que enguany ha girat a 
l’entorn del tema “Emocions 
que ens curen” i que ha re-
but una trentena de treballs 
participants. La guanyadora 
del certamen ha estat Laura 
Gavaldà, amb el relat “L’home 
que sabia plorar”, que ja s’ha 
publicat a la pàgina web ICS 
Catalunya Central. La segona 
classificada ha estat M. Jo-
sep Rodríguez amb “El millor 
somni” i el tercer lloc ha estat 
per a Joan Company i el seu 
relat “Més i més, i més... emo-
cions!”. Els relats finalistes es 
podran llegir al blog, el dia 24 
de desembre. 
El Primer Premi consisteix en 
allotjament i esmorzar en un 
hotel de Santpedor, un lot de 
productes artesanals, i dos 
lots de llibres. El Segon Pre-
mi, en la participació en un ac-
tivitat/taller amb dinar i ruta pel 
Catllaràs, un lot de productes 
artesanals i un de llibres, i el 
Tercer Premi, en un dinar, un 
lot de productes artesanals i 
un de llibres. 
L’acte de lliurament de premis 
també ha servit per homenat-
jar, amb l’entrega d’una creu 

bre els mossos van localitzar, 
identificar i detenir el pre-
sumpte lladre.
El detingut, que tenia nombro-
sos antecedents, va passar el 
4 de desembre a disposició 
del jutjat d’instrucció en funci-
ons de guàrdia d’Igualada, el 
qual va decretar el seu ingrés 
a presó.
D’altra banda, relacionat amb 
els fets, el passat dia 11 es 
va detenir a un home de 25 
anys, de nacionalitat espanyo-
la i veí de Santa Margarida de 
Montbui, el qual va quedar en 
llibertat un cop va declarar en 
dependències policials i haurà 
de comparèixer davant el jut-
ge quan aquest el requereixi.

commemorativa, una trentena 
de professionals jubilats de 
l’ICS, un dels quals ha inter-
vingut en l’acte fent un breu 
parlament d’agraïment en 
nom dels seus companys.  

REDACCIÓ / LA VEU

La UEA inicia cursos de forma-
ció contínua adreçats prioritàri-
ament a treballadors en actiu. 
Les persones en atur estaran 
en llista d’espera i ocuparan 
les places que no es cobreixin 
amb els treballadors en actiu. 
Els cursos són de xarxes so-
cials (del 28 de desembre al 
8 de febrer), dilluns i dimecres 
de 18:30 h. a 21:30 h; i de li-
deratge d’equips, del 29 de de-
sembre al 9 de febrer, dimarts 
i dijous de 18:30 h. a 21:30 h.  
Més informació a formacio@
uea.cat.

Descúbralos en la Boutique Mercedes-Benz.
Los regalos estrella para estas navidades

Descubra las infinitas posibilidades que le ofrecemos para obsequiar a su familia. Regalos y 
complementosde alta calidad con independencia de cuál sea su estilo de vida. Todo el espíritu   
Mercedes-Benz concentrado en cada uno de nuestros artículos. 

Descúbralos en la Boutique Mercedes-Benz.
Los regalos estrella para estas navidades

Descubra las infinitas posibilidades que le ofrecemos para obsequiar a su familia. Regalos y 
complementosde alta calidad con independencia de cuál sea su estilo de vida. Todo el espíritu   
Mercedes-Benz concentrado en cada uno de nuestros artículos. 



22
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
18 de desembre de 2015 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Els principals agents socials, 
econòmics i polítics relacio-
nats amb el comerç d’Igualada 
s’han reunit aquesta setmana 
per a constituir el grup local 
de suport al projecte europeu 
RetaiLink. Aquest projecte vol 
potenciar el sector comercial 
en ciutats mitjanes, a través 
del treball conjunt i l’intercan-
vi d’experiències entre deu 
municipis d’arreu d’Europa. 
El projecte, coordinat des del 
departament d’Internacional 
i amb la col·laboració dels 
departaments d’Urbanisme 
i Comerç de l’Ajuntament 
d’Igualada, s’engloba dins el 
programa URBACT III de la 
Unió Europea. 
La trobada s’ha celebrat a la 
sala de plens de l’Ajuntament 
i ha comptat amb Fran Artea-
ga, que serà l’encarregat de 
coordinar i dinamitzar les re-
unions del grup de suport. Hi 
han estat presents represen-
tants d’Igualada Comerç, Nou 
Centre Igualada, l’associació 
d’outlets del carrer Balmes, 
Rec.0, Unió Empresarial de 
l’Anoia, Gremi d’Hostaleria i 
Turisme, Agents de la Propie-
tat Immobiliària, Fira d’Iguala-
da, Ocisport, Lidera, Disseny 
Igualada, Tic Anoia, Fagepi, 
ESCODI (Escola Superior de 
Comerç i Distribució), a més 
dels regidor d’Urbanisme i Mo-
bilitat, i els portaveus d’ERC i 
la CUP. 
L’objectiu d’aquest primer con-
tacte consistia a presentar el 
projecte als diferents agents, 
identificar els reptes de ciutat, 
així com engrescar els dife-
rents assistents a implicar-se 
en les comissions i grups de 
treballs que es crearan a partir 
d’ara. 
La regidora de Dinamització 
Econòmica i coordinadora de 
RetaiLink Àngels Chacón, ha 

El sector del comerç crea un grup de 
treball per definir un pla d’acció local

El nou Centre de Dia 
Montserrat ja és una realitat

afirmat que, a nivell local, el 
principal repte d’aquest pro-
jecte és “consensuar una pro-
posta innovadora i integrada 
d’Igualada com a ciutat co-
mercial”. La Lead Expert de 
RetaiLink, Mireia Sanabria, 
ha destacat que la funció del 
grup local de suport és “iden-
tificar els temes calents de 
cada ciutat”, i ha subratllat que 
la metodologia del programa 
URBACT “obre portes a nou 
coneixement i noves perspec-
tives”. 
La trentena d’assistents han 
participat en una dinàmica 
de treball anomenada brains-
warming per a identificar els 
reptes i problemes als quals 
s’enfronta el comerç a Igua-
lada. Aquesta sessió ha estat 
molt productiva i s’han identifi-
cat una cinquantena de desa-
fiaments, com per exemple el 
comerç online, la caiguda del 
poder adquisitiu de les famí-
lies o la manca de formació. 
En segon lloc, els presents 
han participat d’una reflexió 
sobre què els pot aportar a ni-
vell personal i a l’organització 
que representen implicar-se 
en el grup local de suport. En 
aquesta recollida d’idees han 
predominat conceptes com la 
voluntat d’implicar-se en la mi-
llora de la ciutat, de treballar 
en equip i d’aprendre. 
Finalment, l’equip de Retai-

Link ha aclarit les preguntes 
dels presents, que han plan-
tejat qüestions com el grau 
d’implicació que suposava 
participar en el grup local de 
suport o quina implementació 
real tindrà el pla d’acció local 
que sorgirà del projecte. 
La propera reunió del grup 
de suport local de RetaiLink 
tindrà lloc a finals de gener, i 
s’hi crearan les comissions de 
treball. En les properes tro-
bades es tractaran tres grans 
categories com són el com-
portament dels consumidors; 
l’oferta i estratègia comercial 
de les ciutats; i finalment el 
bloc d’urbanisme, mobilitat, i 
normatives aplicables. 
A més d’Igualada, s’estan or-
ganitzant grups locals de su-
port a les ciutats que partici-
pen de RetaiLink: Basingstoke 
(Regne Unit), Fermo (Itàlia), 
Hengelo (Holanda), Bistrita 
(Romania) i Sibenik (Croàcia). 
Properament s’incorporaran 
més ciutats d’arreu d’Europa 
a la xarxa, com Hoogeveen 
(Holanda), Liberec (República 
Txeca), Pecs (Hongria), o Ro-
mans (França). 
En el cas d’Igualada, el pla 
d’acció local que sorgeixi del 
projecte haurà d’integrar el co-
merç tradicional, les botigues 
de fàbrica, els outlets i les ac-
tivitats de l’espai urbà com el 
REC.0. 

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte, 12 de de-
sembre, es va fer una jorna-
da de portes obertes per a 
mostrar a la ciutadania el nou 
Centre de Dia Montserrat, 
una instal·lació per a la gent 
gran que gestionarà el Con-
sorci Sociosanitari d’Igualada 
(CSSI) i que s’ubica a l’antiga 
escola bressol La Ginesta. 
El nou centre, que entrarà en 
funcionament en les properes 
setmanes, ofereix quaranta 
places públiques, concerta-
des amb el departament de 
Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya, i 

nou places privades. Disposa 
de 730 m2 construïts i d’un 
ampli jardí de 2000 m2, amb 
aparells per fer gimnàstica i 
zona de passeig. 
Els usuaris podran escollir ho-
raris flexibles i disposaran de 
servei de transport i de men-
jador. Les inscripcions estan 
obertes fins esgotar les qua-
ranta-nou places disponibles. 
Les persones interessades a 
sol·licitar més informació o co-
nèixer les condicions d’accés, 
poden contactar amb els pro-
fessionals del CSSI al telèfon 
93 804 16 16.
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ELS TRUCS 
D’UN BON 
MAQUILLATGE 
PER LES FESTES

El primer secret per un 
maquillatge impecable 
és la preparació de la 
pell, el següent pas, 
és la fixació. Mary Kay 
compta amb productes 
de fixació per rostre, 
ulls i llavis, que fan que 
el maquillatge es man-
tingui inalterable du-
rant més de 12 hores. 
Aplica el matisador de 
rostre i el fixador d’om-
bres amb tocs suaus, 
d’aquesta manera el 
producte absorbirà 
les antiestètiques llu-
ïssors de la pell. Con-
tinua amb l’acondici-
onador de llavis, que 
fixarà perfilador, labi-
al i gloss. La prebase 
crearà un mantell de 
seda en la teva pell i 
després ja podràs pas-
sar al maquillatge. Et 
recomanem atrevir-te 
amb un maquillatge in-
tens als ulls. Si sempre 

has desitjat aprendre a 
fer un maquillatge de 
portada no hi pot ha-
ver millor opció que 
organitzar una classe 
d’automaquillatge de 
Nadal per tu i les teves 
amigues contactant al 
630670239 o a olgaji-
menezmk@gmail.com 
Us divertireu, apren-
dreu i sortireu a punt 
perquè comenci la 
festa!

CAMPANYA 
SOLIDÀRIA 
“BEAUTY THAT 
COUNTS”

Si busques un regal 
especial, fins al 31 de 
desembre pots par-
ticipar en la nostra 
campanya solidària. 
Un euro de la venda 
de cada gloss “In har-
mony”, d’un delicat to 
rosa i daurat en espi-
ral, es destinarà a la 
fundació Integra, con-

cretament a un progra-
ma anomenat “Un nou 
futur amb Mary Kay”. 
Aquest programa, que 
ja s’està duent a terme, 
afavoreix la incorpora-
ció al mercat laboral 
de dones que han patit 
violència domèstica. El 
gloss, ideal per regalar 
o regalar-se, és la mi-
llor manera de sentir-
se guapa fent el bé.

Gràcies a tu, Mary Kay 
ha fet elevades dona-
cions a projectes que 
canvien les vides de 
dones i nens a tot el 
món. Els fons d’aques-
tes donacions vénen 
de les vendes totals 
dels productes solida-
ris Mary Kay des de 
l’any 2008. Aquestes 
donacions ofereixen a 
les víctimes de violèn-
cia domèstica l’oportu-
nitat d’una nova vida, 
a pacients de càncer 
una experiència de fu-
tur i als nens orfes una 
raó per somriure.

Mary Kay s’ha com-
promès a posar fi a la 
violència domèstica a 
través de programes 
de promoció, educació 
i prevenció. Fundada 
el 1996 per Mary Kay 
Ash, la Fundació Mary 

Kay ha donat més de 
31 milions de dòlars a 
refugis de violència de 
gènere i els seus pro-
grames.
 
A més, Mary Kay 
es empresa col-
laboradora del progra-
ma “Posa’t guapa, et 
sentiràs millor” d’aju-
da a les  dones amb 
càncer, que promou  la 
Fundació Stanpa.
 
El càncer pot prendre’t 
l’energia, la gana, les 
forces… Però no ha 
d’afectar l’autoestima i 
la confiança.
 
“Posa’t guapa, et sen-
tiràs millor” és un pro-
grama que ofereix ta-
llers sobre la cura de 
la pell i el maquillatge. 
Experts en cosmètica 
ensenyen a les par-
ticipants tècniques 
i trucs que 
les ajuden 
a recuperar 
un aspec-
te natural i 
saludable. 
Sabem el 
valor que 
té seguir-se 
veient gua-
pa i man-
t e n i r - s e 
cuidada, 
p e r q u è 
v e u r e ’ s 
bé fa que 
les dones 
se sen-
tin millor 
i tinguin 
més for-
ça i espe-
rit de su-
peració.

Olga Jiménez Muntané
Empresària Nacional

Independent de Mary Kay 
630670239 

olgajimenezmk@gmail.com
 www.olgajimenez.es

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

Si desitges consul-
tar les opcions de 
regals, citar una 
classe personalit-
zada de cura de la 
pell o maquillatge 
o concertar una 
entrevista per for-
mar-te i treballar 
com a consultora 
de bellesa, contac-
ta amb Olga Jimé-
nez al 630670239 o 
a olgajimenezmk@
gmail.com

D    e cara a les festes ens agrada 
lluir la nostra millor imatge. És per 
aquest motiu que contactar amb la 

teva consultora de bellesa independent per 
una sessió d’exfoliació i rehidratació gratuï-
ta és sempre un gran encert. Ella t’ensenya-
rà a preparar la teva pell perquè estiguis ra-
diant i, a més, triarà per tu la millor harmonia 
de maquillatge per al dia de Nadal i la Nit de 
Cap d’Any. Et sentiràs més bonica i segura 
que mai!
 
Recorda que a totes les dones i homes els 
encanta que els regalin bellesa. Per això 
la teva consultora estarà al teu costat per 
elaborar una llista dels millors regals per 
aquestes festes, sempre amb un pressupost 
a mida! Els regals es presenten en precioses 
cistelletes i s’acompanyen d’una invitació 
per a una classe personalitzada per apren-
dre a aplicar els productes que contingui 
el lot. Pregunta a la teva Consultora per les 
promocions especials de Nadal amb detalls 
gratuïts i descomptes per temps limitat.
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Ahir al vespre es va presentar 
la #10Kvila, que se celebrarà 
el proper 31 de gener, a les 11h 
del matí. Enguany, novament, 
la cursa creix en qualitat i en 
participació, i es busca arribar 
a la xifra de 2016 participants, 
coincidint amb el nou any que 
està a punt d’entrar. La 10KVi-
lafranca va néixer l’any 2011, 
amb 700 corredors, i cinc any 
després té com a repte gaire-
bé triplicar el nombre de parti-
cipants.
Enguany, la cursa vilafranqui-
na ofereix més qualitat, més 
serveis i un preu inferior. La 
inscripció costarà 10 euros, 
i es podrà formalitzar a partir 
del 20 de desembre al web 
www.10kvilafranca.org, i el 
mitjà d’inscripció serà única-
ment online.
Entre les novetats destacades 
en els serveis de cursa es tro-
ben l’homologació del circuit, 
la distància i el temps, per part 
de la Federació Catalana d’At-
letisme, a més de la presència 
de jutges de la FCA. També es 

farà cronometratge de temps 
a cada Km, i la incorporació 
de corredors “llebres” en varis 
temps. Una de les novetats 
important serà els resultats i 
els temps immediats amb mis-
satges.
D’altra banda, també es do-
nen serves als corredors, on 
destaca el servei de “guarde-

ria” infantil, habilitant una aula 
a l’escola Sant Josep, amb 
monitoratge.
Enguany, la 10Kvila oferirà ac-
tivitats paral·leles per a la fa-
mília, infants i acompanyants, 
promocions en restauració, 
tallers, oferta cultural i packs 
turístics. 

Es presenta la 6a edició de la 10K Vilafranca, 
amb l’objectiu posat en els 2016 participants

La DO Penedès preveu vendre 2,5 milions d’ampolles 
de vi per la campanya de Nadal
La DO Penedès espera ven-
dre 2,5 milions d’ampolles 
durant aquesta campanya 
de Nadal. Ho ha assegurat a 
l’ACN el director del Consell 
Regulador, Francesc Olive-
lla, qui ha apuntat que la xi-
fra es manté “estable” durant 
els darrers anys, exceptuant 
un repunt de vendes pun-
tual que va experimentar 
el sector durant el 2014. La 
proporció d’ampolles que la 
DO Penedès preveu vendre 
durant les festes nadalen-
ques representa un 15% del 
conjunt de facturació de tot 
l’any. Olivella ha destacat 
que aquest percentatge de-
mostra que “l’estacionalitat 
cada cop és menor, ja que el 
consum de vi queda repartit 
al llarg de tot l’any”. El fred i 
els àpats abundants fan que 
el vi negre torni a ser el pro-
ducte predominant.
El Consell Regulador de la 
DO Penedès afronta la cam-
panya de Nadal confiant 
que es mantindrà el volum 
aproximat de consum dels 
darrers anys, tant pel que 
fa al mercat intern com les 
exportacions. Tot i aquesta 
estabilitat en el conjunt de la 
campanya, des del sector no 

es descarta un lleuger repunt 
pel que fa a la restauració. 
En declaracions a l’ACN, Mi-
quel Torres, director general 
de Bodegues Torres, ha as-
segurat que al llarg d’aquest 
2015 s’ha constatat un incre-
ment de vendes en aquest 
àmbit: “la gent està sortint 
més a sopar fora i pensem 
que durant el Nadal quedarà 
més palès”, ha afirmat.
Torres també ha explicat que 
el tipus de vi demanat pels 
clients és un altre indicador 
que està servint per detec-
tar una tímida recuperació 
de l’economia. Ha assegurat 
que “és el primer Nadal que 
la gent vol tenir productes de 
més qualitat” i això ha reper-
cutit en més venda de vins de 
gamma alta. Torres ha expli-
cat que aquesta dinàmica, es 
reflecteix en els vins blancs 
que els clients demanen per 
aquests dies. Tot i que pre-
domina la demanda de vi 

negre, els clients que dema-
nen vi blanc volen que sigui 
“d’un nivell una mica superior 
al que es consumeix durant 
l’estiu”, ha afirmat.
Pel que fa al perfil dels con-
sumidors, la DO Penedès 
assegura que durant les 
celebracions nadalenques 

s’amplia el ventall de públic 
al màxim. Amb tot, Francesc 
Olivella sí que ha destacat la 
voluntat de fidelitzar el sec-
tor comprès entre els 25 i 
50 anys. És en aquesta línia 
que han desplegat l’última 
campanya de publicitat per 
televisió. “Ens volem enfo-

La xifra es manté 
estable i representa 
aproximadament un 
15% del total de ven-
des de l’any

car al públic que fa servir les 
noves tecnologies, conegut 
com a ‘foodies’, que li agrada 
el maridatge i provar coses 
noves”, ha detallat Olivella, 
assegurant que és on confi-
en tenir un creixement més 
ampli.

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 mòbil: ..................................................................................

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS
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CAPELLADES / LA VEU

Els Pastorets de Capellades 
seguint la tradició, es presen-
taran novament el dia 25 a les 
7 de la tarda i el dia 27 a les 6. 
Organitzats pel Grup Tea-
tral que enguany compleix 
37 anys, amb la participació 
de 130 capelladins, el mes 
d’octubre es van iniciar els 
assajos dels Pastorets. Pas-
tors, dimonis, bruixes, àngels 
i la col·laboració especial dels 
nens i nenes de la Coral Xe-
remell, trepitjaran i estrenaran 
la nova remodelació de l’es-
cenari, que farà encara més 
lluïda la representació.

L’Estel de Natzaret, els Pas-
torets de Capellades
Els capelladins tenim per cos-
tum presentar l’Estel de Nat-
zaret de Ramon Pàmies i Pina 
(1874-1918) amb una adapta-
ció del propi Grup Teatral. 
A més a més de l’esforç 
d’equip, ens motiva la possi-
bilitat de reunir vells amics i a 
l’hora fer noves coneixences. 
La reunió de la tramoia forma-
da per una vintena de tècnics, 
manyans, fusters, electricis-
tes, units a les noves tecnolo-
gies fan que l’escenografia si-
gui espectacular, aconseguint 
uns canvis molt ràpids dels 

divuit quadres que es presen-
ten, tècnicament dirigits per 
en Josep M. Masoni sota un 
disseny escenogràfic de Jo-
sep Martínez, conservant la 
maquetació original d’un dels 
pioners dels Pastorets, en 
Jaume Sabater Cardús, que 
hi va dedicar el seu saber fins 
els seus darrers dies.
Uns decorats únics i creats 
especialment,  que en els 
seus orígens van ser pin-
tats per l’artista local Josep 

Mayans Juncosa, que fou 
deixeble dels professionals  
Bartolí-Asensi i Bea-Mora i 
actualment restaurats per Ton 
Argelich.
La cinquantena d’actors que 
han hagut d’estudiar el text 
dedicant-hi una colla d’ho-
res, han anat assajant dife-
rents dies de la setmana per 
aconseguir representar amb 
propietat el personatge que 
cadascú haurà d’interpretar; 
pastors com Jonàs i Mataties, 
els dimonis Satanàs, Asvhe-
rus i Somiel, els àngels Miquel 
i Gabriel, personatges bíblics 
com Josep i Maria, tot plegat 
mig història mig llegenda, ens 
transportaran en un món de 
somnis nadalencs.   
La música enregistrada, ba-
sada en partitures originals de 
l’Estel de Natzaret amb arran-
jaments i arxiu del recordat i 
enyorat compositor capelladí 

Els Pastorets de Capellades, un espectacle únic i diferent
El Grup Teatral de Capellades representa "L'Estel de Natzaret", de Ramon Pàmies i Pina

Ricard Rosich, compta amb 
la instrumentació i arranja-
ments orquestrals de Carles 
Farrés. Sota la direcció mu-
sical de Mireia Vallès amb la 
col·laboració de Jaume Sa-
bater, fan que les cançons 
siguin cantades pels propis 
actors fent palès que els nens 
i nenes que comencen a par-
ticipar-hi, ja entonen les me-
lodies, consolidant els cants 
tradicionals heretats dels nos-
tres avantpassats. 
El ball i coreografia d’una tren-
tena de dimonis, sota la di-
recció de Quico Castells, ens 
acompanyaran a les tenebres 
de l’infern, amb les calderes 
de’n Pere Buteru incloses.   
A destacar l’emocionant subti-
lesa del quadre quinzè, record 
i homenatge a tots els avant-
passats dels quals s’ha rebut 
el llegat tan preuat.
Del vistós vestuari, molt ade-

quat a l’època, n’ha tingut 
cura el sempre voluntariós 
Pere Via amb la coordinació 
d’un equip encapçalat per M. 
Pilar Alert.
En resum, l’espectador podrà 
gaudir i admirar Els Pastorets 
de Capellades, amb un estol 
de 130 persones que els fan 
possibles, amb l’ajudantia a la 
direcció artística de Xaro Ruiz 
i dirigint tot aquest nombrós 
equip en Pep Vallès i Sanmar-
tí que enguany complirà qua-
ranta-set anys al davant dels 
Pastorets capelladins. 
L’esdeveniment degut a l’ele-
vat pressupost, compta amb 
el patrocini d’una bona re-
presentació de comerços i 
industries locals i amb la col-
laboració de l’Ajuntament de 
Capellades. 

Venda d’entrades
Les persones que desitgin 
participar com a públic i veu-
re i conèixer de la vora tot el 
que us hem explicat, poden 
comprar les entrades antici-
padament el dimarts dia 22 
de 19 a 21 h a la taquilla del 
Teatre La Lliga de Capellades 
i a partir del dia 23 trucant 
al telèfon d’informació i re-
serves 696844798 i els dies 
de representació (25 i 27 de 
desembre, a la taquilla una 
hora abans de les funcions). 
Recordar que una vegada 
començat l’espectacle, no és 
permès l’accés a la sala. 
La comarca de l’Anoia estem 
d’enhorabona quant a repre-
sentacions de Pastorets: Ca-
laf, Capellades i Igualada en 
són un bon exponent. 
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Conca d’Òdena

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper dissabte es 
durà a terme al Boulevard 
montbuienc la tradicional “Fira 
de Nadal” a Montbui. La jor-
nada de botigues al carrer es 
realitzarà entre les 10 del matí 
i les 3 de la tarda i durant la 
mateixa es podran aconseguir 
productes nadalencs, regals, 
decoració, pastisseria, xarcu-
teria, esports, etc. 
Durant tot el matí hi haurà ani-
mació per als més petits, amb 
un castell inflable i diferents 
jocs gegants i també tallers. 
També tindrà lloc una actuació 
dels Tabalers d’Institut Mont-
bui. D’altra banda, i per genti-
lesa de la Unió d’Establiments 
de Montbui (UEM) es realit-
zarà l’activitat del Caga Tió 
per als menuts, i tammateix 
s’organitzarà una Xocolatada 
popular, la qual anirà a càrrec 
de la Comissió de Festes del 
Nucli Urbà. Tammateix, a par-
tir de la una de la tarda es farà 

el lliurament del quart Concurs 
d’Aparadors Nadalencs de 
Montbui. 
La “Fira de Nadal” és organit-
zada per Montbui Comerç.

Tòmbola solidària de les 
“Artesanas de Corazón”
Aquest proper dissabte, coin-
cidint amb la Fira de Nadal, hi 
haurà una paradeta al Boule-
vard de l’entitat “Artesanas de 
Corazón” amb la tradicional 
“Tòmbola Solidària”. Com és 
costum, durant el matí es farà 
el sorteig d’una panera.  

Paradeta de Baula, pel 25è 
aniversari de l’Agenda Llati-
noamericana
També durant el matí de dis-
sabte l’entitat montbuienca de 
cooperació i solidaritat Baula 
posarà una paradeta al mer-
cat municipal per promocionar 
l’Agenda Llatinoamericana, la 
qual commemora enguany el 
seu 25è aniversari.

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

MONTBUI / LA VEU

Aquest dissabte a la tarda 
arribarà el seguici de patges 
reials a Montbui. La sortida de 
la comitiva es donarà a les sis 
de la tarda des de Can Pas-
sanals. La cercavila recorrerà 
la Carretera de Valls, passant 
pel Boulevard, i fins el CCC La 
Vinícola, que és on es farà el 
parlament. El Patge i el seu 
seguici arribaran com ja ve 
sent costum els darrers anys 
en unes motocicletes “Harley 
Davidson”. Els senyors de 
l’Orient portaran el llibre blanc 
i el llibre negre –en el blanc 
estan els nens montbuiencs 
que s’han portat bé i en el ne-

gre aquells que podrien rebre 
carbó si no fan bondat fins l’ar-
ribada dels reis de l’Orient-. 
Durant els dies posteriors el 
Patge Hammend i la seva co-
mitiva seran protagonistes de 
diferents activitats amb els 
nens i nenes de Montbui. A 
través de l’emissora Montbui 
Ràdio, el Patge Hammend 
s’adreçarà, dimarts i dimecres 
que ve, als infants del munici-
pi, en el programa “El patge a 
la ràdio”, que s’emetrà a partir 
de les dues de la tarda. Tam-
mateix els patges reials visita-
ran també durant els propers 
dies els diferents centres edu-
catius del municipi.

El Patge Ahmed arriba dissabte 
a Montbui

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper dissabte tindrà 
lloc a La Tossa de Montbui un 
concert musical per a tots els 
públics i per a totes les edats 
amb el grup “Els amants de 
Lulú”. Amb entrada gratuïta, 
l’activitat començarà a les sis 
de la tarda.
Nascut al 2006, Amants de 
Lulú inicia un procés de re-
cerca musical que dóna com 
a fruit una sorprenent sonori-
tat a mig camí entre la músi-
ca clàssica i el folk de la vella 

Europa. Ells mateixos han ba-
tejat aquest estil amb el nom 
d’Eurofolk. Han realitzat nom-
broses actuacions pel territori 
català, espanyol, francès i ale-
many, on han rebut una gran 
acollida per part del públic, 
que agraeix els seus directes 
participatius i enèrgics.
El quartet està format per Pep 
Massana,violí i veu, Ulrike Ka-
ese, violí i veu, Adrià Bonjoch, 
guitarra i veu i per Pep Coca, 
contrabaix i veu. 

Els Amants de Lulú, dissabte 
en concert a la Tossa

MONTBUI / LA VEU

Aprofitant la Fira de Nadal 
que Santa Margarida de 
Montbui celebra aquest dis-
sabte, 19 de desembre, el 
grup Baula farà la presenta-
ció pública de la nova edició 
de l’Agenda Llatinoamericana 
2016, amb el lema “Desigual-
tat i Propietat” que aquest 
any compleix el 25 aniversari. 
Baula tindrà una paradeta al 
mercat durant tot el matí, per 
vendre aquest llibre-agenda 
que des de l’any 1992 serveix 
d’eina pedagògica arreu del 
món davant les grans causes 
solidàries. 
L’obra és iniciativa de dos te-
òlegs de l’alliberament: José 
María Vigil i Pere Casaldàli-
ga, però recull la veu de mol-
tes persones que des dels 
moviments socials i militants 
en la cultura de la pau i l’alter-
mundisme –l’altre món possi-
ble- col·laboren cada any en 
els continguts.

Baula presenta 
l’Agenda 
Llatinoamericana 
2016 ‘Desigualtat i 
Propietat’

EDICTE de l’Ajuntament de Capellades, sobre ressenya al Diari 
de la Veu de l’Anoia de la convocatòria i bases d’una plaça 
d’o�cial primera especialista paleta. (2015/ 55)
Per donar compliment a l’article 66 del Decret 179/1992, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, es fa públic per a general coneixement 
que, en el Butlletí O�cial de la Província de Barcelona del 
dimecres del 10/12/2015, (núm. de registre 022015026325); 
Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7013 del 
7/12/2015; al web municipal www.capellades.cat, i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Capellades, s’ha publicat 
íntegrament l’anunci de la “Convocatòria i bases d’una plaça 
d’o�cial primera especialista paleta”, aprovada per Decret de 
l’Alcaldia 458/2015 de data 13/11/2015. Es fa públic per a 
informació general.
Capellades,  10 de desembre de 2015
  Aleix Auber Álvarez. Alcalde-president



La finca “la Solana” o “Yeguada Negra” va ser adquirida per l’Ajuntament, però està en mal estat. A la dreta, la regidora Coral Vázquez (ICV-EUiA).
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La regidora d’ICV-EUiA a 
l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui, Coral 
Vázquez, ha denunciat públi-
cament davant els mitjans de 
comunicació de la comarca 
“l’estat de total abandona-
ment” de l’espai conegut com 
“La Solana” o “Yeguada Ne-
gra”, una espectacular finca 
situada en una vall entre Co-
llbàs i el nucli antic de Mont-
bui. 
Per a la regidora ecosocia-
lista “cal saber d’una vegada 
què es pensa fer amb aquest 
espai”, que va ser adquirit 
per l’Ajuntament, a través de 
l’empresa municipal Montbui 
Activa, per valor de 500.000€ 
l’any 2009. Després, la finca 
va passar a mans de l’Ajun-
tament. L’any 2012, va apro-
var un projecte per valor de 
671.650€ més per destinar 
aquest espai, de 4 hectàrees 
de superfície, a un centre de 
formació de cooperadors in-
ternacionals. La finca va ser 
propietat abans de Jorge Igna-
cio Roca Samper, conegut per 
la seva implicació en el cas 
Emarsa, que investiga l’espo-
li d’uns 20 milions d’euros de 
depuradores al País Valencià 
a través d’empreses pantalla, 
alguna de les quals és domici-
liada a l’Anoia.

Semiabandonament
Avui, una visita a aquest es-
pai permet veure un estat de 
semiabandonament. No hi ha 
finestres, el mur perimetral no 
existeix, i accedir al seu inte-
rior és fàcil. De les intencions 
de l’Ajuntament només queda 
un cartell de grans dimensi-
ons, i un rètol de l’empresa 
Moix, que va suspendre les 
obres per ordre del govern 
municipal.

Iniciativa per Catalunya insisteix en voler saber què passa amb 
l’espectacular finca de “La Solana” de Montbui, mig abandonada

Vázquez ha proporcionat a la 
premsa una detallada crono-
logia del periple que ha vis-
cut aquesta finca, i es mostra 
“sorpresa” per la manca de 
notícies sobre el seu futur. 
“Tampoc ens proporcionen 
tota la informació que voldrí-
em, la transparència brilla per 
la seva absència a l’Ajunta-
ment de Montbui”, explica. 
És curiós també que s’hagin 
invertit 30.000€ en diversos 
pagaments a l’empresa “In-
genieria Social” per a “imatge 
corporativa”, o “gestió, promo-
ció i contactes pel projecte”.
L’any 2013 es va adjudicar a 
Moix la primera fase de les 
obres, valorada en 527.716€, 
però el desembre es van sus-
pendre per un període de vuit 
mesos. Mai més, però, s’han 
reprès.

Diners de Madrid
La regidora d’ICV-EUiA mos-
tra també la seva indignació 
perquè “per aquestes obres 
la meva formació política va 
assolir uns diners a través 
d’una esmena als pressupos-
tos generals de l’Estat, que va 
gestionar Joan Herrera. Eren 

160.867€ de 500.000€ per al 
4D Health d’Igualada, el Parc-
motor de Castellolí, i aquest 
projecte de “La Solana”. Els 
primers dos ja estan fets, i 
d’aquest tercer no se’n sap 
res, només que ara sembla 
que vol fer-se una residència 
per a la gent gran, però això 
és inviable per a un espai amb 
molt mal accés i lluny de l’hos-
pital o el centre d’atenció pri-
mària de Montbui”.

Per a Teo Romero, la regido-
ra Vázquez fa demagògia
Per la seva banda, el govern 
municipal de Santa Margari-
dade Montbui, amb majoria 
absoluta del PSC, insisteix 
que el futur d’aquest espai 
passarà per una residència 
per a la gent gran i per pisos 
tutelats.
L’alcalde Teo Romero ha expli-
cat que “la regidora d’Iniciativa 
fa demagògia en cadascuna 
de les seves afirmacions. La 
immensa majoria dels recur-
sos -alguns d’ells no invertits 
finalment- són subvencions de 
diferents administracions”.
Romero va explicar que “man-
tenim un contenciós amb 

la Generalitat pel tema del 
finançament amb fons FE-
DER. Això ens ha fet paralit-
zar l’obra, de mutu acord amb 
l’empresa que havia guanyat 
la licitació, l’empresa Moix. Ni 
nosaltres volíem fer una obra 
sense els diners assegurats, 
ni tampoc ells sense saber si 
podrien cobrar com toca. Per 
això reclamem aquests fons 
europeus que no s’han gastat, 
perquè volíem primer de tot 
tenir la seguretat que aquests 
diners els tindríem. No ens 
confirmaven la subvenció, i 
per això vam parar.  Això, i el 
fet de voler fer un altre servei, 
la residència. Tots els tràmits 
s’han fet de forma escrupo-
losa, i prova d’això és que la 
regidora Coral Vázquez ha 
tingut accés a tota la informa-
ció, facilitada al detall i en tot 
moment”. 
El batlle montbuienc va re-
cordar que “l’equipament dis-
posarà d’un viver d’empreses 
d’emprenedoria social a la 
zona del pati, en un espai idíŀ-
lic i amb proximitat al transport 
públic. També es podran tenir 
una vintena d’habitacions per 
a residència de la gent gran 

i, a proposta dels especialis-
tes en la matèria, disposarem 
d’uns espais d’habitatge tute-
lat amb condicions de certa 
autonomia”. 
Romero afegeix que “volem 
licitar tan aviat com sigui pos-
sible tant l’obra com la gestió 
d’aquest nou equipament. Ara 
com ara està pendent d’un trà-
mit a la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona, però tenim clar 
que continuarem endavant. Es 
tracta d’un dels darrers equi-
paments que necessita una 
municipi que frega els 10.000 
habitants com és Montbui”. 
Teo Romero entra també en 
el terreny polític per a indicar 
que “fa uns mesos Vázquez 
volia trencar la majoria soci-
alista a l’Ajuntament sense 
aconseguir-ho, i va veure com 
els ciutadans de Montbui tor-
naven a votar, precisament, al 
partit que proposa tirar enda-
vant aquest projecte. Comen-
cem a estar farts d’aquesta 
actitud destructiva, falsa i de-
magògica. Sembla fins i tot 
una obsessió, sempre inten-
tant buscar ombres en una 
gestió modèlica”.

MONTBUI / LA VEU

És sens dubte una de les es-
trenes més esperades pels 
cinèfils durant els darrers 
temps. Aquest dijous 18 de 
desembre, en estrena simul-
tània amb la resta de sales 
cinematogràfiques, es realit-
zarà a Cinemes Mont-Àgora 
la projecció d’Star Wars, el 
despertar de la fuerza. Es 
tracta del setè episodi de 
la nissaga Star Wars. En 
aquesta ocasió J.J. Abrams 
és el director d’aquest film 
que dóna continuïtat als fets 
i personatges creats en el 

seu dia per George Lucas, 
però amb un argument molt 
directe i senzill, uns efectes 
visuals i sonors de darrera 
generació digital i uns perso-
natges que mostren un gran 
talent interpretatiu. L’estrena 
d’Star Wars, el despertar de 
la fuerza ha fet que durant 
aquests darrers dies es dis-
paressin la reserva d’entra-
des i la compra anticipada 
per a les diferents sessions.
Totes les sessions d’Star 
Wars, el despertar de la fuer-
za es podran veure a la Sala 
Auditori de Mont-Àgora, amb 

els següents dies i horaris. 
El divendres 18 a les 19.00 
i 22.00 hores; dissabte 19 a 
les 16.00, 19.00 i 22.00; diu-
menge a les 16.30 i 19.30 
hores; dilluns, dimarts i dime-
cres a les 18.00 hores –i amb 
preu reduït-.

“Coco, el pequeño dragón” 
i “El puente de los espías”
Pel que fa a la programació 
setmanal de la sala petita, 
aquesta setmana arriba tam-
bé l’estrena d’una pel·lícula 
d’animació per als més me-
nuts com és Coco, el pe-

queño dragón, especialment 
adreçada als infants i al pú-
blic familiar. D’altra banda, 
també a la sala petita es po-
drà veure El puente de los 
espías, la darrera obra d’Ste-
ven Spielberg, amb sessions 
dissabte a les 19.15 i 22.15 i 
diumenge a les 19.15

Preus especials de Nadal, 
per a les sessions de di-
lluns a dimecres
Precisament, coincidint amb 
l’estrena d’aquest nou pas-
satge d’Star Wars, i apro-
fitant el període nadalenc, 

els cinemes montbuiencs 
romandaran oberts també 
els dies laborables, amb una 
sessió diària a cadascuna de 
les dues sales. També cal 
dir que els preus de les en-
trades per a aquestes sessi-
ons especials nadalenques, 
de dilluns 21 a dimecres 23, 
serà reduït : 4’80 euros en-
lloc de l’habitual preu de 6 
euros que es manté per a les 
sessions dels divendres, dis-
sabtes i diumenges, festius i 
vigílies de festius.

“Star Wars”, plat fort de l’oferta cinematogràfica a cinemes Mont-Àgora
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Santi Broch, alcalde de la Pobla.

Entrevista a l’alcalde de la Pobla de Claramunt, Santi Broch

“Govern i oposició 
estem en converses 
amb l’empresa de pèl.
lets i cogeneració per 
a trobar una solució”

Comarca
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Santi Broch (CiU) ha iniciat 
després de les últimes elec-
cions municipals un nou man-
dat de quatre anys en els que 
gaudirà de majoria absoluta, 
situació que aquesta formació 
política ha mantingut des de fa 
força anys. En aquesta entre-
vista, Broch explica els objec-
tius principals del govern local, 
alhora que dóna detalls de la 
situació d’alguns temes que 
han esdevingut delicats en els 
darrers mesos.

Estem davant d’un mandat 
on tornarà la normalitat, 
després d’uns anys de crisi i 
molta precaució, també des 
dels ajuntaments?
A les empreses, almenys en 
algunes d’importants, sí que 
es nota que s’estan movent 
coses. Hi ha noves inversions, 
intencions d’ampliar... A la Po-
bla hem tingut la sort de tenir 
una de les millors notícies de 
l’any, l’ampliació de Miquel i 
Costas, no és habitual que es 
faci una inversió de 45 milions 
d’euros. De totes maneres, en 
general tot està encara aturat, 
i també es nota en el servei 
d’ocupació. 
A nivell municipal caldrà espe-
rar també, tot i que per aquest 
any hem decidit reduir un 10% 
el rebut de l’IBI. Vam demanar 
una revisió cadastral, perquè 
la que teníem era del 2009, 
amb aplicació el 2010, i al cap 
de cinc anys es pot demanar 
una revisió. Ens van dir que 
hi havia una llista de 60 muni-
cipis. La solució que ens van 
donar era una rebaixa del 15% 
a nivell de transmissions patri-
monials i plusvàlues, i del 10% 
en el que és el rebut de l’IBI. 
Això suposa una reducció de 
100.000€ per les arques mu-
nicipals, són molts diners.

La Pobla té un dels ajunta-
ments amb menys deute.
Sí, però la Generalitat ens 
deu 160.000€ del Pla Únic 
d’Obres i Serveis del condi-
cionament exterior del camp 
de futbol, i algun conveni del 
Castell de Claramunt, del qual 
fa anys que no rebem ni un 
euro... Havíem d’ingressar di-
ners per les entrades, però per 
compensar el que ens deuen, 
ens hem quedat sense. 
Els ajuntaments hem rebut 
subvencions de la Diputació de 
Barcelona, que és una institu-
ció que, afortunadament, està 
responent. Per a l’impost de 
construccions i obres, abans 

“Estem treballant perquè es pugui fer l’aprovació inicial 
del POUM dins del primer semestre de l’any que ve”

es rebien prop de 200.000€ 
l’any en ingressos, i ara està 
a l’entorn de 40.000€. Aquell 
“boom” de fa uns anys no el 
tornarem a tenir, perquè tam-
poc era bo, però el millor seria 
tenir una certa estabilitat. Crec 
que fins el 2019 no acabarem 
de veure l’escletxa.

La finalització definitiva del 
POUM és un dels objectius 
d’aquest mandat?
Sí. Hem de pensar que els 
POUM duren dotze anys, de 
mitjana. Ens demanen mol-
tes dades des d’Urbanisme, i 
la tramitació és molt feixuga. 
Crec que l’any vinent, entre 
el primer trimestre i el segon, 
es podria fer l’aprovació inici-
al. Estem també parlant amb 
l’empresa de pèŀlets que hi ha 
ubicada dins del nucli urbà, 
per trobar una solució. A les 
reunions amb l’empresa hi ha 
tots els regidors, govern i opo-
sició, perquè crec que és un 
tema de poble, més enllà de 
la política. Quan se solucioni 
això acabarem amb el gran 
problema del POUM.

Es faran inversions, 
al poble?
Aplicarem criteris d’eficiència 
energètica a les instaŀlacions 
municipals, i mirarem també 
de solucionar el tema pendent 
de l’antic Corral de la Farga, al 
Xaró. Crec que, amb pocs di-
ners, aquest espai pot ser una 
sala polivalent i un petit bar on 
poder fer tot tipus d’actes, que 
tingui caràcter de local social.
En el pressupost del 2016 ja 
s’inclourà també una partida 
per a obrir el carrer de darrere 
el consultori mèdic, que per-
metrà donar més mobilitat a 
la zona esportiva i de les es-
coles. 
També volem fer una petita 
zona d’esbarjo i parc infantil 
al barri de la Rata, i acabar 
de donar més caràcter al bar-
ri de Can Ribalta, o de Sant 
Andreu. En el pla d’ordenació 
això ja queda bastant definit. 
De tota manera, tot això que 
li dic també depèn de com 
vagi la situació econòmica i de 
quins diners puguem disposar.

Vostè va tenir força pressió 
durant la campanya electo-
ral per part d’una coneguda 
empresa del poble. Fins i tot 
li van posar una demanda.
En període electoral surten 
moltes coses i a vegades les 
coses es magnifiquen, supo-
so perquè a algú li interessa. 

El que em diu de l’empresa 
ja fa anys que dura. L’anteri-
or alcalde també havia tingut 
discrepàncies. Ja li he dit que 
ara estem en converses, i el 
que plantegem des de l’Ajun-
tament creiem que és bastant 
racional. Amb aquest assump-
te hi ha diferents fronts oberts, 
com és un camí de pas que es 
discuteix si és públic o privat, 
una fàbrica de pèŀlets que ha 
causat molèsties als veïns per 
unes emissions de serradu-
res, i després una planta de 
cogeneració ubicada a Plans 
d’Arau, amb la qual estem en 
litigi. Tot plegat pertany a la 
mateixa corporació empresa-
rial.
El que estem ara parlant en 
aquestes reunions que li deia, 
és, a través del POUM, tras-
lladar l’empresa a uns ter-
renys a Plans d’Arau que són 
avui zona verda municipal, de 
manera que caldria requalifi-
car-los i, aquella zona verda, 
traslladar-la a l’espai que ara 
ocupa l’empresa. D’altra ban-
da, l’Ajuntament permetria 
una edificabilitat en l’espai que 
era la fàbrica Romaní Esteve, 
i hi podrien cabre a l’entorn de 
80-90 habitatges, dels quals 
un 20-30% serien de protecció 
oficial. El que sí que es faria 
és donar un termini raonable 
de 8-10 anys per a que l’em-
presa es pugui traslladar, a 
l’igual que s’ha fet amb l’em-
presa Reciclatges Sabaté. Tot 
plegat també inclou una pròr-
roga a l’empresa de cogenera-
ció Rofeica, de manera que, el 

lògic, és que si el dia de demà 
la fàbrica de pèŀlets és allí, 
la cogeneració funcioni amb 
aquest material. Mentrestant, 
se li demana a l’empresa que 
minimitzi els efectes de soroll i 
de molèsties als veïns. Espe-
rem que puguem trobar una 
solució a tot plegat.

I ja li han retirat la 
demanda?
No.

També va tenir un enrenou 
considerable amb pares i 
personal de la llar d’infants. 
Alguns hi van veure una cer-
ta instrumentalització políti-
ca, en aquest assumpte. Ho 
veu així?
Aquest va ser un tema que 
va sortir de mare tant per part 
de les educadores, com de 
mi mateix. En un moment de-
terminat, sí, es va trencar el 
diàleg, i això es va instrumen-
talitzar políticament... Miri, a 
diferència del tema que parlà-
vem abans, que obeeix a que 
una empresa defensa els seus 
interessos, aquí estem parlant 
d’un tema amb més caire per-
sonal. I en això estic molt dol-
gut. Era un tema d’hores de 
treball de les educadores, que 
va acabar al jutjat, es va pen-

jar una pancarta... En fi. Crec 
sincerament que no n’hi havia 
per tant. 
Li vaig encarregar al nou re-
gidor d’Ensenyament, Lluís 
Pérez, que es cuidés d’aquest 
tema, prou delicat. Tenia la mà 
lliure per a trobar una solució. 
Nosaltres comprenem que 
és molt difícil generalitzar en 
ajuntaments un assumpte tan 
delicat com un conveni labo-
ral. No té res a veure el perso-
nal de la brigada, que les edu-
cadores de la llar d’infants, per 
posar un exemple. Bé, doncs 
en el nou conveni col.lectiu 
quedaran paleses aquestes 
consideracions peculiars de 
cada cas. 

S’han reduït les “hispanos” 
de Capellades a Igualada, i 
anar en tren a Igualada és 
molt car. Hi ha alguna solu-
ció, a això?
S’ha fet arribar la queixa a 
Ferrocarrils de la Generalitat. 
Efectivament, és més car pro-
porcionalment anar a Igualada 
que a Barcelona, pel tema de 
les corones. El tema de la His-
pano és més complicat. Hi ha 
alguna empresa que s’ha ofert 
per entomar això, però la línia 
és propietat de Monbus.

A la Pobla es veu bé, com 
sembla que es farà a bona 
part de l’Anoia, la recollida 
d’escombraries porta a porta?
Aquest és un servei molt car. 
Hi ha moltes hores de peó, 
molt combustible a gastar, 
molts quilòmetres a recór-
rer. S’intenta optimitzar, però 
igualment val molts diners. 
D’altra banda, la Generalitat, 
per ordre de la Unió Euro-
pea,  ens vol posar un cà-
non. A partir de l’any vinent 
anirem tots a abocar a la 
planta d’Hostalets.  I allí tri-
aran la brossa enlloc de fer-
ho nosaltres a casa. I això 
vol dir una factura un 30% 
més cara. És un tema que 
estem mirant de solucionar, 
fent un estudi de viabilitat de 
com s’ha fer el porta a porta 
a cada municipi i a cada bar-
ri, perquè  no serà igual a tot 
arreu. Ja s’està fent, aquest 
estudi, i hauria d’estar acabat 
el mes d’octubre. S’ha de fer 
alguna cosa, o el rebut pas-
sarà a ser de 200€. I pensi 
que a la Pobla avui ja tenim 
un dèficit d’aquest servei del 
20%, que paga l’Ajuntament. 
Hauríem de començar a apli-
car-ho el 2017.
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RECOLLIDA DE JOGUINES NOVES 
PER A CREU ROJA 
Dia: divendres 18 de desembre de 2015
Hora: de les 3 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Cau Jove
Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut

CAGA TIÓ I XOCOLATADA 
Dia: dissabte 19 de desembre de 2015
Hora: de les 5 a les 7 de la tarda
Lloc: Local Social de les Garrigues
Organitza: Associació de Veïns del Barri 
de les Garrigues

FESTA DE NADAL DE LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL SOL SOLET
Dia: dilluns 21 de desembre de 2015
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Teatre Jardí
Organitza: Regidoria d’Educació - 
Llar d’Infants Municipal Sol Solet

FESTA NADALENCA DE L’ESCOLA 
DE TENNIS DE LA POBLA
Dia: dilluns 21 de desembre de 2015
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Instal·lacions del CT la Pobla
Organitza: CT la Pobla

CAMPIONAT DE FIFA 16 PLAY 3 
Dia: del dilluns 21 al dimecres 23 i del dilluns 28 
al dimecres 30 de desembre de 2015
Hora: tarda
Lloc: Cau Jove
Organitza: Regidoria de Joventut - Cau Jove 

CAGA TIÓ I ARRIBADA DEL PATGE FARUK A 
LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL SOL SOLET
Dia: dimarts 22 de desembre de 2015
Hora: Matí 
Lloc: Llar d’Infants Municipal Sol Solet 
Organitza: Regidoria d’Educació - 
Llar d’Infants Municipal Sol Solet

FESTA DE NADAL A L’ESCOLA MARIA BORÉS 
Dia: dimarts 22 de desembre de 2015
Hora: Matí 
Lloc: Escola Maria Borés 
Organitza: Escola Maria Borés 

FESTA NADALENCA DEL CAU JOVE
Dia: dimecres 23 de desembre de 2015
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Cau Jove
Organitza: Regidoria Joventut – Cau Jove

XLIV COPA NADAL DE NATACIÓ 
Dia: divendres 25 de desembre
de 2015
Hora: 12 del migdia
Lloc: Piscina Municipal
Organitza: Regidoria d’Esports

XXXI PESSEBRE VIVENT 
Dia: dissabte 26 de desembre de 2015
Hora: 6 de la tarda 
i 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Nucli antic
Organitza: Comissió del Pessebre Vivent

ESPECTACLE INFANTIL AMB EL TÍTOL 
LA CAPSA MÀGICA A CÀRREC 
DEL GRUP LA CREMALLERA I ARRIBADA 
DEL PATGE FARUK 
Dia: diumenge 27 de desembre de 2015
Hora: 11 del matí
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitzen: Comissió de Reis i 
Regidoria de Cultura

JUGA AL NADAL 
Dies: del dilluns 28 al dijous 31 
de desembre de 2015
Horari: de les 9 del matí a la 1 del migdia
Lloc: Escola Maria Borés
Organitza: Regidoria d’Infància

FESTA DE CAP D’ANY DE L’ASSOCIACIÓ 
PER A L’OCI DE LA GENT GRAN 
Dia: dijous 31 de desembre de 2015
Hora: 12 de la nit
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitza: Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE JOSEP 
M. ROSICH AMB EL TÍTOL “ROSICH I EL 
GRAVAT”
Dia: diumenge 3 de gener de 2016
Hora: 2/4 d’1 del migdia
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions
Organitza: Regidoria de Cultura
La mostra es podrà visitar fins 
al 17 de gener de 2016.

CAVALCADA DE REIS 
Dia: dimarts 5 de gener de 2016
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Estació de Tren
Organitzen: Comissió de Reis i 
Regidoria de Cultura

Bon Nadal i 
Feliç Any 2016

LA POBLA DE CLARAMUNT
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Conca d’Òdena

LA POBLA DE C. / LA VEU

Una setantena d’equips de di-
ferents localitats de Catalunya 
van participar, el cap de set-
mana del 5 i 6 de desembre, 
en el I Torneig d’Hivern de Fut-
bol 7 del Club Futbol la Pobla. 
Els equips eren de les catego-
ries prebenjamí, benjamí i ale-
ví. L’activitat esportiva es va 
fer al camp de futbol municipal 
del Pas Blau i la van organit-
zar el club poblatà i l’empresa 
Desmarca’t.
En la primera jornada, el dis-
sabte 5 de desembre, els 
quatre primers classificats de 
cada categoria van ser: Caste-
llbell i el Vilar, Incresa Atlético, 
Joanenc i Manresa, alevins; 

Horta, Esparreguera, Igualada 
i Navarcles, benjamins; i Puig-
reig, Navarcles, Joanenc i In-
cresa Atlético, prebenjamins.
En la segona jornada, el diu-
menge 6 de desembre, els 
quatre primers guanyadors de 
cada categoria van ser: Rubí 
A, Horta, Mas Catarro i Rubí 
B, alevins; Manresa, Mas Ca-
tarro, Joanenc i Horta, ben-
jamí; i Joanenc A, Manresa, 
Joanenc B i Igualada, preben-
jamins.
Cal dir que aquesta activitat 
esportiva va tenir una reper-
cussió positiva en els bars i 
restaurants del municipi. És 
previst que aquest torneig es 
torni a organitzar els dies 4 i 
5 de juny.

Una setantena d’equips, 
en el I Torneig d’Hivern de 
Futbol 7 del CF la Pobla

LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt va re-
captar, el diumenge 13 de de-
sembre a la tarda, 2.492,10 € 
per a La Marató de TV3 que, 
en aquesta vint-i-quatrena edi-
ció, es va dedicar a la diabetis 
i l’obesitat. Aquesta aportació 
econòmica es va aconseguir 
en el transcurs d’un bingo, or-
ganitzat per les regidories de 
Cultura i de Sanitat de l’Ajun-
tament, que va arribar a la dot-
zena edició.
La iniciativa solidària pobla-
tana es va fer a l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal i hi van assistir 
més de 160 persones. Entre 
1/4 de 7 de la tarda i 1/4 de 9 
del vespre es van cantar vuit 
bingos, cinc de normals, que 
eren al preu de 2 euros, i tres 
més d’especials, que eren al 
preu de 3 euros. Els regals de 
les línies i els bingos van ser 
cedits per l’Ajuntament i diver-
sos comerços, establiments i 
empreses del municipi. 
També cal fer esment a les 
aportacions econòmiques que 
van realitzar diferents em-
preses. Dels més de 2.400 € 

La Pobla de Claramunt recapta més de 2.400 € 
per a La Marató de TV3

que es van aconseguir, 175 
van ser un donatiu de l’Asso-
ciació per a l’Oci de la Gent 
Gran que els van recollir amb 
les entrades del ball que es fa 
cada diumenge. 
A més del bingo, el divendres 
11 de desembre al vespre al 
Teatre Jardí, es va fer una 
conferència sobre la diabe-
tis i l’obesitat. A la xerrada hi 
van assistir una quarantena 
de poblatans i poblatanes i va 
anar a càrrec del metge del 
CAP local, David Zumel, i del 
farmacèutic, Jaume Torres. 

Aquesta activitat també es va 
organitzar des de la regidories 
de Cultura i de Sanitat.
Des de l’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt es vol donar 
les gràcies a tots els pobla-
tans i les poblatanes que van 
col·laborar, un any més, amb 
La Marató. Aquestes són les 
primeres activitats de l’agen-
da de Nadal poblatana, que 
inclou propostes com la Copa 
Nadal de Natació, el Pessebre 
Vivent, el Juga al Nadal o la 
cavalcada de Reis.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

A partir de demà dijous 
s’obrirà el pàrquing de la pla-
ça del Mercat. Tal i com ha-
vien anunciat des del govern 
municipal, l’obertura serà 
gratuïta durant els dies de la 
campanya de Nadal, fins el 
dia 7 de gener. L’objectiu ex-
plica el regidor de Promoció 
Econòmica Jordi Barón és el 
de “contribuir a la dinamitza-
ció comercial durant la cam-
panya de Nadal i Reis”.
Des de Promoció Econòmica 
han enviat un correu electrò-
nic als comerços per anunci-
ar-los l’obertura del pàrquing 
amb la voluntat que en pu-
guin informar també la clien-
tela. “Amb aquesta mesura 
la ciutadania podrà fer les 
seves compres o gaudir de 
la restauració local amb més 
tranquil·litat i d’una manera 
més còmode” diu Barón.

L’horari del pàrquing en 
aquestes setmanes excepci-
onals d’obertura serà de les 
8 del matí fins a les 10 de la 
nit i el seu ús serà gratuït. 
Després es tornarà a tancar 
fins l’1 de febrer, data a par-
tir de la qual entra en vigor 
el reglament, a menys que hi 
hagi al·legacions que s’hagin 
de resoldre en sessió plenà-
ria. 
D’altra banda, fins el dia 29 
de desembre a les 2 del mig-
dia roman obert el període 
per sol·licitar plaça de lloguer 
per a les persones que vul-
guin tenir aparcament esta-
ble al pàrquing. Recordem 
que els preus que es van 
aprovar inicialment són de 43 
€ mensuals si es paga cada 
mes i de 40 € mensuals si es 
fa un únic pagament, doncs 
es bonifica una part de la 
despesa.

S’obre el pàrquing de la plaça 
del Mercat per contribuir a la 
campanya de Nadal i Reis

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí repartirà prop de 30.000 
euros en beques de transport, 
és a dir pràcticament exhauri-
rà la partida prevista. Són les 
beques adreçades als alum-
nes universitaris, de cicles 
formatius i ensenyaments pro-
fessionals de música i dansa. 
Un total de 82 alumnes, 11 de 
cicles formatius i la resta uni-
versitaris, gaudiran d’aquesta 
ajuda econòmica per sufragar 
les despeses de transport en-
tre el domicili familiar i el centre 

d’ensenyament. 
La Comissió de valoració, pre-
sidida per la regidora d’Edu-
cació, Meritxell Humbert, ha 
desestimat 8 sol·licituds per in-
complir algunes de les condici-
ons que es requerien, com ara 
estar empadronats a Vilanova 
del Camí o no superar el nivell 
de renda estipulat.
Recordem que l’import de les 
subvencions es calculava en 
funció de cinc indicadors: la 
distància entre el domicili i el 
centre educatiu, que ha de 
superar els 25 km; el nivell de 

la renda familiar; si es tracta 
d’una família nombrosa o mo-
noparental; si es té un grau de 
discapacitat i també es té en 
compte la mitjana de l’expedi-
ent acadèmic del curs anterior. 
Amb aquests indicadors, els 
imports de les beques resul-
tants oscil·len entre els 181 
€, per a les més baixes i els 
531,08 € per a les més altes. 
Les regidores Pepita Còdol, de 
Vilanova 365, Noemí Trucharte 
del PSC i Imma González de 
DECIDE han format part tam-
bé de la comissió de valoració.

L’Ajuntament reparteix 30.000 € en beques de 
transport entre 82 alumnes universitaris i de 
cicles formatius

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El patge Makalí tornarà a Rà-
dio Nova per parlar amb els 
nens i nenes de Vilanova del 
Camí i la comarca. Com ja sa-
beu, el patge Makalí és l’enviat 
especial de Ses Majestats els 
Reis d’Orient al nostre munici-
pi i per això també, l’encarre-
gat de parlar amb la quitxalla i 
portar el seus missatges a Ses 
Majestats. A través del 107.7 
de l’FM, que també es pot es-
coltar online a www.radionova.

cat o www.vilanovainformacio.
cat podreu seguir les expli-
cacions que el Patge farà als 
nens i nenes. Serà el dilluns 4 
de gener.
Si voleu que el patge Makalí 
parli amb el vostre fill o filla heu 
d’omplir la carta que trobareu 
a la contraportada del darrer 
butlletí municipal i enviar-la o 
portar-la a la bústia de Ràdio 
Nova, a l’Edifici d’Entitats (pla-
ça dels Horts, 1 2n pis). Tam-
bé la podeu enviar per correu 

electrònic a: patgemakali@ra-
dionova.cat. I encara hi ha una 
altra opció més fàcil: entrar al 
web de comunicació www.vila-
novainformacio.cat i omplir el 
formulari de la carta al patge a 
la ràdio. Teniu temps fins el dia 
21 de desembre!!
Ràdio Nova emetrà un progra-
ma especial, el dia 4 de gener 
d’11 a 13 h, amb música, con-
tes i la participació, en directe 
del Patge Makalí i l’Estel. 

El patge Makalí parlarà amb els nens i nenes a 
Ràdio Nova 
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Els dies 28, 29 i 30 de desem-
bre es durà a terme, al Pavelló 
Poliesportiu Mestre Vila Vell 
d’Òdena (Plaça Mestre Vila 
Vell) el Parc de Nadal. El pri-
mer dia s’obrirà a la tarda, de 
les 16-18 h i els dies 29 i 30, 

de les 10.30-13.30 h i a les tar-
des de les 16 h fins les 20 h.
Les activitats estaran enfo-
cades per a infants i jove i 
també hi haurà un espai per 
a nadons. Hi haurà inflables, 
tallers, esports, ludoteca. L’en-
trada serà gratuïta.

Parc de Nadal a Òdena
ÒDENA / LA VEU

Com cada any, el dia 24 de 
desembre se celebren dues 
misses al municipi odenenc. 
La primera serà a les 8 del 
vespre, la Missa del Pollet 
a l’Ermita de Santa Magda-

lena. Hi haurà l’acompanya-
ment musical amb músics 
del poble i després hi haurà 
coca i mistela per a tothom. 
L’organització anirà a càrrec 
del Centre de l’Espelt i rep 
el suport de l’Ajuntament 
com també la Missa del Gall 

Misses del Gall a l’Espelt i Òdena

ÒDENA / LA VEU

Amb l’arribada del fred i de les 
tardes fosques també arriba 
l’època del Nadal. Temps de 
màgia per grans i petits, però 
sobretot pels infants. Des de 
l’Ajuntament volem contribuir-
hi guarnint amb detalls nada-
lencs el nostre poble.
Tenint en compte l’elevat cost 
del lloguer de la lluminària 
nadalenca, aquest any hem 
pensat que seria més oportú 
concentrar aquests recursos 
guarnint determinats punts del 
municipi: la Plaça Major del 
nucli antic, la Plaça Sant Pere 

del Barri Sant Pere i el carrer 
Major de l’Espelt.
Fem una crida perquè partici-
peu del Nadal vestint els vos-
tres balcons, finestres o faça-
nes i es contribueixi a donar 
caliu al poble.
Com a novetat volem decorar 
els arbres de Nadal amb deco-
ració aportada per odenencs/
ques. Decoració com figures, 
boles, postals de desitjos, 
etc..., que han d’anar previs-
tos d’un cordill per facilitar la 
seva col·locació.
Per això, instem als veïns/es 

a participar-hi! Es podrà portar 
la decoració fins el dilluns 14 
de desembre de 2015 als se-
güents punts:
- Ajuntament d’Òdena: de di-
lluns a divendres de 9 h a 14 h 
i dilluns de 16:30 a 19 h
- Ludoespai Avió de Paper: 9, 
11 i 14 de desembre de 17 h 
a 19 h
Està previst fer un acte d’ence-
sa oficial de les llums i arbres 
nadalencs divendres 18 de de-
sembre a l’hora que s’encenen 
els fanals del carrer (17.00-
17.00 h, aproximadament).

El dia 18 de desembre s’encendran de forma 
oficial les llums de Nadal

que se celebrarà al punt de 
la mitjanit a l’Església Sant 
Pere Apòstol. Aquí hi hau-
rà Pessebre de figures pin-
tades pels mateixos veïns 
i una vegada finalitzada la 
missa també hi haurà coca i 
mistela per a tothom.

ÒDENA / LA VEU

Aquests són els actes nada-
lencs per aquests propers dies 
al municipi d’Òdena.
Divendres 18 de desembre
- a tres quarts de 6 de la tar-
da, Encesa dels Arbres de 
Nadal que estaran ubicats a 
la plaça Major del nucli, a la 
plaça del Sant Pere del Barri 
de Sant Pere i al carrer Major 
de l’Espelt.
Dissabte 19 de desembre
- a dos quarts d’11 del matí 
des del Parc de la Font
7a Duatló de Muntanya. IV 
Campionat de Catalunya de 
policies i Bombers.

Dilluns 21 de desembre
- a les 5 de la tarda a l’Avió de 
Paper
Taller especial de Nadal.
Dimarts 22 de desembre
- a les 7 de la tarda al polies-
portiu Mestre Vila Vell
Cantata de l’Escola Castell 
d’Òdena “Pintem que és de-
sembre”.
Dijous 24 de desembre
Misses del gall
- a les 8 a l’ermita de Santa 
Magdalena de l’Espelt.
- a les 12 de la nit a la par-
ròquia de Sant Pere Apòstol 
d’Òdena.

Propers actes nadalencs 
a Òdena

1. El sorteig es realitzarà el dissabte 9 de gener de 2016   a les 
10:00h del matí a la botiga d'Igualada, al c. Lecco, 7.

2. En el sorteig hi participaran totes les butlletes de les 
botigues de Peixos Dueñas d'Igualada, Vilanova del Camí i 
santa Margarida de Montbui.

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

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

5. La data màxima per rebre les butlletes serà el dijous 
7 de gener de 2016.

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

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

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

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

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

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

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

La Direcció
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Ambient de celebració espe-
cial el que es va viure, aquest 
dijous al vespre, a l’església 
de Sant Hilari per iniciar els 
actes de commemoració del 
70 aniversari de la cavalcada 
de Reis al municipi. L’Agru-
pació Cultural i Recreativa 
Vilanova del Camí va com-
partir públicament el treball 
que estan portant a terme 
per recuperar la història de la 
festa de Reis i per donar-li un 
nou impuls. Qualitat i innova-
ció que de moment ja s’han 
vist reflectides en la nova 
imatge que l’entitat estrena 
aquest Nadal per promocio-
nar la festa. 
Patrimoni, identitat, histò-
ria... són qüestions claus que 
treballaran a partir d’ara des 
de l’agrupació per enfortir 
i millorar la festa de Reis a 
Vilanova del Camí. De la mà 
del dissenyador igualadí Pep 
Valls i de l’il·lustrador Xavier 
Mula han creat la nova imat-
ge que identificarà la festa 
vilanovina. Ahir van presen-
tar el Llibre Blanc i el Llibre 
Negre que el dia 28 de ge-
ner l’Agrupació estrenarà en 
la recepció del Patge Makalí 
–programada per les 19h a 
Can Papasseit. 
A partir de dilluns, es podran 
trobar als comerços vilano-
vins les cartes als Reis, a un 
preu assequible de cinquan-
ta cèntims. També dilluns, 

l’entitat té previst estrenar la 
seva nova pàgina web amb 
força informació que han 
anat recollint sobre l’origen i 
les arrels de la festa de Reis 
al municipi.  
De manera més immediat, 
en principi a partir d’aquesta 
mateixa tarda, es podrà veu-
re a la xarxa l’espot creat pel 
jove Bernat Enrich, que ha 
vetllat amb molta cura per 
fer un relat audiovisual de la 
festa que esdevé també un 
retrat social. 
A l’acte d’aquest dijous, no 
hi van faltar les autoritats lo-
cals, encapçalades per l’al-
caldessa vilanovina, Vanesa 
González. També hi van par-
ticipar les diputades al Par-
lament, Alba Vergés i Maria 
Senserrich, així com la regi-

Emoció i memòria marquen l’estrena de 
l’aniversari dels 70 anys de Reis a Vilanova

dora igualada Maria Àngels 
Chacón. En aquesta primera 
trobada de celebració tam-
bé van estar acompanyats 
d’Eduard Creus, en repre-
sentació de la comissió de 
Reis d’Igualada, i Daniel Vi-
larrubias, historiador de l’art 
i expert en cultura popular i 
tradicional. 
Però sobretot va ser molt en-
riquidor compartir records, 
impressions i informació amb 
una bona colla de persones 
que d’una manera o altra han 
estat vinculades a la festa 
de Reis i a la vida vilanovi-
na des de fa més de 50 anys. 
Un camí de recuperació de la 
memòria històrica dels Reis 
a Vilanova que tot just co-
mença.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Laura Llanas, responsable de 
l’Oficina de Benestar Social 
d’Igualada va entregar dime-
cres en nom de conselleria de 
Benestar i Família, la Medalla 
Centenària al vilanoví Isidre 
Castells que el passat 4 de 
novembre va fer 100 anys.
La Medalla Centenària és un 
reconeixement personalitzat 
de la Generalitat i un aplaudi-
ment a aquelles persones que 
amb la seva història particular 
han ajudat a escriure la histò-
ria del país. 
Llanas també li ha llegit una 
carta signada per la vicepresi-
denta del govern i  consellera 

de Benestar Social i Família, 
Neus Munté, en la qual es re-
coneixen aquests cent anys 
de vida.
Isidre Castells, acompanyat 
dels seus fills, ha rebut il·
lusionat la medalla tot i que ha 
manifestat que hagués preferit 
una placa. 
A l’acte també hi ha assistit 
l’Alcaldessa Vanesa González 
amb qui Castells ha estat con-
versant  animadament.
A aquest reconeixement ins-
titucional poden accedir-hi to-
tes les persones residents a 
Catalunya que compleixin els 
requisits i realitzin la sol·licitud 
corresponent.

El vilanoví Isidre Castells rep 
la Medalla Centenària de la 
Generalitat

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Dimecres Isabel Santano Ro-
mero va celebrar els seus 101 
anys. Rodejada de família, 
amics i residents, perquè la 
Isabel viu a AMMA,  va viure 
emocionada una tarda plena 
de sorpreses. 
Primer, un recital de cançons 
de sempre a càrrec d’una re-
presentació de la rondalla No-
vaunió que va arrencar som-
riures, cors i aplaudiments a la 
sala. Després, la visita de l’al-
caldessa Vanesa González i 
de la regidora de Serveis Per-

sonals, Pepita Còdol que van 
felicitar-la i van conversar una 
estona amb ella sobre la famí-
lia que és força llarga, malgrat 
que ja li falta una filla, lamenta, 
encara té dos fills, set néts i 9 
besnéts.
Durant tota la tarda es van 
succeir les mostres d’emoció 
i estima, no només per part 
de la seva filla i el seu gendre, 
sinó també entre les seves 
cuidadores i sobretot amb les 
seves companyes de la resi-
dència que no van parar de 
regalar·li carícies i petons.

Isabel Santano celebra els 101 
anys al ritme de la rondalla 
Novaunió

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La Brigada de jardineria està 
treballant des de fa uns dies 
en l’arranjament de la Ro-
tonda del carrer dels Ducs, 
a la zona de l’Institut vilano-
ví. Han començat a treure la 
mala herba que hi havia i a 
preparar la terra per a la nova 
plantació. També està previst 
fer, en els propers dies i en 
col·laboració amb la brigada 
d’obres, un perímetre d’obra 
d’un metre aproximadament.
Aquesta millora forma part 
de les diferents actuacions 
que ha engegat l’Ajuntament 
vilanoví, gràcies a la contra-
ctació de quatre peons de 
jardineria i dos peons d’obres 
com a Plans d’Ocupació. 
Durant els propers mesos, 
aquestes persones s’ocupa-
ran de tasques relacionades 
amb la millora de les zones 
verdes, la supressió de les 
barreres arquitectòniques i el 

manteniment de la via públi-
ca.
Des de Medi Ambient, han fet 
un calendari d’actuacions per 
a millorar les zones verdes 
del municipi. El passat mes 
de novembre van començar 
pels parterres de la carrete-

L’Ajuntament vilanoví arranja la rotonda del 
carrer dels Ducs

ra d’Igualada, la Font de la 
Pregona i el talús del carrer 
Alba. També s’ha començat a 
treballar en la poda dels ar-
bres del municipi, una feina 
que es pot allargar encara un 
parell de mesos.
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El bon ambient i la concur·
rència de públic han marcat, 
aquest diumenge, la Fira de 
Nadal a la plaça del Mercat. 
La primera cita de l’agen·
da nadalenca a Vilanova del 
Camí va aplegar gairebé la re·
presentació d’una trentena de 
comerços, alguns amb articles 
molt vinculats amb les festes 
de Nadal: des dels tradicionals 
torrons i polvorons, fins a les 
llaminadures del tió o les flors 
de pasqua. 
Les bones sensacions rebu·
des pels comerciants i el pú·
blic respecte a l’esdeveniment 
han generat una valoració po·
sitiva en l’àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, responsa·
ble de l’organització de la Fira. 
La regidoria va comptar amb 
la complicitat de l’Associació 
de comerciants del Mercat de 
Sant Hilari que van oferir caldo 
calent i pa torrat amb embotits 
i també de Vilanova Comerç, 
la nova entitat que agrupa els 
comerciants vilanovins, tot i 

que tot just està iniciant el seu 
camí.
També cal destacar la col·
laboració d’Endinsa’t, que du·
rant tot el matí van mantenir la 
quitxalla entretinguda amb di·
ferents tallers i a la tarda fent 
fanalets per guarnir l’arbre de 
Nadal de la plaça, així com 
les col·laboracions d’Artístic i 
Sweet India per les actuacions 
sobre l’escenari. A més, l’As·
sociació de Sardanistes de Vi·
lanova del Camí va posar mú·
sica i ambient al migdia i van 
arribar a recollir uns 400 euros 
per a la Marató de TV3.
El regidor Jordi Barón ha fet 
una valoració en conjunt molt 
positiva d’aquesta Fira i ha 
assenyalat l’encert de treure-
la al carrer i ubicar·la en un 
lloc cèntric com és la plaça 
del Mercat. Afirma que des 
de Promoció Econòmica han 
recollit valoracions positives 
dels comerciants i que també 
han començat a anotar sug·
geriments per millorar el cer·
tamen de cara a l’any que ve, 
per exemple amb la retolació 

Bona impressió comercial i afluència de públic a la Fira 
de Nadal de Vilanova del Camí

de les carpes per identificar 
els establiments i l’ampliació 
de les activitats paral·leles 
que animaven l’afluència de 
visitants. 
També, la presidenta de l’As·
sociació de Comerciants del 
Mercat de Sant Hilari, Conxita 
Roca, ha valorat amb satis·
facció la fira. Els paradistes 
del mercat van posar l’escal·
for necessària als estomacs 

dels comerciants i visitants tot 
oferint, caldo calent i pa torrat 
amb embotits que van ser molt 
apreciats per tothom. 
Els comerços participants
A banda de l’organització i 
els col·laboradors de la Fira 
de Nadal els comerços i es·
tabliments que hi van parti·
cipar van ser: Sweet India, 
Moda i complements J. Pons, 
Precocinados El Boquerón, 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquest cap de setmana, la 
Unión Cultural Extremeña 
Anoia organitza, com ja ve 
sent habitual, el Pessebre Vi·
vent, que es podrà visitar al 
carrer del Roser de Vilanova 
del Camí.
L’aportació és voluntària.

Pessebre Vivent de 
la Unión Cultural 
Extremeña Anoia

Sigrid Informàtica, Sense, 
Gusidulce, Assegurances Bil·
bao, Chucheria Abok2, Pizza 
Mama, Golafre, Imagine Fina 
Moda, Rocandi, Loteria de 
Vilanova del Camí, + Que Lli·
bres, Família Verda, Mas d’en 
Nogués, Dietètica La Bona 
Salut, Raquel de la Espada, 
Yolanda Coz Flores (garapi·
nyades), Espina de Ferro, el 
Racó de les flors, Anfora’s, 
Smile Dental Studio SL, Entre·
teixits i el Bar del Mercat.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El diumenge 13 de desem·
bre ens preparem bé de roba 
d’abric, doncs els 50 caminai·
res hem de fer una sortida que 
ens ha de dur per les munta·
nyes de Castellolí i el matí 
és fresquet, però això no ens 
espanta, avui farà un dia ben 
clar. Hem sortit a les 8 des de 
Vilanova i amb els cotxes aviat 
arribem al lloc on comença la 
caminada.
Anem a fer un tomb per Ve·
ciana fins que arribarà l’hora 
d’anar a dinar, avui toca arros·

sada.
Després d’una bona camina·
da res millor que fer un dinar 
amb els amics. Dit i fet ens tro·
bem tots a Vilanova per gaudir 
plegats d’uns aperitius i d’una 
magnífica paella, acompanya·
da amb cafè i polvorons, prelu·
di de Nadal.
Tot segui el company Pere Bar·
tolí, el nostre pessebrista que 
és tot un artista, ens presenta 
el naixement que el dia 21 por·
tarem al Turò de La Guardia.
Volem agrair aquesta sortida 
als nostres companys de la co·

lla excursionista que, com es 
costum any rere any, ens fan 
gaudir d’una bona estona tots 
plegats.
Doncs ja arriben les Festes de 
Nadal i nosaltres estem prepa·
rant una gran matinal pel dia 
20 de desembre, quan porta·
rem el nostre Pessebre al Pujol 
de la Guàrdia. Ens trobarem a 
l’Església de Sant Hilari a Vi·
lanova a les 9 del matí on el 
Mossèn beneirà el pessebre i 
a nosaltres. Seguidament inici·
arem la caminada familiar fins 
al Pujol de la Guàrdia. Porteu 

Festa de la Colla excursionista de Vilanova

els vostres fills i néts, ja que 
després d’esmorzar farem la 
festa de caga Tió. 
La inscripció es gratuïta i es pot 

fer a la seu de la colla dilluns 
i dijous de 7 a 9 del vespre o 
el mateix dia abans de les 9 al 
pati de  l’església.
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El programa d’esdeveni-
ments relacionats amb la 
Marató de TV3 als Hostalets 
de Pierola va significar un 
cap de setmana ple d’activi-
tats al municipi.

Xerrada sobre l’obesitat i la 
diabetis
Dissabte passat, 12 de de-
sembre, va tenir lloc a l’Au-
ditori de Cal Figueres una 
xerrada sobre els dos temes 
que ocupaven la Marató de 
TV3 d’enguany: L’obesitat i 
la diabetis. Dues malalties 
que afecten a bona part de la 
població i que, en molts ca-
sos, no som capaços d’iden-
tificar. La infermera de l’Àrea 
Bàsica de Salud de Capella-
des, Marta Montero, va ser 
l’encarregada d’explicar la 
importància d’una detecció 
precoç, els graus o tipus que 
hi ha i com gestionar la ma-
laltia un cop detectada per 
tal de minimitzar els riscos 
de lesions que poden pro-
vocar. Un acte molt didàctic 
i interessant a la vigília del 
programa de la Televisió de 
Catalunya que va ocupar la 
graella de l’endemà. 

4ª marxa BTT “Pedals per 
la Marató”
Coincidint amb la Marató de 
TV3 dedicada a la Diabetis i 
l’Obesitat, l’Ajuntament dels  
Hostalets de Pierola, l’Ajun-
tament de Piera i els clubs 
ciclistes de Piera i de Serra 
Alta van organitzar la 4a edi-
ció Marxa BTT Pedals per la 
Marató amb 2 recorreguts de 
20 i 40 quilòmetres i una cur-
sa familiar de 8 quilòmetres. 
En total, la cursa va comptar 
amb 314 inscrits dels quals, 
finalment, 298 van acabar 
disputant el trajecte marcat. 
El primer participant dels 20 

quilòmetres va ser Roger Ro-
vira amb 1.19’07’’ en masculí 
i Irene Fenoy amb 1.55’25’’, 
mentre que els 3 primers 
classificats de l’absoluta van 
ser Jordi Prieto (1.50’20’’), 
Eduard Blasco (2.03’41’’) 
i Mario Vidal (2.04’18’’) en 
masculí i Simone Friedrich 
(2.29’34’’), Míriam Solà 
(3.06’12’’) i Patrícia Flores 
(3.07’27’’) en femení. L’alcal-
de dels Hostalets de Pierola, 

Daniel Vendrell, i la regidora 
d’Esports de l’Ajuntament de 
Piera, Maite Guzmán, van fer 
el lliurament de trofeus. 
Destacar la bona tasca de 
l’organització amb entrepans 
i beguda, espai de dutxes, 
massatges de recuperació, 
neteja per a bicicletes i, fi-
nalment, inflables i activitats 
a càrrec del circ Riu que van 
arrodonir la jornada fins a 
ben entrat el migdia.  

La Marató de TV3 als Hostalets de Pierola

LA LLACUNA / LA VEU

Un any més La Llacuna, i coin-
cidint amb les festes nadalen-
ques, ha iniciat una nova cam-
panya de recollida d’aliments 
que es repartiran entre les fa-
mílies més desafavorides del 
municipi. 
Per facilitar la participació, els 
punts de recollida són els ma-
teixos establiments del munici-
pi, botigues de queviures i su-
permercat. Tothom qui vulgui 
col·laborar amb la campanya 
pot portar productes d’alimen-
tació de llarga conservació, 
com són l’oli, llegums cuits, 

La Llacuna inicia una recollida 
d’aliments solidària 

llet, cereals pots de tomàquet, 
pasta i les conserves de peix i 
de carn. 
Els aliments que es recullin 
seran gestionats pels serveis 
socials del municipi i es desti-
naran a les famílies / persones 
del municipi que es troben en 
una situació econòmicament 
desfavorable. 
La campanya que compta 
amb el suport de l’Ajuntament 
i la col·laboració dels establi-
ments comercials del municipi 
acabarà el proper 7 de gener, 
passades les festes nadalen-
ques.

LA LLACUNA / LA VEU

El passat dimecres 7 de de-
sembre de 2015 va tenir lloc 
a la Llacuna la presentació 
del llibre titulat Anècdotes de 
la vida d’un poble (La Llacuna 
Segle XVII), editat i patrocinat 
pel Centre d’Estudis Llacu-
nencs (CELL), del qual n’és 
autora M.Rosa Gomà Coll.
La presentació del llibre es va 
dur a terme a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament de la Llacuna 

i va córrer a càrrec d’en Joan 
Solé Bordes (conegut historia-
dor vilafranquí, que fou Presi-
dent de l’Institut d’Estudis Pe-
nedesencs del 1999 al 2007).   
Tot i ser un dia de pont la Sala 
es va omplir de gom a gom, i 
desprès d’unes paraules del 
President del CELL,  de l’auto-
ra i del Sr. Alcalde es va con-
cloure l’acte amb una copa de 
cava i l’entrega de llibres als 
socis del CELL.

Presentació del llibre de M. 
Rosa Gomà “Anècdotes de la 
vida d’un poble”
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PIERA / LA VEU

Els actes del cap de setmana 
s’han centrat majoritàriament 
a ajudar les persones més 
necessitades. Aquest ha estat 
l’objectiu de la Marató de Piera 
TV, la recollida de joguines o la 
marxa pedals per la Marató de 
TV3. 
El passat divendres, la reco-
llida de joguines organitza-
da per Càritas Parroquial va 
aconseguir un bon nombre de 
joguines noves però també de 
segona mà en bon estat, que 
seran distribuïdes als infants 
de les famílies més neces-
sitades de Piera. El taller de 
joguines als Reis d’Orient és 
permanent i s’hi poden portar 
joguines noves o de segona 
mà en bon estat tots els dilluns, 
de 17 a 19.30 h, a la Rectoria 
de Piera.
El passat dissabte, la XVII 
Marató de Piera Televisió va 
aconseguir recollir 3 tones 
d’aliments per a Càritas Par-
roquial de Piera i els Hostalets 
de Pierola, als quals cal sumar 
els 300 quilos recollits a la gala 
prèvia celebrada el passat 30 
de novembre al Teatre Foment 
de Piera.
Van ser catorze hores d’emis-
sió en directe, plenes d’actu-
acions musicals, ball, màgia, 
pallassos, Falcons, correfoc, 
etc. fins arribar a la mitjanit, 
moment en què va finalitzar el 
programació. Així mateix, es 
van repartir premis: la samar-
reta de l’FC Barcelona signada 
pels jugadors, que es va endur 
la Penya Cultural el Tirurí; 4 
entrades per al Museu de l’FC 
Barcelona, que van tocar a 
l’Associació Cultural Ballestea; 
una samarreta de l’RC Espa-
nyol signada pels jugadors de 
l’equip, que es va endur Nerea 
Ramírez dels Herois del Bruc, 
i un SPA per a 2 persones, per 
al CF els Hostalets de Pierola. 
La Marató de Piera Televisió és 

possible gràcies a la feina del 
voluntariat de Piera Televisió i 
a la col·laboració de particulars 
i entitats del nostre municipi.
Per altra banda, i coincidint 
amb la Marató de TV3 dedi-
cada a la Diabetis i l’Obesitat, 
l’Ajuntament de Piera, l’Ajunta-
ment dels Hostalets de Pierola 
i els clubs ciclistes de Piera i de 

Cap de setmana marcat per la solidaritat a 
Piera amb la Marató de Piera TV, la recollida 
de joguines i els actes per la Marató de TV3

Serra Alta van organitzar la 4a 
edició Marxa BTT Pedals per la 
Marató amb 2 recorreguts de 
20 i 40 quilòmetres i una cur-
sa familiar de 8 quilòmetres. 
En total, la cursa va comptar 
amb 314 inscrits dels quals, 
finalment, 298 van acabar dis-
putant el trajecte marcat.

PIERA / LA VEU

El passat dissabte, va engegar 
amb molt bon peu un cicle de 
cinema per a tots els públics 
al Teatre Foment de Piera, en 
una sala plena de gom a gom, 
amb prop de 300 persones de 
públic. El Teatre Foment es va 
adaptar amb una pantalla ge-
gant de cinema i un equip de 
projecció similar al que hi ha 
als cinemes multisala d’arreu 
del país per projectar Hotel 
Transilvània 2, la primera pel·

lícula d’aquest cicle.
Les sessions de cinema seran 
mensuals, cada segon dissab-
te de mes, i inclouen una car-
tellera de pel·lícules en català 
destinades tant al públic infan-
til com a l’adult, amb propostes 
de qualitat com Els Minions, 
Inside Out, La casa màgica o 
Atrapa la bandera. El preu de 
l’entrada és de 3 euros, amb 
un descompte del 50 % per als 
infants que tinguin el carnet de 
la Rusqui de la Biblioteca de 

Piera. Així doncs, la pròxima 
pel·lícula que es podrà veure 
serà Els Minions, el dissabte 
9 de gener, a les 17.30 hores.
Les sessions s’ofereixen en 
català i s’emmarquen dins 
el programa CINC, una ini-
ciativa de la Direcció Gene-
ral de Política Lingüística del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, 
amb la voluntat de fomentar el 
consum de cinema en llengua 
catalana.

Un teatre de cinema!

PIERA / LA VEU

L’Obra Social “la Caixa” ha 
realitzat una col·laboració de 
1000€ dins el pla de mece-
natge que l’Aula Municipal de 
Música Maria Escolà i Cases 
està desenvolupant amb la fi-
nalitat de crear un banc d’ins-
truments.
L’objectiu principal d’aquest 
projecte és que tots els nens 
tinguin les mateixes possibili-
tats d’acostar·se a la música 
a través de la pràctica instru-
mental.
L’Aula Municipal de Música fa 
temps que opta per encaminar 
la seva línia pedagògica poten-
ciant al màxim la participació 
col·lectiva a través d’activitats 
conjuntes. En són una mostra 
els conjunts instrumentals, la 

Marching Band, la Banda Or-
questra Piera, així com també 
els projectes de col·laboració 
amb les escoles de primària: 
projecte Tocatta i concerts pe-
dagògics de Santa Cecília.
Amb aquest banc d’instru-
ments, l’Aula Municipal de 
Música vol engegar un nou 
projecte a les escoles de pri-
mària en el qual cada nen ha 
de disposar d’un instrument. El 
claustre de professors de l’Au-
la Municipal de Música s’en-
carregarà d’anar a les escoles 
a ensenyar·los·hi.
Dins aquest pla de mecenatge 
l’Aula Municipal de Música ha 
rebut aportacions de diferents 
empreses i particulars de Pie-
ra, als quals se’ls hi agraeix la 
seva col·laboració.

La Caixa col·labora en el banc 
d’instruments a l’Aula de Música

DISSABTE 19
- Audició de Nadal. Actuació 
dels conjunts instrumentals de 
l’Aula Municipal de Música. A 
les 6 de la tarda al Teatre Fo-
ment.
- Fira de Nadal
De les 10 del matí a les 8 del 
vespre al carrer de Sant Cris-
tòfol.
- Taller: com explicar con-
tes.
De les 10 a les 12 del matí a 
l’Auditori Ca la Mestra.
- Recital de poemes de Na-
dal.

A les 11 del matí als estudirs 
de Ràdio Piera.
DIUMENGE 20
- Aula oberta de l’Escola de 
Teatre.
A les 12 del migdia al Teatre 
Foment
DILLUNS 21
- Minicicle de cinema. “Siete 
mesas de billar francés”.
A les 6 de la tarda a l’Espai 
d’Entitats.
DIJOUS 24
- Cagatió
A les 6 de la tarda a la sala Vall 
d‘Or del Berdorc

Propers actes nadalencs a Piera

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. mòbil: 

Núm. subscriptor:

E.mail:

VÀLID DURANT TOT L’ANY

C/ Gaspar Camps,31. Igualada. Tel. 93 803 21 98

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 Planxisteria Gelabert a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers 
automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de Planxisteria 
Gelabert , així com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que Planxisteria Gelabert  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).  

Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar aquesta 
butl leta  al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se celebrarà mensualment. 

Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.
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Dissabte 19 de desembre,

C/ Sant Cristòfol de Piera

FIRA DE NADAL

Vine a passejar per la Fira de 
Nadal i compra

productes i objectes nadalencs 
per a aquestes festes!

Horari: de 10 a 20 h

Parades

Artesania
Inflable

Entreteniment

Talleres
infantils

Ambient
nadalenc

COMPRA
AL COMERÇ DE PIERA,

COMPRA A CASA!
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LA TORRE DE C. / LA VEU

La Torre de Claramunt ha 
omplert la seva agenda d’ac-
tivitats per aquestes festes de 
Nadal amb un àmplia oferta 
per a tots els públics; nens, 
adults i persones majors. Als 
actes i celebracions tradici-
onals d’aquestes dades se li 
sumen tallers creatius per a 
tothom que tindran lloc en els 
diferents nuclis del municipi.
A la Torre de Claramunt el 
24 de desembre arribarà el 
Pare Noel al Centre Social 
Sant Joan Baptista i el 29 de 
desembre el patge Faruk. La 
Festa de cap d’any anirà a 
càrrec dels joves de l’U.E. La 
Torre i encara no han revelat 
la programació.  A Pinedes 
de l’Armengol, al Centre So-
cial, el 24 de desembre a les 

onze del matí es cagarà el tió 
i a les cinc de la tarda arriba-
rà el Pare Noel. El dissabte 2 i 
diumenge 3 de gener els més 
petits podran gaudir del Saló 
de la Infància.
La tradicional cavalcada de 
Reis arribarà el dia 5 de gener 
a Pinedes de l’Armengol (pla-
ça de l’Univers) a les sis de 
la tarda, a Vilanova d’Espoia 
(plaça de l’Església) a les set 
de la tarda i a La Torre (plaça 
de l’Ajuntament) a les vuit del 
vespre. Les persones interes-
sades a contractar els serveis 
dels patges, poden portar els 
seus regals el dilluns 4 de ge-
ner a l’Ajuntament per un preu 
de 5 euros per paquet.
Entre els tallers organitzats 
destaca el de cup cakes de 
Nadal per a infants, el de ce-

Una agenda plena d’activitats per aquest 
Nadal a la Torre de Claramunt

ràmica de raku per adults, el 
de postals de Nadal per a la 
família i el de cuina per adults. 
Els preus van de 3 a 10 euros i 
cal fer el pagament per quedar 
inscrit. Les inscripcions es po-
den fer a l’Ajuntament. Al web 
de l’Ajuntament trobareu més 
informació de cada un dels ta-
llers com dates, horaris, lloc, 
preu...
I com cada any, La Torre de 
Claramunt se suma a la ma-
rató de TV3 amb l’organitza-
ció de diferents activitats. Una 
d’elles tindrà lloc  dissabte 19 
de desembre de les deu del 
matí a les dues del migdia hi 
haurà tallers per a infants de 3 
a 12 anys i portes obertes de 
la Finca Serra Burgés. 

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Les festes de Nadal ja són 
pràcticament aquí i, amb elles, 
arriba un moment perfecte per 
compartir amb la família i les 
amistats i gaudir de bones 
propostes. L’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, conjun-
tament amb la Comissió de 
Nadal i Reis i les entitats i as-
sociacions del municipi han 
organitzat un seguit d’actes 
i esdeveniments per a totes 
les edats que, sense dubte, il·
luminaran aquests dies.
A continuació us detallem el 
resum dels actes previstos 
que ja comencen aquest cap 
de setmana:
 
Divendres, 18 de desembre
· 18h. Contes de Nadal amb 
la companyia La mama i la pa-
drina 
Diumenge, 20 de desembre
· 18h. Concert de Nadal dels 
Amics de la Música dels Hos-
talets de Pierola 
Del 21 al 26 de desembre
- Arribada i espera del Tió. 
Dimarts, 22 de desembre
- 19h. Audició de Nadal del 
Centre d’Estudis Musical Cal 
Maristany
Dies 24, 28, 29, 30 i 31 de de-
sembre i 4 i 5 de gener
- 9h. a 13h. Esplai de Nadal
Dijous, 24 de desembre
- 21h. Missa del Gall
- 23h. a 3h. La màquina del 
temps. Festa electrònica pels 
joves i no tan joves
Divendres, 25 de desembre
- 12.30h. Missa solemne de 
Nadal
Dissabte, 26 de desembre

- 12h. a 14h. Vine a fer cagar 
el Tió
Diumenge, 27 de desembre
- Durant la tarda... cantada 
solidària de Nadales
Dijous, 31 de desembre
- A la tarda-vespre: Festa de 
Cap d’Any del Casal d’Avis
· A partir de l’1 de la matinada: 
Festa de Cap d’Any al Casal 
Català.
Divendres, 1 de gener
- 12.30h. Missa d’any nou
Dissabte, 2 de gener
- 10h. 1a. Cursa familiar na-
dalenca

· De 17h. a 20h. Taller nada-
lencs per a nens i nenes
Diumenge, 3 de gener
- 12.30h. Arribada del Patge 
Txelín.
18.30h. Ballada de Sardanes
Dilluns, 4 de gener
· De 21h. a 23.30h. Recollida 
d’encàrrecs per a Ses Majes-
tats els Reis d’Orients
Dimarts, 5 de gener
· 18h. Arribada de Ses Ma-
jestats els Reis d’Orient
Dimecres, 6 de gener
- 12.30h Missa de Reis

La màgia del Nadal arriba 
als Hostalets de Pierola

CARME / LA VEU

Aquest passat dissabte es van 
fer a Carme un parell d’acti-
vitats amb força participació 
de la gent del poble. Per una 
banda, al migdia va tenir lloc al 
pati de l’escola una flashmob 
solidària amb motiu de l’edició 
d’enguany de La Marató. Si fa 
uns dies, l’associació del bi-
llar ja va organitzar, amb força 
èxit, un campionat per recap-
tar fons (200€), en aquesta 
ocasió prop de 180 persones 
de totes les edats van gaudir 
de l’activitat gestionada per 
l’AMPA de l’escola. En total, 
es van recaptar més de 700€. 
I a la tarda, al local del teatre, 
es va portar a terme l’anome-
nada Festa de Nadal de l’AM-
PA. Una festa que va comptar 
amb una mostra d’algunes ac-
tivitats extraescolars com ara 

el patinatge, el multiesport i la 
batuka. A més, es va fer una 
tómbola benèfica, els benefi-
cis de la qual es van destinar 
també a La Marató 2015.
A continuació, les famílies es 
van desplaçar fins al Casal 
per gaudir d’un sopar casolà 
i compartit, a partir dels men-
jars que cadascú va portar.
Una gran jornada de participa-
ció solidària!

Carme amb la Marató 
i la Festa de l’AMPA

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

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

.............................................
.......................................
.......................................

.........................................
..............................................

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:
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LA LLACUNA / LA VEU

La Llacuna va homenatjar di-
vendres 11 de desembre a 
Magdalena Bertran Mateu per 
haver complert 100 anys. 
El segon Tinent Alcalde de 
l’Ajuntament de La Llacuna, 
Josep Martí Morgades acom-
panyat de Rosa Busquet, re-
gidora i el responsable de la 
Oficina de Gent Gran Activa, 
Agustí Vilà, van encapçalar 

l’homenatge a la veïna de Ro-
fes a qui, acompanyada per la 
seva família, van fer entrega 
d’una placa commemorativa 
de l’Ajuntament i la Medalla 
Centenària de la Generalitat.
Magdalena Bertran Mateu , va 
néixer a Igualada el 11 de no-
vembre de 1915. Va treballar 
des de molt joveneta al ram 
del tèxtil. Té 2 fills, 4 néts i 4 
besnéts. Actualment es troba 
bé de salut.

Reconeixement a una nova àvia 
centenària a La Llacuna, 
la Magdalena Bertran MASQUEFA / LA VEU

Les festes de Nadal arriben 
un any més a Masquefa i a La 
Beguda amb un munt d’actes 
que han organitzat diferents 
entitats perquè els pugueu 
compartir amb els vostres és-
sers estimats. A continuació 
us detallem tots els actes que 
es faran, perquè pugueu gau-
dir del Nadal.

Divendres, 18 de desembre 
Taller de postals de Nadal 
(Casal de Joves) 
17.30 h 
Organitza: Ajuntament de 
Masquefa 

Dissabte, 19 de desembre 
Concert de Nadal (Sala Poli-
valent) 
18 h 
Organitza: Aula de Música de 
Masquefa - AMACAT 

Diumenge, 20 de desembre 
Caga tió, penjada de boles a 
l’Arbre de Nadal i inflable (Pla-
ça de l’Estació) 
D’11 h a les 13 h 
A continuació, sorteig de Na-

dal de 3 caps de setmana 
en hotels de Catalunya per a 
dues persones. 
Organitza: Associació de Co-
merciants i Serveis de Mas-
quefa 

Diumenge, 20 de desembre 
Espectacle infantil (Sala 
l’Aglà) – Marató TV3
18 h 
Organitza: L’Alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural.

Dissabte, 26 de desembre 
Concert de Sant Esteve (Par-
ròquia de Sant Pere) 
19 h 
A càrrec de la Coral l’Alzinar i 
l’Aula de Música de Masquefa 
- AMACAT 
Organitza: La Coral l’Alzinar i 
col·labora: Aula de Música de 
Masquefa - AMACAT 
Diumenge, 27 de desembre i 2 
i 3 de gener
Exposició d’Artistes Locals 
(Capella del Roser) 
D’11 h a 13 h i de 17 h a 19 h 
Organitza:Comissió Exposició 
Artistes Locals

Propers actes nadalencs a 
Masquefa

MASQUEFA / LA VEU

Els begudencs no es van voler 
perdre la 1a Fira de Nadal de 
La Beguda que es va celebrar 
el dissabte 12 i diumenge 13 
de desembre i que va servir 
per donar el tret de sortida a 
les festes de Nadal. A la Fira 
es va fer un mercat d’inter-
canvi amb el qual es va voler 
fomentar el reciclatge dels 
productes. Els visitants tam-
bé van poder gaudir d’un tió 
gegant, un naixement vivent, 
diferents jocs gegants de fus-
ta i d’una cantada de Llúcies i 
Nicolaus. I els que tenien fred, 
se’l van poder treure amb una 
bona xocolatada. 
Durant tot el cap de setmana, 
es va recollir menjar i joguines 
per a les famílies amb menys 
recursos econòmics i es va 
col·laborar amb La Marató de 
TV3, que es va celebrar diu-
menge.
Entre els principals objectius 
d’aquesta Fira de Nadal hi ha 
el de fomentar la germanor, la 
il·lusió i l’esperit nadalenc de 
petits i grans.

Alta participació a la 
Fira de Nadal de La 
Beguda
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CAPELLADES / LA VEU

Des de Capellades aquesta 
setmana s’ha organitzat mol-
tes propostes per aconseguir 
recaptar diners per La Marató 
de TV3.
D’una banda, des de Capella-
des Comerç s’ha fet una pane-
ra solidària, amb productes do-
nats per les mateixes botigues, 
on tothom qui ha volgut ha po-
gut fer la seva aportació econò-
mica, amb butlletes d’un euro.
D’altra banda, des de l’Esplai 
Aliret i AEMdeKP s’ha orga-
nitzat un seguit de propostes. 
D’una banda, el grup de Cami-
nant per la Comarca ha fet la 
sortida de cada mes, però cada 
participant ha contribuït amb un 
euro. El mateix sistema s’ha re-
petit amb la gimcana que s’ha 
fet durant tot el matí pels volts 
de Capellades, amb la partici-
pació de moltes famílies.
Simultàniament, el diumenge 

al matí s’ha fet la Fira de Nadal 
de Capellades Comerç al carrer 
Pilar, amb la participació de di-
versos estands amb propostes 
variades.
La jornada es va acabar des de 
la Plaça Verdaguer, on es va fer 
el sorteig de la panera. L’afortu-
nat guanyador va ser José Ber-
mejo Olivares, d’Igualada.

Capellades suma esforços per la Marató

Tal i com ha explicat el regidor 
d’Acció Social, Salvador Vives, 
“aquestes propostes solidàries 
ens uneixen molt a tots com a 
col·lectiu i amb l’esforç de ca-
dascú hem aconseguit recaptar 
1814,80 euros, l’import més alt 
que s’ha reunit mai a Capella-
des per La Marató”.

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dissabte s’ha fet una 
nova edició del Festival Soli-
dari que, com cada any, s’ha 
organitzat des del Coro Rome-
ro Virgen de la Cabeza. L’en-
trada, igual que les anteriors 
vegades, no es pagava en eu-
ros si no en productes bàsics, 
que després l’entitat dóna a 
Caritas Capellades. Enguany, 
tot i que la recollida ha estat 
una mica inferior a les edici-
ons anteriors, des del Coro 
es valora molt positivament el 
Festival, insistint en agrair a 
totes les persones, botigues i 
entitats que hi ha participat, la 
seva solidaritat.
Al Festival, que va comptar 

amb l’assistència dels regidors 
de l’Ajuntament, hi van partici-
par el mateix Coro Romero de 
Capellades; el Coro Arenas 
del Camino, de Vilafranca del 
Penedès; el Club de Rítmica 
Capellades; el Coro Virgen 
del Rocio, de Sant Vicenç de 
Castellet; la Casa Cultural 
Extremeña de Vilanova del 
Camí; el Coro Morenita de la 
Sierra de la Casa d’Andalusia 
de Capellades; l’Escola Balla 
l’Anoia; el Coro Viña y Rome-
ro de La Agrícola de Pacs del 
Penedès; el Grup Teatral de 
Capellades; la Casa d’Andalu-
sia d’Anoia i l’actuació especi-
al de Paco Jara, que va tenir 
molt bona acollida.

El Coro Romero celebra el seu 
festival solidari

CAPELADES / LA VEU

Abans d’acabar aquest any 
es previst que des de l’Ajun-
tament de Capellades es faci 
un control de les colònies de 
gats, esterilitzant-ne alguns 
exemplars.
A més a més també es previst 
continuar treballant per man-
tenir la població de coloms 
amb un producte anticoncep-
tiu, que només té efecte sobre 
aquests ocells.
Finalment, s’està duent a ter-
me diverses campanyes de 
desratització a diferents punts 
de la vila.
L’objectiu de totes aquestes 
campanyes, tal i com explica 
el regidor de Sostenibilitat, 
Sergi Pérez, és “mantenir Ca-

pellades d’una banda net de 
les colònies, amb les molèsti-
es que poden originar la pre-
sència de certs rosegadors, 

com les rates o els coloms, i 
de l’altra mantenir controlades 
les poblacions de gats”.

Control de les colònies de gats, coloms i rates

ORPÍ / LA VEU

Aquest diumenge passat va ha-
ver-hi la caminada solidària de 
la marató a Orpí i més de se-
tanta persones van sortir de la 
plaça Sant Jordi de Can Bou, hi 
van fer un recorregut de 8 Km. 
En arribar hi va haver esmorzar 
gratuït a càrrec del Fornet Ver-
mell, del típic pa amb botifarra i 
es van recaptar 610€.
Per la tarda va arribar el tió a la 
plaça Sant Jordi i es van cantar 
les llúcies, i es va oferir xocola-
ta desfeta amb pa i coca per a 
tothom.
Aquest tió està essent alimen-
tat pels nens durant tota la set-
mana i dissabte se’n va cap a 

Santa Càndia, on es farà cagar 
just després de la Missa (17h) i 
el concert de Gospel del Grup 
White Heaven  (18h) , concert 
en que la recaptació total també 

Èxit de la caminada solidària per la Marató i 
Santa Llúcia a Orpí

anirà com aportació a la Marató 
d’enguany. També dir que s’ha 
fet la recollida de diners per al 
càncer en que els orpinencs 
han col·laborat amb 482€

 ENTRADES
 PER A  

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

SORTEGEM

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

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

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

Telèfon mòbil: ....................................................................

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

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

I.H.C.
2
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CAPELLADES / LA VEU

Aquest darrer dilluns 14 de 
desembre una quarantena 
de militants, simpatitzants i 
els quatre regidors del grup 
municipal de Convergència 
Democràtica de Catalunya a 
Capellades van fer un sopar 
col·loqui a la cafeteria de la 
Societat La Lliga.
Van assistir-hi la diputada al 
Parlament de Catalunya, Ma-
ria Senserrich del grup de Junt  
pel Sí,  i en David Saldoni, al-
calde de Sallent i membre de 
la candidatura de Democràcia 
i Llibertat.
En aquests sopar varen in-
tervenir, en primer lloc, en 
Marcel·lí Martorell actual regi-
dor i portaveu del grup munici-
pal de Convergència.  Aquest 
va animar a seguir la cursa de 
fons per ser l’alternativa de 
govern a la CUP i ERC a Ca-
pellades i va anunciar un estil 
d’oposició positiu i propositiu 
d’una banda, però també de 
dir alt i clar, les mancances i la 
falta de rumb de l’actual equip 
de govern a l’Ajuntament.

Martorell va posar de manifest 
que la fase de recomposició 
dels espais polítics a Catalu-
nya, suposa una oportunitat 
de sumar complicitats a un 
nou partit central, sobiranista, 
d’ordre i assenyat.
També, es va presentar el 
nou butlletí Parlem-ne!, que 
ja s’ha distribuït per les llars 
capelladines, i que vol ser un 
nou canal d’informació amb la 
població.
Per altra banda, David Saldoni 

Convergència a Capellades demana 
el vot per Democràcia i Llibertat

va esperonar a seguir cons-
truint aquest espai conver-
gent, central i a donar suport 
al procés del 27S anant a vo-
tar també el diumenge dia 20 
a Democràcia i Llibertat i no 
permetre que forces d’obedi-
ència no catalanista siguin les 
més votades.
Saldoni va afirmar que la nos-
tra única arma és el vot i amb 
aquests és com millor podem 
donar suport al President Mas.

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Aquet passat dissabte, els Fal-
cons de Vallbona d’Anoia van 
actuar al zoo de Barcelona en 
motiu de la campanya Posat la 
gorra contra el càncer infantil, 
organitzat per AFANOR. 
El dia va començar ven d’hora 
al mati per tal d’agafar l’auto-
bús dels Falcons de Vallbona 
cap a Barcelona, on un cop 
ubicats ens vam dirigir cap el 
lloc on actuar. L’actuació no es 
va fer esperar, i de seguida la 
gent assistent van poder veure 
una escala caminada, seguida 
d’uns avions de 4 i de 3, plan-
xes rodades, ventalls i ventila-
dors i pira de canalla 4x4. Tot 
seguit vam poder gaudir de 
l’animació del Joan Tarda de 
Polònia  i de l’actuació del cor 
TNT que va fer disfrutar d’allò 
mes  amb les seves cançons. 
Un cop van finalitzar es va lle-
gir el manifest d’engany i van 
celebrar l’aniversari de la casa 
dels Xuclis.
Un cop finalitzat tot l’espec-
tacle els falcons van realitzar 
les figures de cloenda, amb un 

avet de 6, planxes rodades, la 
masia i ventiladors i ventalls 
novament.
Tot seguit i desprès de dinar 
vam poder gaudir de l’espec-
tacle del zoo,  visitan les seves 
instal·lacions i disfrutan dels 
seus animals.
Ara els Falcons de Vallbona 
farem una parada de vacan-
ces, i tornarem a principis de 
febrer.
Nomes ens queda desitjar 
molt bones festes a tothom, 
salut i molts falcons!!!! 

Els Falcons de Vallbona 
d’Anoia es posen la gorra!

Tanquem el 2015 
i obrim pas al 2016

Capellades
Et desitgem, a tu i totes les 
persones que t’envolten, que 
passeu unes molt bones festes.

A les 12h. Caga 
Tió, a la plaça 

Verdaguer

Dijous 24

Org: Capellades Comerç

A les 10:45h. 
XXXVI Cursa 
del Gall Dindi

Divendres 25

Saló de la 
Infància

Del 28 al 
3 de gener

Org: Capellades Comerç

A les 18 h. 
a  l’església: 

Recollida Cartes 
Patge Kamalú

Divendres 1 
de gener

Dimarts 5 
de gener

A les 19h. 
Cavalcada de 

Reis

Org: Capellades Comerç

   Sorteig de Reis

Dissabte 9 
de gener
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CALAF / LA VEU

Més de 80 persones van as-
sistir la setmana passada a la 
jornada organitzada al Casal 
de Calaf (Anoia) per Unió de 
Pagesos sobre les il·legalitats 
d’Hisenda en la valoració del 
cadastre de rústica, que eleva 
el valor entre tres i sis vega-
des més del permès, i que im-
plica pagar molt més en IBI i 
en transmissions o donacions, 
i discriminació en l’accés a be-
ques per als fills universitaris. 
D’altra banda, la jornada tam-
bé va abordae el pagament de 
les Indemnitzacions Compen-
satòries en zones de munta-
nya del 2014.
La presentació va anar a càr-
rec de Joan Vidal, coordinador 
comarcal de l’Anoia d’Unió 
de Pagesos; Elena Batsums, 

tècnica de fiscal-comptable 
d’Agroxarxa, empresa de ser-
veis del sindicat, va parlar de 
la reforma fiscal, i Maite Pu-
jol, de l’equip tècnic sindical 

Bona assistència a la Jornada sobre les 
il·legalitats d’Hisenda en la valoració cadastral

d’Unió de Pagesos, del cadas-
tre de rústica i del pagament 
de les Indemnitzacions Com-
pensatòries en zones de mun-
tanya del 2014.

VECIANA / LA VEU

El passat diumenge dia 13 
de desembre l’Ajuntament va 
donar el tret de sortida als ac-
tes festius amb un espectacle 
nadalenc que va tenir lloc a 
l’església de Santa Maria de 
Segur. El muntatge, basat en 
una teatralització musical d’un 
conte de Nadal, va aplegar 
un centenar de persones que 
amb la seva aportació van 
ajudar a la Marató de TV3 que 
enguany estava dedicada a 
la investigació de la diabetis, 
la obesitat i les malalties me-
tabòliques. Un bon grup de 
veïns i amics del municipi van 
donar vida a aquest conte de 
Leonard Boff amb les seves 
poesies, cants i melodies ins-
trumentals.
Continuant amb el programa 
festiu el proper diumenge dia 
20 podrem gaudir de valent 

amb el magnífic concert a càr-
rec del Cor Trinvant.  L’acte, 
que tindrà lloc a l’església de 
Sant Pere del Vim a ¾ de 12 
del matí, serà una barreja de 
nadales i textos de Ramon 
Llull tenint en compte que es-

Veciana enceta les festes amb un exitós acte 
per la Marató de TV3

tem immersos en l’any triat pel 
govern català per donar a co-
nèixer la seva vida i obra en 
motiu del setè centenari de 
la seva mort. A la sortida del 
concert es repartirà el caldo 
de Nadal entre els assistents.

MONTMANEU / LA VEU

El passat dia 13 de desembre, 
Montmaneu va participar  en 
la Marató de TV3 amb varis 
actes solidaris.
Durant la setmana prèvia a la 
Marató es van posar a la ven-
da uns calendaris de Montma-
neu.  
Al migdia del dia 13 de desem-
bre, es va fer una cantada de 
nadales per una coral formada 
per veïnes de Montmaneu que 

van fer arrancar els aplaudi-
ments del públic assistent. 
A l’acabar la cantada de nada-
les, es va realitzar un vermut 
solidari per tots els veïns del 
municipi. Seguidament, l’he-
reu i la pubilleta de Montma-
neu van extraure el número de 
la magnífica panera que es va 
sortejar.
La guanyadora de la Panera 
ha estat la Sra. Maria Angels 
Cea Marrugal veïna d’Iguala-

Montmaneu també va organitzar actes per la 
Marató de TV3

da.
La recaptació total obtinguda 
per la Marató de TV3 ha estat 
de 1.030 €.
Des de l’Ajuntament es-
tem molt satisfets de la col-
laboració desinteressada tant 
de patrocinadors del vermut 
solidari com dels veïns del 
nostre municipi que van parti-
cipar en els esmentats actes.

CALAF / LA VEU

La Trailwalker és una marxa 
solidària de 100 km organitza-
da per l’ONG Oxfam Intermón, 
amb l’objectiu de recollir fons 
per poder portar a terme els 
més de 400 projectes de co-
operació, acció humanitària, 
comerç just i sensibilització a 
50 països. La marxa és per 
equips de quatre caminadors 
o corredors i dues persones 
de suport, i se celebrarà els 
propers 16 i 17 d’abril.
L’equip calafí participant està 
format per gent vinculada a 
Calaf i a l’Alta Segarra correrà 
amb el nom de CALAF,  CA-
PITAL DELS PASTORETS tot 
recordant que aquest any es 
celebren el 90è aniversari dels 
Pastorets de Calaf 1925-2015, 
que han de fer els 100 quilò-
metres que separen Olot de 
Sant Feliu de Guíxols amb un 
temps inferior a 32 hores. Per 
tal de poder-hi participar, cada 
equip ha de fer un donatiu a 
Oxfam Intermón de 1.500€
 

L’equip Calaf, Capital dels 
Pastorets, està inscrit amb el 
núm. G225 i es pot consultar 
a la pàgina web de Trailwal-
ker, www.trailwalker.oxfamin-
termon.org on es poden fer 
les aportacions voluntàries 
per permetin la participació 
de l’equip i l’ajuda solidària 
en els projectes d’Oxfam In-
termón. Si es vol, es pot fer 
una aportació, per petita que 
sigui, a la mateixa web, o en-
viant un sms amb el text “TW 
G225” al 28018, (1,20 € cada 
missatge). Per cada 15 € que 
hi aportem, és un quilòmetre 
solidari que podem fer.
Per tal d’animar aquesta re-
collida de fons, Els Pastorets 
de Calaf premiarà amb dues 
entrades per a l’espectacle als 
primers donatius de mínim 30 
€ fets durant el mes de de-
sembre (màxim 50 entrades).
També organitzarem altres 
actes solidaris. Esperem que 
entre tots ho aconseguirem! 
Moltes gràcies a tots i a totes!

Els Pastorets de Calaf 
participarà a la Trailwalker, una 
marxa solidària organitzada 
per Intermón Osfam

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
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CALAF / LA VEU

El Tió de Nadal, el Mercat 
Artesà, el Pessebre fet pels 
més petits, el Brou de Nadal, 
els Tallers de Nadal, les Can-
tades de Nadales, les repre-
sentacions dels Pastoretsde 
Calaf, les Torrades, l’Arbre 
dels Desitjos, el Caga Tió Po-
pular, les ovelles i els xais a la 
plaça i molt més.
Aquest any, amb motiu del 90 
aniversari dels Pastorets de 
Calaf, la Plaça Barcelona’92 
de Calaf viurà les tradicions 
nadalenques més arrelades 
a casa nostra. Aquelles nits 
de Nadal vora el foc, les his-
tòries que s’hi explicaven, les 
torrades que s’hi feien, el Tió 
que s’anava consumint men-
tre passaven els dies, l’olla 
amb el millor brou de l’any, les 
nadales que ens ensenyava 
l’àvia, les millors menges i els 
petits regals i llaminadures 
que cagava el Tió. Això torna 
amb tota la seva essència a 
Calaf.
Els protagonistes seran els 
Pastorets de Calaf. Qui no 
els conegui encara, aquest 
diumenge podrà fer un tast al 
mig de la plaça dels Pastorets 
que es representaran al Ca-
sal de Calaf a partir del dia de 
Nadal fins a final de gener: Al 
matí els pastorets de sempre 
amb el Rovelló, el Lluquet, 
el Jeremies i el Satanàs ens 
faran uns esquetxos trets di-
rectament  de l’escenari i por-
tats a la plaça. I a la tarda els 
Pastorets Infantils de Calaf 
prendran el relleu dels grans 
ocupant la Festa de Nadal tot 
representant petites parts del 
magnífic espectacle que van 
estrenar l’any passat. No us 
ho perdeu!!
Un Nadal participatiu amb 

tallers, jocs, el pessebre que 
haurem d’anar vestint amb 
les figures que els més me-
nuts de la casa hauran de pin-
tar i, també, un bon moment 
per pensar i escriure un bon 
desig i penjar-lo en l’Arbre 
dels Desitjos... quin serà el 
vostre?. I, com a novetat, un 
petit escamot d’ovelles amb 
els seus xais faran les delíci-
es dels més petits tot partici-
pant de la fira des de dins de 
la seva cleda.
I a més a més un missatge 
pels nens i les nenes de tot 
arreu: Veniu a la FIRA I FES-
TA DEL NADAL A CALAF i els 
patges dels Reis d’Orient us 
regalaran la carta oficial on 
podreu demanar els vostres 
regals que us arribaran per 
Reis.
I també a la tarda abans del 
Caga Tió, uns pastors despis-
tats buscaran les ovelles que 
han perdut entre el públic, 
potser els podreu ajudar a 
trobar-les.

PROGRAMA 
A partir de les 9 del matí, tot 
el dia, fins a les 7 del vespre:
- EL MERCAT – tot el dia:
Un mercat d’artesans d’arreu 
de Catalunya
- ELS PASTORETS DE CA-
LAF A LA PLAÇA - Matí i tarda
- EL TIÓ A LA PLAÇA- tot el 
dia:
Un gran Tió de Nadal cremarà 
tot el dia en el foc de la Plaça.
- FEM EL PESSEBRE DE LA 
PLAÇA – tot el dia:
Taller de Figures del Pesse-
bre. Pinteu la vostra figura i 
col·loqueu-la en el Pessebre 
de la Plaça.
- L’ARBRE DELS DESITJOS 
– tot el dia:
Penseu i escriviu un desig 
per aquestes festes i per a 
l’any vinent. Pengeu-lo en 
les branques de l’arbre de la 
plaça. En acabar la festa, es 
cremaran a la foguera del tió, 
perquè gràcies al fum s’es-
campin arreu i es facin reali-
tat.
- LES OVELLES I XAIS A LA 

Diumenge, Fira i Festa de Nadal a Calaf
Els Pastorets de Calaf, que enguany celebren 90 anys, seran els protagonistes de la festa a la plaça Barcelona'92

PLAÇA – tot el dia

MATÍ:
-10 del matí fins a les 11 del 
matí – LES TORRADES DE 
NADAL: En la foguera del tió, 
gratuïtament, tothom podrà 
fer-se la seva torrada, amb oli 
i sal o sucre.
- 11 del matí fins a la 1 del 
migdia – TALLERS DE NA-
DAL: La mainada podrà deco-
rar espelmes, boles i diversos 
guarniments per a l’arbre de 
Nadal de casa.
- Durant el matí, esquetxos 
dels Pastorets de Calaf, una 
tradició feta espectacle
- 12’30 del migdia – RES-
SONS DE CALAF, PER NA-
DAL: La Coral Ressons, de 
Calaf, ens cantarà unes na-
dales.
- 1 del migdia – EL CALDO 
DE NADAL: S’oferirà a tots 
el assistents, gratuïtament, el 
Caldo de Nadal.
- 1’30 del migdia: NADALES I 
CANÇONS TRADICIONALS:
El Cor Trinvant de Calaf ens 

deleitarà amb les seves Na-
dales, cançons i adaptacions.

TARDA:
- A partir de les 4 de la tarda 
– TALLERS DE NADAL: La 
mainada podrà decorar es-
pelmes, boles i diversos guar-
niment per a l’arbre de Nadal 
de casa.
- De 4 a 6 de la tarda – ELS 
PASTORS DESPISTATS que 
busquen les seves ovelles 
per la plaça a càrrec de Gralla 
Manufactures Teatrals
- 5 de la tarda – EL CAGA TIÓ: 
Un Caga tió adreçat a tots els 
públic i sobretot a la mainada, 
on podran passar una bona 
estona i fer cagar el Tió tot re-
bent un petit obsequi.
- 5 de la tarda Pastorets In-
fantils de Calaf a la plaça
- 6’30 de la tarda – EL CAL-
DO DE NADAL: S’oferirà a 
tots els assistents, gratuïta-
ment, el Caldo de Nadal
- 7 de la tarda – CREMA 
DELS DESITJOS A LA FO-
GUERA DEL TIÓ.

Descripció feina:
Persona que es farà càrrec del funcionament de la secció 
d’acabats, fent alternativament les feines de pesador de 
barreges, colorista, control d’aplicació, estudis laboratori i 
maquinista.

Habilitats requerides:
Es valoraran estudis en curtits, cicles formatius, FP, 
etc….però no són imprescindibles. És valorarà experiència 
en curtits. Necessari habilitat informàtica nivel usuari.
Horari: de Dilluns a Divendres, diürn. 

Tipus de contractació: Inde�nit
Enviar Currículum Vitae a: 

OFERTA FEINA ADOBERIA. Apartat Nº 227. 
08700 Igualada

Adoberia d’Igualada
        NECESSITA AMB URGÈNCIA

     RESPONSABLE SECCIÓ ACABATS
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Igualada acull els Campionats de 
Catalunya Universitaris
REDACCIÓ / LA VEU

Ha acabat la primera jornada 
dels Campionats de Catalunya 
Universitaris 2016. El complex 
esportiu Les Comes d’Iguala-
da, seu de la competició dels 
esports d’equip, ha viscut tres 
setmanes intenses d’esport 
universitari, amb la participació 
de 108 equips de les 12 univer-
sitats catalanes. Les disciplines 
de la competició han estat bàs-
quet masculí i femení, futbol 11 
masculí, futbol 7 femení, futbol 
sala masculí i femení, handbol 
masculí i femení, rugbi 7 feme-
ní i masculí i voleibol femení i 
masculí. 
Dimarts 17 va arrencar la com-
petició amb la primera jornada 
de bàsquet masculí on la UPF 
i la UB van posicionar-se com 
a co-líders de grup després de 
guanyar els seus dos partits. Al 
grup B, en canvi, la URL es va 
erigir com a cap en solitari, es-
sent l’únic equip invicte del seu 
grup.
Dimecres 18 va ser el torn del 
bàsquet femení, on la URL re-
peteix lideratge al grup A, men-
tre que al grup B, UPC i UPF es 
troben al cap de la classificació 
ex aequo. A la gespa, es va po-
der veure les noies del futbol 
7, on la UB es situa al capda-
vant de la taula al guanyar tots 
els seus partits, seguida per la 
UdL i la UVIC, malgrat que les 
últimes varen jugar un partit 
menys.
Dijous 19 es va tancar la pri-
mera setmana de competicions 
amb l’handbol i el rugbi mas-
culí. Al parquet, la UB repeteix 
lideratge en solitari després de 
guanyar els seus quatre partits, 
seguida de prop per la UdG, 

L’IHC juga demà a 
Riazor davant el Liceo 
el darrer partit de 
l’any

Jornada 12 
Moritz Vendrell - Shum
Vic  - FC Barcelona 
Liceo - IGUALADA 
Reus Dep. - Noia Freixenet 
ICG Lleida  - Calafell
Enrile Alcoi - Lloret
Caldes - Vilafranca
Cerceda  - Voltregà

         PT j g e p     gf     gc    
1. Club Patí Vic  29  11  9  2  0  42  19
2. Coinasa Liceo  27  11  9  0  2  66  28
3. FC Barcelona  27  11  9  0  2  57  28
4. Reus Deportiu  21  11  6  3  2  39  33
5. Voltregà  17  11  5  2  4  31  31
6. Noia Freixenet  16  11  4  4  3  32  37
7. Moritz Vendrell  15  11  4  3  4  39  40
8. Caldes Recam  15  11  4  3  4  36  39
9. Vilafranca  14  10  3  5  2  29  26
10. ICG Lleida  13  11  4  1  6  37  46
11. CH Lloret   13  11  4  1  6  27  40
12. Igualada HC  12  11  4  0  7  28  39
13. SHUM  10  11  3  1  7  39  43
14. Cerceda  9  11  2  3  6  32  48
15. Calafell  7  11  2  1  8  28  46
16. Enrile Alcoi  1  10  0  1  9  23  42

OK Lliga Masculina
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46

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
18 de desembre de 2015

amb tres partits guanyats i un 
perdut i la UAB, amb un partit 
menys jugat i tres de guanyats. 
Al camp, la UPC es va situar 
al davant del grup A guanyant 
els tres partits de la jornada i al 
grup B, UdG i UB comparteixen 
la primera posició de la taula 
amb 6 punts cadascun.
La segona setmana dels Cam-
pionats de Catalunya Universi-
taris va estar plena de partits 
molt emocionats i un alt nivell 
competitiu dels equips. Dimarts 
24, va començar amb l’handbol 
femení i el futbol 11 masculí. A 
la pista es van viure partits molt 
emocionants i igualats, com el 
de la URV contra la UAB, amb 
empat a 12, o el de la UPF con-
tra la UVIC, que va guanyar la 
UVIC per la mínima. Tanma-
teix, la única universitat que va 
guanyar tots els seus partits va 
ser la UB, situant-se al capda-
vant de la classificació, seguida 
de prop per la UVIC.
Al camp, els equips van de-
mostrar el seu molt bon estat 
de forma, malgrat ser la pri-
mera jornada de competició, i 

es van viure partits molt com-
petitius, que van situar la UdL, 
la UVIC i la UPF com a líders 
dels seus respectius grups, el 
que els hi garanteix el passi a 
quarts de final. Per la part bai-
xa de la taula, la URV, la URL i 
la UIC hauran de lluitar a la jor-
nada del febrer per aconseguir 
una de les places a quarts de 
final.
Dimecres 25 va ser l’estrena 
del futbol sala femení, que va 
començar amb la lectura del 
Manifest contra la violència en-
vers de les dones del món de 
l’esport. Els equips de la UPF 
i la UAB de seguida van des-
tacar assolint la primera posició 
del seus respectius grups, des-
prés de guanyar els seus dos 
partits. A l’altre grup, el liderat-
ge es va disputar entre la UB i 
la URL, posició que va guanyar 
la primera per diferència de 
gols.
El futbol sala masculí es va dis-
putar dijous 26, simultàniament 
al rugbi 7 femení. Al parquet, la 
UVIC i la UB van resoldre els 
seus dos partits amb solvència, 

situant-se al capdavant dels 
seus respectius grups. La UPC 
i la UPF van protagonitzar un 
dels partits més igualats de la 
jornada, que les va deixar em-
patades a punts, i que situa la 
UPC en primera posició per di-
ferència de gols.
Al camp, en mig d’un ambient 
molt festiu, es van celebrar els 
14 partits de la primera jorna-
da de rugbi 7 femení. La UB, 
un cop més, es va situar com 
a líder del seu grup, seguida 
de prop per la URL. Al grup B, 
UdG i UdL comparteixen punts 
a la part alta de la taula.
La tercera setmana de compe-
ticions dels Campionats de Ca-
talunya Universitaris 2016 va 
veure les jornades de voleibol 
femení (dimarts) i voleibol mas-
culí (dimecres), tancant així la 
primera ronda dels Campio-
nats. 
La competitivitat va ser el segell 
d’aquests dos dies de voleibol: 
dels nou equips que participen 
en la categoria femenina, la 
UAB, actual campiona, la UdG i 
la UB van aconseguir mantenir-
se invictes sense perdre cap 
set. En categoria masculina 
vam veure partits molt igualats 
i molts tie breaks. La UB es va 
tornar a col·locar a la primera 
posició de la taula, després de 
cedir un únic set en el partit que 
la va enfrontar contra la UPC. 
Aquesta última, tanmateix, la 
vigila de prop en segona po-
sició, seguides per la UdL, la 
URL i la URV. Amb una situació 
tan ajustada, caldrà veure com 
es desenvolupa la segona jor-
nada, que començarà el 9 de 
febrer, per saber quines uni-
versitats es classifiquen per les 
fases finals.   

HOQUEI / LA VEU

L’estranya configuració de l’OK 
Lliga d’aquesta temporada ha 
tornat a comportar una setma-
na llarga sense partits per a 
l’Igualada HC. La competició 
torna aquest cap de setmana, 
però es tornarà a aturar fins 
després de festes, cap al 9 de 
gener. Dit i fet, l’IHC haurà dis-
putat només tres partits de lliga 
en més d’un mes de temps... 
Demà dissabte, a les 7 de la 
tarda, jugarà a Riazor davant 
el Coinasa Liceo, en partit de la 
12a jornada. Aquesta setmana, 
el capità Ton Baliu, ha seguit el 
procés de recuperació després 
de la lesió que es va fer en el 
partit contra el Vic. El capità ar-
lequinat ha tingut sessions amb 
el fisio Martí Compte i segueix 
el protocols habituals per rein-
corporar-se al treball de l’equip. 
El Liceo és el segon classificat, 
a només dos punts del líder 
Vic, és a dir, intentarà de totes 
acabar l’any com a primer clas-
sificat si els vigatans punxen 
contra el Barça. Esperem que 
no sigui així per culpa de l’IHC.

BICICLETES
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BÀSQUET / LA VEU

El partit del sènior masculí a la 
Lliga EBA començava amb un 
equip local molt encertat des 
de la línia de triple, anotant 6 
triples en els primers deu mi-
nuts de partit. Un equip blau 
bastant apagat i amb un joc 
lent, no posava gaire oposició 
al joc local, que dominava a la 
pista. Una defensa poc agres-
siva deixava als jugadors de 
Pardinyes sols per llençar, 
amb bons moviments de la pi-
lota per fora i trobant sempre 
el buit per anotar. El primer 
parcial va ser de 28-22.
En el segon quart, els locals 
seguien amb el seu gran en-
cert, anotant cinc triples du-
rant el segon quart, i sembla-
va que els jugadors de Raül 
Caballero i Pep Piqueras tro-
baven l’espai per atacar i fer 
mal a l’equip local. Entraven al 
partit amb l’anotació també de 
tres triples. Poc a poc anaven 
endurint la defensa i posant 
dificultats a Flor Vimbodi Par-
dinyes Lleida, que havien de 
canviar d’estratègia per tal de 
sorprendre als blaus en atac. 
Finalment el resultat del perío-
de va ser de 26-21, col·locant 
un resultat de 54-43 en l’elec-
trònic a la mitja part.
A la represa del partit, els ju-
gadors de J. Serna sortien 
molt ficats en atac, per tal de 
poder augmentar la distància 
en el marcador. Molt posats 
en defensa aconseguien ro-
bar pilotes a l’equip igualadí i 
així poder crear situacions de 
bàsquet fàcils i treure faltes 
que els portaven a la línia de 
tir lliure (on mostraven el seu 
encert). Un Physic CB Iguala-
da desaparegut i absent, pro-
vocava el seu pitjor quart en 
el partit. Finalment el parcial 
era de 19-5, que col·locava a 
l’equip local a vint-i-cinc punts 
dels blaus, amb un marcador 
de 73-48.
En l’últim quart, quan tot sem-
blava definitiu, un Physic CB 
Igualada molt posat en defen-
sa, recuperava pilotes que el 
feien retallar distàncies amb 
l’equip local. Un parcial de 
0-17 durant la primera meitat 
del quart, els situava a tan sols 
vuit punts de l’equip local. El 
gran encert dels blaus (ano-
tant 4 triples) era el protago-
nista de la retallada de punts, 
que va fer d’aquest partit un 
final molt intens. Amb l’oportu-
nitat de posar-se a sis punts, 
els locals paraven el partit 
amb faltes. Finalment l’últim 
parcial va ser de 11-30.
Finalment el matx va acabar 
amb un resultat de Flor de 
Vimbodi Pardinyes Lleida 84 – 

El CBI masculí cau a Lleida, però el 
femení venç al Barça i segueix líder

FUTBOL SALA / LA VEU

Nova victòria dels montbuiencs 
a la pista d’un dels equips de 
la part baixa de la classificació, 
l’Olímpic Floresta, per 2-7, tot i 
que el resultat al descans era 
favorable als locals 1 a 0.  
Mal inici de partit el que van 
tenir els grocs, no acostumats 
al tipus de superfície, veien 
com l’equip local era capaç de 
tancar-los a la seva mitja pista 
i fer treballar de valent el por-
ter Rubén. A l’últim minut de la 
primera meitat una pèrdua de 
pilota en pista local per part del 
anoiencs, l’aprofitaven els de 
l’Olimpic per llençar el contraa-
tac i  fer pujar l’1-0 a l’electrònic 
de La Floresta.
A la represa, el Montbui va tenir 
una mentalitat totalment dife-
rent, van canviar la seva defen-
sa i de ben aviat ja és veia que 
és podia capgirar el marcador, 
recuperaven la pilota en pista 
contraria i les ocasions comen-
çaven arribar, fins que al minut 
5,  Oli aconseguiria fer l’1 a 1 i 
al minut 6 Asensi  feia pujar el 
1 a 2. Aquests gols feien mar-
xar els nervis que acusaven els 
grocs i és podia tornar a veure 

La Vinícola FS Montbui 
continua intractable

L’equip de la Lliga 
EBA segueix inten-
tant acabar la primera 
fase en el primer grup 
de la classificació i 
així assegurar-se la 
permanència
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Physic CB Igualada 78.
Flor de Vimbodi Pardinyes 
Lleida: M. Rubin de Celis (0), 
A. Rivas (2), S. Ruiz (10), O. 
Jorge (9), P. López (16), A. 
Triginer (3), A. Garcia (-), C. 
Gasque (8), D. Martínez (1), 
E. Villacampa (16), P. Domin-
go (19).
Physic CB Igualada A: M. Mo-
liner (14), R. Riu (6), E. Burgès 
(5), J. Torres (5), C. Fons (15), 
A. Gual (-), A. Del Hoyo (11), 
X. Creus (0), S. Laguarta (3), 
E. Tejero (14), P. Camí (5).
Parcials: 28-22, 26-21 (54-43), 
19-5 (73-48), 11-30 (84-78).

Treballada victòria
Important i treballada victòria 
del Physic CB Igualada da-
vant un dels grans equips de 
la lliga, el Barça CBS B per un 
resultat final de 56 a 55. Les 
igualadines van aconseguir 
una victòria de prestigi i man-
tenen el liderat de la lliga. El 
matx va començar amb nervis 
i respecte per part dels dos 
equips. Les igualadines no 
trobaven el seu ritme i les vi-
sitants van dominar el primer 
parcial amb ajustat 9 a 10. En 
el segon les locals van demos-
trar el seu millor joc tant en 
atac com defensa i van domi-
nar clarament, 25 a 16.
A la represa les igualadines 
van continuar controlant el 
matx al seu favor amb avan-
tatges de 10 o més punts, 42 
a 32. En el darrer quart el Phy-
sic CBI va començar ampliar 
avantatges però la sort en els 
triples, els tirs lliures i les de-
cisions arbitrals van ajudar al 
Barça arribar a un final ajustat 
que les igualadines van saber
portar al seu terreny aconse-

guint una important victòria 
davant d’un dels poderosos 
de la lliga.
Proper partit diumenge a la 
tarda a la pista d’un altre gran 
equip de la lliga el Celtic Mo-
lins de Rei.
CBI: C. Carner (10), M. Jané 
(2), R. Soteras (2), J. Lamolla 
(7), E. Compte (2), B. Sellarès 
(4), M. Ametllé(-), J. Fuertes 
(4), S. Carrasco (21), G. Rigol 
(2)
Parcials: 9-10, 25-16, 42-32, 
56-55.

sobre la pista el seu joc habi-
tual. Els locals pressionarien la 
sortida de pilota dels anoinecs, 
i en una d’aquestes, una gran 
jugada de tot l’equip deixava a 
Toni sol davant el porter i ano-
tava l’1 a 3 a falta de 10 minuts 
per a la fi del partit. Amb aquest 
resultat els de La Floresta van 
sortir a jugar amb porter juga-
dor i després de varies posses-
sions llargues, aconseguien 
retallar diferències 2-3. Els de 
Montbui, tot i tenir cinc faltes 
en contra, van aplicar una gran 
defensa esperant l’errada rival 
en les passades, i així, a falta 
de 3 minuts, Asensi anotava el 
2 a 4 i David el 2 a 5. En els 
darrers instants, encara es van 
poder fer dos gols més. 
Alineació: Rubén, Victor, Javi 
(1), Alberto , Rafa –cinc inicial- 
David Cano (1) Oli (1), , Toni 
(1), Paquito (1), Asesni (2)  i 
David Marchal.
Amb aquest resultat La Vini-
cola FS Montbui continua al 
capdavant de la taula amb 19 
punts i aquest proper dissabte 
dia 19 a les 17:45 hores al pa-
velló Montaqua, rebran la visita 
del Pallejà B, quart classificat.

Ajuntament d'Igualada

B A N

MARC CASTELLS I BERZOSA, Alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, davant de la convocatòria de vaga a 
l’empresa SOCIETAT MUNICIPAL MEDIAMBIENTAL D’IGUALADA, SL, la qual està prevista pel dia 22 de 
desembre de 2015, a les 06:00 hores, amb caràcter inde�nit.

FAIG SABER:

Que s’ha convocat una vaga a l’empresa SOCIETAT MUNICIPAL MEDIAMBIENTAL D’IGUALADA, SL, que 
realitza els serveis de recollida d’escombraries (fracció orgànica, rebuig i recollida selectiva) i els serveis 
de neteja viària, així com la recollida de voluminosos i la gestió de la deixalleria, entre d’altres, la qual 
està prevista pel dia 22 de desembre de 2015, a les 06:00 hores, amb caràcter inde�nit.

Així doncs, en el cas de vaga, i amb caràcter preventiu, es recomana a tota la població el següent:

-   Minimitzar en la mesura del possible la generació de residus, evitant les compres amb embolcalls 
innecessaris o els envasos d’un sol ús, i utilitzant envasos reutilitzables, productes a granel o amb el 
mínim envàs. 

-   Abstenir-se de treure escombraries al carrer. En el cas que sigui imprescindible, caldrà seleccionar 
correctament les deixalles utilitzant els contenidors de recollida selectiva de la fracció orgànica, 
d’envasos lleugers, de vidre i de paper i cartró.

-   Es recomana també als comerços que s’abstinguin de treure el paper i cartró del servei de recollida 
porta a porta. 

Informar també els ciutadans/es que es comunicaran els serveis mínims, una vegada estiguin establerts, 
a través de posteriors Bans, especialment en relació als serveis i horaris de:

-    Deixalleria �xa i mòbil
-    Recollida segregada de cartró comercial
-    Recollida de residus assimilables a urbans al polígon industrial “Les Comes”
-    O�cina d’Atenció Ciutadana
-    Recollida de voluminosos

Aquesta alcaldia espera del bon sentit i demostrat esperit de ciutadania de la població, que col·laborarà, 
si fos necessari, amb les normes exposades i amb les que en el seu cas s’estableixin en el moment de 
l’emergència.

L'ALCALDE

Marc Castells i Berzosa



HANDBOL / JORDINA MARSAL

Aquest passat dissabte 12 de 
desembre el primer equip fe-
mení del Club Handbol Iguala-
da es va desplaçar a Mataró 
per disputar el penúltim partit 
de la primera ronda de Lliga 
Catalana.
Era un matx assequible en 
què les igualadines tenien 
possibilitats de guanyar ja que 
les locals tant sols estaven si-
tuades a pocs punts més de 
la classificació. Altra vegada 
però les anoienques no van 
ser capaces d’aprofitar aques-
ta igualtat per aconseguir una 
victòria necessària que els re-
vifés la moral.
Els minuts inicials de la pri-
mera part els dos equips van 
estar igualats, però a mesura 
que el partit anava avançant 
la diferència al marcador es va 
anar fent més evident. L’equip 
local es va mostrar constant, 
molt encertat a porteria realit-
zant llançaments potents, tot 
descol·locant a les porteres 
visitants, i fent una defensa 
tancada i eficient. Les iguala-
dines van realitzar una bona 
defensa, tanmateix van tenir 
dificultats en desplegar el joc 
en atac, poca fluïdesa de la 
pilota, molts llançaments fa-
llats i passades perdudes, no 
acabant d’entrar dins del par-
tit. Finalitzant una primera part 
15-9.
A la segona part les jugado-
res d’Igualada van sortir amb 
més força i disposades a re-
muntar el resultat advers. Van 
fer atacs més llargs per tal de 
crear clares accions de gol i 
aconseguir el màxim d’encerts 
de cara a porteria, i en defen-
sa van mantenir la mateixa in-
tensitat que a la primera part. 
Aquest canvi d’actitud va fer 
que la distància del marcador 
es reduís arribant als minuts fi-
nals a 3 gols per empatar. Les 
jugadores locals però, amb 
fermesa, van aguantar el mar-
cador, acabant el partit 29-25.
Aquest proper cap de setma-
na les jugadores del Hand-
bol Igualada, jugaran el derbi 
contra l’equip de Vilanova del 
Camí, partit decisiu per man-
tenir la posició a la classifica-
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Arriba el derbi Òdena-San Mauro 
a la segona catalana
FUTBOL / REDACCIÓ

Demà dissabte, arriba el gran 
derbi anoienc de la 2a Cata-
lana en el seu grup tercer. El 
cuer Òdena rebrà el San Mau-
ro, al camp municipal d’es-
ports odenenc, a partir de les 
16.30 hores. 
Els cuers van rebre un resultat 
injust contra el líder St. Joan 
Despí (3-2) al seu camp. El 
primer equip del CE Òdena va 
sortir amb intensitat i als pocs 
minuts es posaven al capda-
vant del marcador, arribant al 
descans amb un 0 a 1 favora-
ble. A la segona part, però, els 
locals van aconseguir empa-
tar, malgrat que els odenencs 
van seguir lluitant davant les 
adversitats causades per l’àr-
bitre i el rival, incloent l’atura-
da per part del porter odenenc 
d’un penal en contra. Així, al 
minut 74, l’Òdena es torna a 
avançar, fent l’1 a 2, però ja en 
els darrers minuts del matx, 
i amb les forces esgotades 

després de l’esforç, els locals 
van tornar a empatar, i amb el 
temps ja acomplert, al minut 
93, va arribar el gol de la der-
rota, situant el marcador amb 
un 3 a 2. Tot i això, l’equip se-
gueix treballant i fent el màxim 
d’esforç per sortir de la mala 
ratxa de resultats. 

futbol 2A CATALANA G3

   PT. g e p gf  gc 
1 Sant Joan D. 33 10 3 1 31 17
2 Junior 29 9 2 3 22 12
3 Marianao 27 8 3 3 18 9
4 Espluguenc 25 8 1 5 24 18
5 San Mauro 23 7 2 5 22 17
6 Moja 22 6 4 4 24 21
7 Sant Cugat  22 6 4 4 17 15
8 Vidalet 21 6 3 5 25 22
9 Prat B 20 5 5 4 23 18
10 Olímpic 19 6 1 7 18 13
11 Fontsanta 19 5 4 5 17 20
12 Un. Bellvitge 18 5 3 6 16 18
13 Gornal 17 5 2 7 23 22
14 Vilafranca 16 5 1 8 16 20
15 Begues 14 4 2 8 16 25
16 Torrelles 14 4 2 8 13 23
17 Vallirana 11 3 2 9 13 26
18 Odena 5 1 2 11 13 35

Jornada 14
Moja 2 - 0 Torrelles 
Fontsanta 1 - 2 Can Vidalet 
Vallirana 2 - 0 Junior 
Gornal 4 - 1 Unif. Bellvitge 
Espluguenc 0 - 2 Marianao Poblet 
Olímpic 0 - 1 Sant Cugat 
Begues 0 - 2 Vilafranca 
San Mauro 1 - 2 Prat B 
Sant Joan D. 3 - 2 Odena

   Pt. G E P Gf  Gc 
1 Montserrat 34 11 1 2 53 22
2 Calaf 32 10 2 2 36 23
3 Cubelles 31 10 1 3 42 20
4 Martorell B 31 10 1 3 24 17
5 Sitges 28 9 1 4 35 21
6 La Munia 25 8 1 5 35 20
7 Roquetes 24 7 3 4 36 27
8 Martinenca 22 6 4 4 30 23
9 Piera 18 5 3 6 34 31
10 Olivella 17 4 5 5 24 27
11 Sant Cugat  17 5 2 7 19 24
12 La Granada 15 4 3 7 23 31
13 Anoia 15 4 3 7 21 37
14 Carme 14 4 2 8 19 35
15 Sant Pere M. 10 2 4 8 22 34
16 Fàtima  10 3 1 10 18 42
17 Castellvi 9 2 3 9 20 34
18 Riudebitlles 4 0 4 10 9 32

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 14
Sant Cugat  3 - 1 Roquetes 
Olivella 1 - 1 Sant Pere M. 
Montserrat 5 - 2 Carme 
Cubelles 1 - 2 Calaf 
Riudebitlles 1 - 1 Fatima 
Piera 4 - 1 La Granada 
La Munia 0 - 1 Sitges 
Anoia 2 - 1 Castellvi 
Martorell B 1 - 1 Martinenca

Jornada 15
Espluguenc - Begues 
Vilafranca Atl. - Vallirana 
Júnior - St. Joan Despí 
ÒDENA - SAN MAURO 
Prat B - Olímpic Fatjó 
St. Cugat - Moja 
Torrelles - Gornal 
U. Bellvitge - Fontsanta Fatjó 
Marianao P. - Can Vidalet 

Jornada 15
MONTSERRAT - PIERA 
La Granada - La Múnia 
Sitges - Olivella 
St. Pere M. - St. Cugat S. 
Les Roquetes - Riudebitlles 
FÀTIMA - Martorell B 
Martinenca - ANOIA 
Castellví M. - Cubelles 
CARME - CALAF 

   Pt. G E P Gf  Gc 
1 Hostalets 29 9 2 1 34 12
2 Capellades 27 8 3 1 35 15
3 Montserrat B 27 8 3 1 23 11
4 San Mauro B 26 8 2 2 37 20
5 Sant Esteve B 25 8 1 3 41 28
6 Masquefa  24 7 3 2 41 11
7 Rebrot  21 6 3 3 35 22
8 Pobla 19 6 1 5 30 21
9 Ateneu 17 5 2 5 29 18
10 Tous  14 4 2 6 18 29
11 Mediona  13 3 4 4 17 23
12 Torre 9 3 0 9 12 31
13 La Paz  8 2 2 8 14 44
14 Cabrera 6 2 0 9 16 31
15 Calaf B 4 1 1 10 6 36
16 Jorba  1 0 1 11 7 43

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 12
Pobla 1 - 2 Montserrat B 
Calaf B 0 - 1 Mediona  
Capellades 2 - 1 Ateneu 
Torre 1 - 9 Masquefa  
Sant Esteve B 6 - 2 La Paz  
Rebrot  3 - 8 San Mauro B 
Hostalets 3 - 1 Cabrera 
Jorba  1 - 3 Tous 

Jornada 13
Cabrera - Capellades 
Sesrovires B - Hostalets P.
Calaf B - Ateneu Ig. 
Torre Clar.  - La Paz 
Rebrot - Mediona 
Jorba - Masquefa
Pobla Clar.  - San Mauro B
Montserrat - Tous

El femení de l’Handbol IGD 
cau a Mataró (28-25)

CE Òdena: Camarero; Beren-
guer, Pajares, Jorba, Mag-
daleno (Correa, 61’), Valls, 
Pelepco, Koma, Biosca, Gon-
zález i Cierco (Prieto, 84’).
Gols: 0-1 Cierco (5’); 1-1 Al-
varez (65’); 1-2 Valls (74)’; 2-2 
Hidalgo (87’); 3-2 Gallart (93’).

ció i també per pujar els ànims 
de les noies.
Entrenades per Josep Gar-
cia van jugar pel Club Hand-
bol Igualada: Laura Baraldés, 
Laura Ferrera, Jordina Marsal, 
Maria Noguera, Raquel Arnau, 
Alicia Nieto, Ainoa Rizo, Lore-
na Mendoza, Mònica Bisbal i 
Júlia Estany.

Granets de solidaritat
Un any més el Club Handbol 
Igualada organitzava la seva 
trobada Handbolicat, amb 
l’acció solidària de també col-
laborar en la investigació de la 
diabetis i l’obesitat.
A l’esdeveniment hi varen par-
ticipar una trentena d’equips 
vinguts d’arreu del territori 
català. L’activitat emmarcada 
dins el Circuit d’Activitats de 
promoció de la Federació Ca-
talana d’Handbol va servir per 
seguir impulsant el nostre es-
port i fidelitzant els joves juga-
dors de 6 als 12 anys. També 
vàrem dedicar un espai pels 
partits per la inclusió. Equips 
de Canvolles, Igualada-FAP 
i Cerdanyola participaven a 
l’activitat en els partits per per-
sones amb diversitat funcional 
psíquica. 
Altres resultats:
Cadet masculí
Finques Argent Igualada 33  – 31 
Sant Martí Adrianenc
Van jugar Toni, Max, Nil, Jose, Dani, 
Cesc, Xavi, Gerard i Arnau amb   Mar-
tí i Joel a la portería. Entrenador Pol 
Cantero i Jose Herrería.      
Finques Argent Igualada Atlètic 36 – 
34 Club Handbol Òdena
Entrenats per Elías Galiano, van ju-
gar: Marc Espinagosa, Marc Andreu, 
Marc Martínez, Xavier Reina, Fernan-
do Almendro, Arnau Torner, Biel Hor-
nas, Toni Puig, Gerard Carrasco, Ivan 
Ruiz i David Malpartida (lesionat). A 
la porteria Joel Solanelles i Ivan Sa-
lazar.
Aleví mixt
CHI 7 – 9 Handbol Égara
Dirigits per Ana Vázques, van jugar: 
Raül Cáceres, Àlex Pajuelo, Hugo 
Cazorla, Dani Ferrer, Marc Monclús, 
Pol Solís, Santi Gutiérrez, Pol Tarrida, 
Eric García, Oriol Pou i Xavier Mal-
partida.
Aleví femení
CHI 12 – 4 Club Handbol Barcelona 
Sants
Dirigides per Laura Baraldés i Elia 
Roca van jugar: Judit Solanelles, Alba 
Senar, Núria Checa, Mélat Olivé, Èri-
ka Chia, Iona Gámez, Mireia Corros, 
Júlia Oliveras i Aroa Sánchez. 

Nom

Adreça

Localitat

Tel. mòbil

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA

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 Magatzems Faro  a incorporar les dades que 
facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de Magatzems Faro, així com les activitats 
publicitàries i campanyes promocionals que Magatzems Faro 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).  



ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A. Igualada 
Petromiralles Gerard Batet i 
Yveth Camús(Fast Runners), 
es van  imposar   diumenge 
passat al matí en la 43a edi-
ció de la Pujada Igualada - La 
Tossa de Montbui, enguany 
amb un nou recorregut per 
camins i rierols forestals de 
6.750 m., amb sortida des de 
l’Estadi Atlètic Municipal igua-
ladí, i amb l’arribada situada al 
cim de la muntanya de La Tos-
sa de Montbui, a l’esplanada 
del Castell. Hi van participar 
un total de 50 atletes, que fe-
ren front a les baixes tempera-
tures de la matinal.
La cursa comptava amb l’or-
ganització del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles en col-
laboració amb l’Ajuntament 
d’Igualada.  Aquesta va ser la 
5a edició del Memorial LLu-
ís Torrescasana, en memòria 
del que havia estat Jutge de 
la prova en la majoria d’edici-
ons de la mateixa, i que ens va 
deixar l’any 2010.  
L’atleta del CAI Petromiralles 
Gerard Batet  es va imposar 

50 atletes a la clàssica Pujada a la 
Tossa de Montbui

REDACCIÓ / LA VEU

El C.A.Igualada Petromiralles 
va ser distingit dijous passat a 
la tarda, en la gala de la Diada 
del Centenari de la Federació 
Catalana d’Atletisme, que es 
va celebrar a la Sala d’Actes 
de l’INEFC, a la barcelonina 
muntanya de Montjuïc, en un 
acte organitzat per la Federa-
ció Catalana d’Atletisme.
L’acte va ser presidit pels Srs. 
Iván Tibau, Secretari gral. de 
l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, Joan Villuendas, 
president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Gerard 
Esteva, director de la UFEC, 
i José Mª Odriozola, president 
de la Reial Federació Espa-
nyola d’Atletisme.

El CAI, premiat en la Diada del 
Centenari de la federació
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amb un  registre de 31’17”, se-
guit de  Nico Pastor (indepen-
dent) 2n. amb 32’16”, i era 3r 
Joaquin Grados (CAI Petromi-
ralles) amb 33’36”, seguit d’Al-
bert Solé (C.F. Sala Capella-
des) 4t amb 33’43”,  entrant 5è 
Xavi Marchal (BTT Rus Anoia) 
amb 33’44”,  6è  Oscar Pé-
rez (CAI Triatló Petromiralles) 
amb 34’47”, 7è Hector Colom 
(CAI Triatló Petromiralles) 
amb 34’50”, i 8è Cels Codina 
(Pia Running) amb 34’54”.
En femenines es va imposar 
Yveth Camús (Fast Runners) 
20a general amb 36’45”, se-
guida de la Veterana del CAI 

Petromiralles Paquita Pérez, 
2a fem. i 24a gral. amb 37’51”, 
i era 3a i 26a gral. Cristina 
Burón (Independent) amb 
38’04”, entrant 4a i 31a gral. 
Mayte Hinojosa (UEC Anoia) 
amb 39’03”, 5a i 32a gral. Lola 
Brusau (CAI Triatló Petromira-
lles) amb 39’03”, 6a i 38a gral. 
Francesca Cabré (AEM deKP) 
amb 41’28”, 7a i 40a gral. Mª 
Àngels Mora (Esquaix Igua-
lada Running) amb 42’46”, i 
8a i 42a gral. Sònia Magallón  
(Independent) amb 43’15”. El 
premi al participant més Ve-
terà, van ser per a Pau Carol 
(CAI).  

En l’apartat de Clubs, el 
C.A.Igualada Petromiralles va 
esser distingit pels seus més 
de 50 anys d’activitat atlètica, 
entre 17 clubs catalans guar-
donats.  
Es va retre un homenatge a 
tots els atletes olímpics i els 
seus entrenadors, als meda-
llistes en Campionats del Món 
i d’Europa Absoluts i als atle-
tes amb més de 10 títols de 
Campió de Catalunya Absolut, 
i rècords històrics.
Finalment, es va lliurar un re-
coneixement especial als me-
dallistes Olímpics presents en 
l’acte: José Manuel Abascal, 
Valentí Massana, Daniel Plaza 
i María Vasco.          



Resultats de tots els equips del CF Igualada
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FUTBOL / LA VEU

El primer equip masculí de 
l’Igualada va tornar a sumar 
una nova victòria diumenge, 
contra El Catllar, i es col·loca 
líder en solitari del grup 2 de 
Primera Catalana.
L’inici del partit va ser molt 
igualat entre els dos equips, 
sense ocasions massa clares 
de gol. Poc a poc, però, l’Igua-
lada va començar a dominar i 
a imposar el seu estil de joc i, 
al minut 25, va arribar el primer 
gol, gràcies a una gran vase-
lina d’Eloi per sobre el porter, 
després de rebre una bona 
passada de Fran. 
Poc després, Martí ampliava 
l’avantatge i signava el 2-0 que 
es mantindria fins al descans. 
Malgrat això, als últims minuts 
els blaus van tenir diverses 
ocasions de gol molt clares, en-
tre elles un gol anul·lat a Fran, 
que podria haver augmentat la 
distància al marcador. 
Just iniciar-se la segona part, 

El CF Igualada ja és líder en solitari

   PT. g e p gf  gc 
1 Igualada 28 8 4 2 25 11
2 Suburense 27 8 3 3 27 17
3 Castelldefels 25 8 1 5 27 17
4 CF Balaguer 25 7 4 3 19 14
5 Rapitenca 24 7 3 4 23 19
6 Terrassa 23 6 5 3 16 13
7 Lleida B 23 7 2 5 22 20
8 Santboia 22 5 7 2 24 14
9 Jesus Maria 22 6 4 4 21 16
10 Vilanova 21 6 3 5 23 17
11 Vilaseca 21 6 3 5 20 15
12 Vista Alegre 21 5 6 3 26 26
13 Viladecans 19 5 4 5 17 24
14 Sant Ildefons 18 5 3 6 31 20
15 Amposta 13 4 1 9 19 33
16 Reddis 7 2 1 11 11 34
17 Catllar 5 1 2 11 14 35
18 Torredembarra 4 0 4 10 5 25

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 14
Torredembarra 0 - 0 Terrassa 
Sant Ildefons 6 - 0  Reddis 
Vista Alegre 5 - 2 Vilanova 
Igualada 4 - 1 Catllar 
Viladecans 1 - 4 Jesus Maria 
Rapitenca 2 - 1 Santboia 
Lleida B 1 - 0 Vilaseca 
Balaguer 4 - 2 Amposta 
Suburense 1 - 0 Castelldefels

Jornada 15
Balaguer - Viladecans 
Jesús y Maria - Vista Alegre 
Vilanova G. - Torredembarra 
Terrassa FC - St. Ildefons 
Reddis - Rapitenca 
Santboià - Lleida B 
Vilaseca - Suburense 
Castelldefels - IGUALADA 
Amposta - El Catllar 

va ser Fran amb un gran xut 
qui anotava el 3 a 0. El Cat-
llar va intentar posar-se en el 
partit i va aconseguir un gol al 
minut 55 que semblava donar-
los ales, però l’Igualada, lluny 
d’arronsar-se, va seguir domi-
nant. I, uns minuts més tard, 
Fran tornava a marcar a boca 
de canó després d’una pas-
sada de Martí, establint el 4-1 

definitiu. 
La setmana que ve, els blaus 
es traslladen a Castelldefels, 
en un partit que es preveu 
complicat contra el tercer clas-
sificat.
CF Igualada: Yannick, Bernat, 
Bachana, Casas (Pacheco 
66’), Fran (Nieto 78’), Martí 
(Eric 66’), Eloi, Vidal (Jonathan 
60’), Castellano, Iñaki i Oscar.

El femení s’allunya del descens
El Levante Las Planas és un 
dels equips de la part alta de la 
classificació, amb aspiracions 
a pujar de categoria, i venia a 
Igualada a lluitar seriosament 
pels punts. Però el conjunt 
igualadí va plantejar un partit 
sacrificat i treballat que li va 
donar la segona victòria conse-
cutiva i 3 punts importants que 
li permeten arribar a les vacan-
ces de Nadal fora del descens.
El partit va començar bé per les 
blaves, que sumaven el primer 
gol quan només havien pas-
sat 10 minuts, gràcies a un xut 
creuat de Judit. El gol va posar 
nervioses a les vermelles, que 
van intensificar la pressió, però 
les igualadines encara van 

disposar de diverses ocasions 
per ampliar el marcador. Poc 
abans del descans, l‘Igualada 
ampliava l’avantatge amb un 
gol de Marina quasi calcat al 
primer. 
A la represa, el Levante va anar 
a totes per escurçar distàncies, 
i ho va aconseguir als pocs mi-
nuts marcant el seu primer gol. 
Amb el marcador més ajustat, 
les visitants van pressionar 

moltíssim, però l’Igualada va 
treballar a fons per no encai-
xar cap gol. A l’últim minut del 
partit, la Mariona va sentenciar 
definitivament el matx marcant 
el 3-1 definitiu.
La lliga femenina comenja ja 
les vacances de Nadal i el pro-
per partit de les blaves no sera 
fins 10 de gener a Cerdanyola, 
el penúltim classificat.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cia, Elena Alert (Janet Mendo-
za 75’), Araceli Barroso, Que-
ralt Gómez, Esther Soler, Núria 
Miquel (Marta Sáez 80’), Pilar 
Puig (Carla Navarro 70’), Mí-
riam Solies, Mariona Marsal, 
Judit Pablos, Marina Salanova.

   Pt. G E P Gf  Gc 
1 Barcelona 34 11 1 0 51 4
2 Seagull 33 11 0 1 31 11
3 L´Estartit 25 8 1 3 30 19
4 Levante 22 6 4 2 28 20
5 Son Sardina 21 6 3 3 27 23
6 AEM 15 4 3 5 20 19
7 Europa 15 5 0 7 16 19
8 Espanyol 14 4 2 6 13 12
9 Igualada 13 4 1 7 17 24
10 Blava Roca 13 4 1 7 15 31
11 Sant Gabriel 12 3 3 6 23 31
12 Pallejà 12 3 3 6 10 25
13 Cerdanyola 6 2 0 10 10 31
14 Collerense B 5 1 2 9 3 25

futbol 2A NACIONAL FEM.
Jornada 12
AEM 2 - 2 Sant Gabriel 
Collerense B 0 - 2 Son Sardina 
Barcelona 2 - 0 Seagull 
Europa 2 - 1 Espanyol 
L´Estartit 4 - 1 Pallejà 
Blava Roca 1 - 3 Cerdanyola 
Igualada 3 - 1 Levante

Jornada 13 (10 de gener)
Cerdanyola-Igualada
Levante las Planas-Collerense B
Son Sardina-Barcelona
Seagull-L’Estartit
Pallejà-AEM Lleida
St. Gabriel-Europa
Espanyol-Blava La Roca

Ja està en marxa la segona 
edició del Campus de Nadal 
del Club de Futbol Igualada. 
Després de la bona acollida 
que va tenir l’any passat la 
proposta, el club torna a oferir 
als més menuts una proposta 
d’oci que combina la formació 
en futbol amb la introducció de 
l’anglès al camp. La idea és 
que els infants puguin aprofi-
tar aquest descans festiu per 
invertir temps a millorar la 
seva tècnica, i a la vegada, 
aprenguin idiomes tot prac-
ticant l’esport que més els 
agrada.
El Campus es durà a terme en 
quatre jornades, els dies 28, 
29, 30 i 31 de desembre, de 9 
a 13 hores. 
Dirigit per entrenadors del 
club, s’aprofundirà tant en els 
aspectes tècnics i tàctics del 
joc (conducció de la pilota, re-
gat, tir, control, passada, etc.) 

2a edició del Campus de Nadal

PRIMER EQUIP MASC. CF IGUALADA CE EL CATLLAR ‘A’ 4-1
VETERANS TERRASSA OLÍMPICA SAD ‘A’ CF IGUALADA 6-2
JUVENIL ‘A’ CF IGUALADA MOLINS DE REI 3-0
JUVENIL ‘B’ UE SANTA COLOMA DE Q. ‘A’ CF IGUALADA 0-1
CADET ‘A’ CF IGUALADA CF BLANCA SUBUR ‘B’ 6-0
CADET ‘B’ CF IGUALADA UE RUBÍ ‘C’ 1-1
CADET ‘C’ CE ANOIA ‘A’ CF IGUALADA 7-0
INFANTIL ‘A’  CF IGUALADA FC SANTFELIUENC ‘B’ 3-0
INFANTIL ‘B’ UE CASTELLDEFELS ‘B’ CF IGUALADA 1-2
INFANTIL ‘C’ CF IGUALADA CF MAURINA EGARA ‘A’ 4-1
INFANTIL ‘D’ CE ESPARREGUERA ‘A’ CF IGUALADA 3-1
ALEVÍ ‘A’ CF IGUALADA CE L’HOSPITALET ‘A’ 2-2
ALEVÍ ‘B’ ATLÈTIC VILAFRANCA ‘A’ CF IGUALADA 2-4
ALEVÍ ‘C’ JUVENTUD 25 SEPTIEMBRE ‘A’ CF IGUALADA 0-1
ALEVÍ ‘D’ VIC RIUPRIMER ‘D’ CF IGUALADA 0-4
ALEVÍ ‘E’ CF IGUALADA CF BLANCA SUBUR ‘A’ 2-1
ALEVÍ ‘F’  CF IGUALADA EFO 87 ‘B’ 3-2
BENJAMÍ ‘A’ UE SANT ANDREU ‘A’ CF IGUALADA 0-3
BENJAMÍ ‘B’ CF IGUALADA UD VILADECANS ‘A’ 1-5
BENJAMÍ ‘C’ CF IGUALADA JABAC I TERRASSA ‘B’ 1-2
BENJAMÍ ‘D’ FUNDACIÓ PE EUROPA ‘B’ CF IGUALADA 3-1
BENJAMÍ ‘E’ CF CUBELLES ‘B’ CF IGUALADA 2-4
BENJAMÍ ‘F’ CF IGUALADA FC SANTFELIUENC ‘B’ 2-1
BENJAMÍ ‘G’ CF IGUALADA CE BASE OLÈRDOLA ‘C’ 5-2
BENJAMÍ ‘H’ EB PAPIOL ‘A’ CF IGUALADA 5-2
PREBENJAMÍ ‘A’ CF IGUALADA CE ANOIA ‘A’ 9-2
PREBENJAMÍ ‘B’ CF IGUALADA CF VILANOVA I LA GELTRÚ ‘C’ 2-1
PRIMER EQUIP FEM. CF IGUALADA FC LEVANTE LAS PLANAS ‘A’ 3-1
JUVENIL CADET FEM CF IGUALADA SANT VICENÇ ‘A’ 6-1
CADET INFANTIL FEM SANT ANDREU DE LA BARCA ‘A’ CF IGUALADA 0-18
INFANTIL ALEVÍ FEM AE SANT VICENÇ ‘A’ CF IGUALADA 2-22
ALEV-BEN-PRB. A FEM CF IGUALADA CF MANU LANZAROTE ‘A’ 3-1
ALEV-BEN-PRB. B FEM CF IGUALADA ESCUELA F. BONAIRE ‘A’ 2-4

com en l’aspecte educatiu. 
Cada dia s’introduirà una hora 
de formació pràctica en anglès 
per aconseguir que els nens 
es familiaritzin amb vocabulari 
específic del món de l’esport 
en un entorn de diversió. A 
més, hi haurà un entrenament 
específic per als porters. 
El Campus va dirigit als nens 
de 5 a 11 anys i té un cost de 
50 euros per als que ja són 
jugadors d’algun equip de 
l’Igualada i 60 per als que no 
formen part del club. 
Per rebre la informació com-
plerta del campus i inscriure’s, 
es pot contactar per correu 
electrònic amb el club, escri-
vint a l’adreça:  HYPERLINK 
“mailto:direccioesportiva@
cfigualada.cat” direccioes-
portiva@cfigualada.cat o bé 
assistir presencialment a les 
oficines del club.  

Partits del proper cap de setmana



PÀDEL / LA VEU

La jornada de lliga pels equips 
Subaru es va saldar amb 2 vic-
tòries i 2 derrotes.
Lliga PàdelCat de 3a masculí: 
Victòria 2-1 davant el Pàdel In-
door Igualada. Victor Morillas/
Josep Buron van donar el pri-
mer punt guanyant 6-1, 6-0 a 
David Amat/J.C. Alvarez, els 
odonencs van empatar a 1 
gràcies a Ferran Morera/Mar-
tí Ferrer que van guanyar als 
nostres Joan Morros/Jordi Pa-
llarès. Però en el decisiu, Marc 
Rabell/David Muñoz van ser 
molt superiors guanyant 6-0, 
6-2 a David Muset/Marc Gil.
Lliga comarcal de veterans. 
Victòria 3-0 en el derbi local 
davant Can Busqué. Joan Llo-
rach/Àngel Solé van obrir el 
marcador guanyant 6-1, 6-2 a 
Pere Vila/Joan Subirana. La 
tònica no va canviar i Jordi De 
Belza/Jaume Grané també van 
donar el segon punt guanyant 
per un doble 6-3 a Ramón Bis-
bal/Jaume Fainé i finalment els 
de Subaru van completar la 
victòria gràcies a David Sanuy/
J.J. Penedès guanyadors del 
seu partit 6-3, 6-2 davant Jo-
sep Ma. Compte/Joan Martí.
Lliga PàdelCat de 2a femení: 
Derrota 0-3 davant el +KPàdel. 
Fabiana Spick/Mercè Munta-
né van ensopegar en dos sets 
amb Imma Vidal/Ma José San-
tamaria, Rosa Mª Riba/Rosa 
Sanuy va tenir a tocar el primer 
set 6-7 però caure en el segon 
1-6 amb la parella Yolanda 
Sánchez/Cristina Esteve. Fi-
nalment Mònica Òdena/Xussi 
Muñoz tampoc van poder fer 
res caient 1-6, 2-6 davant Yo-
landa Piñero/Sonia Ruiz.
Lliga PàdelCat de 3a femení. 
Derrota a Manresa davant el 
CUBE per 3-0. Les germanes 
Calvet, Rosa i Joana no van 
començar gaire be caient en 
dos sets davant Elvira Arias/
Pilar Arnau, les coses no van 

Resultats dels equips de pàdel

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

El proper diumenge 20 de 
desembre, l’Igualada FHCP 
celebra la Festa Escola Ok 
Patina i dinar de Nadal. Tot-
hom hi és convidat! jugadores 
i jugadors, grans i petites, fa-
miliars, amics/es, socis/es, es-
ponsors...
- De 13h a 14h: Festa Escola 
Ok Patina(pista de baix)
- 14h: Dinar de germanor a 
Les Comes (al costat de la 
pista de baix).  Serà un dinar 
per compartir: tothom porta 
alguna cosa de menjar per 
compartir amb la resta i una 
cadira. 
- De 16 a 18h: Gimcana amb 
patins amb les jugadores d’Ok 
Lliga i partidets finals.
- 18h: Xocolata i coca per tot-
hom i ens desitgem Bon Na-
dal! 

Diumenge, l’Igualada FHCP 
celebra les festes de Nadal
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canviar i Sílvia Farrés/Encarna 
Delgado també van caure per 
1-6, 4-6 davant Jessica Cabre-
ra/Mònica Carbó i finalment 
tampoc van tenir sort Encarna 
Valdés/Dolors Granados que 
també van cedir 2-6, 4-6 amb 
la parella Patricia Gonzalez/
Anna Ferrer.
Pel que fa als equips del +KPà-
del, les noies de l’equip de ter-
cera s’han desplaçat al Lifex-
padel, també amb un resultat 
positiu guanyant 1-2. Les noies 
que van jugar: Isabel Rica i 

Neus Riera, Montse Diaz i Cla-
ra Lladó, Henar Álvarez i Míri-
am Aguilera.
Els Juniors tampoc han tingut 
d’anar gaire lluny de casa per 
poder disputar la seva jorna-
da, han jugat contra CNI, tot i 
lluitar cada partit fins al final, 
no va poder ser i només van 
aconseguir un puntet, a seguir 
lluitant. Les parelles van ser 
Felix  Linares i Francesc Pol, 
Marc Fernandes i Max Linares, 
Arnau Albet i Edu Ramon.

Com sabeu l’Igualada FHC-
Pub celebra aquest any els 25 
anys d’hoquei femení a Igua-
lada i per això estan molt con-
tents i volen celebrar-ho amb 
tots vosaltres. 
El dia 2 de gener vindrà la Se-
lecció Catalana Absoluta  a 
jugar contra la nostra Ok Lliga 
Femenina (19h). Però abans 
ompliran el pavelló de partit 
s  i jugaran els equips base:
15h: Partit Prebenjamí Iguala-
da vs Prebenjamí Manresa
15,45h: Partit FemBenjamí 
Igualada vs Fem benjamí Vi-
lassana
16,45h: Partit Fem16 
17,45h: Partit 1a Catalana fe-
menina Igualada-Noia vs Sant 
Cugat
19h: Partit Ok Lliga femenina 
d’Igualada vs Selecció Catala-
na Absoluta.

RUGBI / LA VEU

Diumenge dia 20 de desem-
bre a partir de les 2 del mig-
dia, al Camp Municipal de les 
Comes, tindrà lloc una jornada 
de rugbi solidari a favor de la 
Marató de TV3.
Els equips de sub14, sub18 i 
sènior femení de l’Anoia Rug-
by Club jugaran partits amis-
tosos amb la companyia de 
Rugby Club Martorell, Club 
Rugby Spartans Granollers, 
Rugby Manresa, ARMO Vic, 
Club de Rugby Sant Cugat, 
Esparraguera, Castellà del 
Vallès i Rugby Nova Olivella.
També gaudiran de les actu-
acions dels Falcons de Ca-
pellades i els Moixiganguers 
d’Igualada. A més a més du-
rant tota la jornada l’Associa-
ció de Diabètics de l’Anoia es-
tarà a disposició per qui vulgui 

Diumenge, jornada solidària de 
l’Anoia Rugby Club

fer-se gratuïtament proves de 
glucèmia i per donar informa-
ció sobre la diabetis.
Animen a grans i petits a ve-
nir a col•laborar i a gaudir 
d’aquest esport, poc conegut 
però apassionant.



Les vacances de 
Nadal també són 
per fert esport!

JOCS ESCOLARS / LA VEU

Cents d’esportistes i moltes 
entitats esportives van ser 
protagonistes dissabte al matí 
perquè, en el moment de pre-
sentar-se per a disputar els 
diferents partits, van fer un do-
natiu per a la Marató de TV3. 
En total, en tots els partits dels 
Jocs Esportius Escolars de 
l’Anoia (partits d’esport d’as-
sociació, partits de la trobada 
de prebenjamí, trobada de 
P5 i torneig Nadal de Tennis 
Taula), es van recaptar 600€. 
Aquests diners es van afegir 
al total de milions que es van 
recollir en La Marató de TV3, 
7.015.367€
El Consell Esportiu de l’Ano-
ia agraeix a totes les entitats 
col·laboradores de la comarca 
la seva participació desinte-
ressada així com també a tots 
els voluntaris que hi van col-
laborar. 
Els centres educatius i les en-
titats que van fer donatius per 

“Juga amb la Marató” recull 600€ per a la Marató de TV3
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AGENDA

La setmana que ve, abans de 
Nadal, comença el Torneig Es-
portiu Caga Tió. Els dies 23 i 
24 és el torn dels més petits, 
prebenjamins i benjamins dis-
putaran el 8è Torneig Espor-
tiu de Nadal d’Igualada. Tota 
l’activitat de l’esdeveniment se 
celebrarà al Complex Esportiu 
de Les Comes, de 9.00h. a 
15.00h. Els equips d’aquesta 
competició estan formats per 
un mínim de 4 jugadors/es i un 
màxim de 6 jugadors/es nas-
cuts entre el 2006 i el 2009. 
En funció dels integrants, els 
equips poden ser masculins, 
femenins o mixtos.
Tots els equips participants de-
fensaran el seu equip en par-
tits de bàsquet, futbol, handbol 
i mazaball. Aquest últim esport 
és una variant del hoquei, les 
principals diferències són: la 
manca de patins per despla-
çar-se, els jugadors ho fan 
sense patins i l’stick, totalment 
adaptat per evitar lesionar cap 
altre jugador amb els cops in-
voluntaris que es poden donar 
durant el partit.
En aquest Torneig l’important 
no són els resultats, tot i que 
sí que s’atorga una distinció 
als guanyadors en categoria 
benjamí, al lliurament de pre-
mis tots els equips hi tenen ca-
buda. A més a més, enguany 
comptarà amb un convidat 
especial. 

Dissabte 19 de desembre:
Jornada dels Jocs Esportius 
Escolars de l’Anoia, de 9.00 a 
14.00 h.
Diumenge 20 de desembre, 
9è Cros Escolar el Bruc.
Per seguir amb el Circuit Co-
marcal de Cros de l’Anoia, 
aquesta setmana és el torn de 
l’escola del Bruc. Més informa-
ció a www.ceanoia.cat.
Del 23 al 31 de desembre, CI-
aTE: arbitratge i esport en edat 
escolar. El curs d’Iniciació a 
Tècnic/a d’Esports (CIaTE) és 
un programa propi del Consell 
Català de l’Esport de la Gene-
ralitat que inicia i introdueix als 
joves al món laboral esportiu. 
Més informació a www.ceano-
ia.cat/formacions-esportives
23 i 24 de desembre, 8è 
Torneig prebenjamí i benjamí 
- Torneig de Nadal Caga Tió 
2015. Els equips prebenjamins 
i benjamins jugaran a quatre 
esports: bàsquet, futbol, hand-
bol i mazaball al Complex Es-
portiu de Les Comes. 
www.torneigcagatio.cat

   j g e p gf  gc PT
1 GARCIA LORCA  8 6 1 1 78 50 21
2 CAN CLARAMUNT  8 4 4 0 75 53 20
3 CFS ÒDENA  7 4 2 1 59 53 17
4 ESCOLÀPIES B  8 3 2 3 71 57 16
5 EMILI VALLÈS 6 FS  5 4 1 0 51 29 14
6 ESCOLÀPIES A  7 3 1 3 58 54 14
7 AC IGUALADA  7 2 3 2 57 55 14
8 JOAN MARAGALL  8 2 2 4 58 70 14
9 MONALCO  7 3 0 4 55 53 13
10 MARISTES  7 2 0 5 48 64 11
11 MARQUÈS POBLA  7 1 2 4 45 67 11
12 CFS PIERA  7 0 0 7 29 79 7

F. SALA aleví masculí
Jornada 8
CFS PIERA  6 CFS ÒDENA  10
JOAN MARAGALL  8 MARQUÈS POBLA  8
MONALCO  7 CAN CLARAMUNT  9
EMILI VALLÈS 6 FS  8 ESCOLÀPIES B  8
MARISTES  5 GARCIA LORCA  11
ESCOLÀPIES A  8 AC IGUALADA  8

   j g e p gf  gc PT
1 MARISTES C  7 6 0 1 41 17 18
2 ESCOLA PIA A  7 6 0 1 31 16 18
3 INS PERE VIVES  7 6 0 1 42 22 18
4 IES ALT PENEDÈS  7 5 1 1 34 18 16
5 MESTRAL  7 4 0 3 36 23 12
6 MARISTES A  8 4 0 4 32 36 12
7 JOAN MERCADER  6 3 1 2 21 16 10
8 SEA EMILI VALLÈS  7 3 1 3 20 22 10
9 MARISTES B  5 3 0 2 33 16 9
10 PLA MORERES B  7 2 2 3 17 16 8
11 MONALCO  7 2 0 5 16 47 6
12 EEM SANTA FE  7 1 2 4 25 40 5
13 EEM VILOBÍ  8 1 1 6 20 36 4
14 ESCOLA PIA B  7 1 0 6 18 38 3
15 PLA MORERES A  7 0 2 5 16 39 2

F. SALA infantil masculí
Jornada 8
EEM VILOBÍ  1 ESCOLA PIA A  2
INS PERE VIVES  10 AEE PLA MORERES A  2
MONALCO  3 EEM SANTA FE  0
AEE PLA MORERES B  7 MESTRAL  1
MARISTES B  11 MARISTES A  5
MARISTES C  7 SEA EMILI VALLÈS  3
JOAN MERCADER  4 ESCOLA PIA B  3
 

   j g e p gf  gc PT
1 ESCOLA ANOIA juv  8 6 1 1 31 23 19
2 J MERCADER A juv  6 6 0 0 49 10 18
3 ESCOLA PIA juv  8 5 0 3 42 26 15
4 J MERCADER B juv  7 4 1 2 39 17 13
5 AE SALLENT juv  6 4 0 2 21 18 12
6 MONALCO  7 3 0 4 12 24 9
7 UE TOUS  6 2 2 2 16 10 8
8 MARISTES  7 1 0 6 10 28 3
9 JOAN MERCADER  5 1 0 4 14 33 3
10 ESCOLA ANOIA  8 0 0 8 9 54 0

F. SALA cadet juvenil masculí
Jornada 8
MARISTES  1 AE SALLENT juv  2
J MERCADER A juv  4 UE TOUS  1
ESCOLA PIA juv  9 J MERCADER  0
ESCOLA ANOIA juv  4 J MERCADER B juv  2
MONALCO  2 ESCOLA ANOIA  0

 

   j g e p gf  gc PT
1 UE SUBIRATS  6 4 2 0 60 36 16
2 EEM FONT-RUBÍ  6 4 1 1 58 38 15
3 ESCOLÀPIES mx  6 4 0 2 54 42 14
4 MARISTES  7 3 0 4 57 55 13
5 MONALCO  6 3 0 3 49 47 12
6 ESCOLÀPIES   5 2 0 3 32 48 9
7 SECC - SALA mx  4 1 1 2 30 34 7
8 FRANGOAL  4 1 0 3 24 40 6
9 MARQUÈS P. mx  4 0 0 4 20 44 4

BÀSQUET  aleví femení-mixt
Jornada 7
UE SUBIRATS  12 ESCOLÀPIES                     4
FRANGOAL   SECC - SALA mx  
EEM FONT-RUBÍ  12 MARISTES                         4
MARQUÈS POBLA mx  6 MONALCO                       10

   j g e p gf  gc PT
1 MONALCO  6 6 0 0 202 113 12
2 VILANOVA B.E.  7 5 0 2 264 171 12
3 MARISTES  6 4 0 2 190 184 10
4 SEA EMILI VALLÈS  6 3 0 3 198 135 9
5 CB LLORENÇ  6 3 0 3 185 150 9
6 UE CAPELLADES A  6 3 0 3 192 152 9
7 ESCOLA ANOIA  5 2 0 3 158 104 7
8 CB ROQUETES  6 1 0 5 62 211 7
9 UE CAPELLADES B   6 0 0 6 55 286 6

BÀSQUET  infantil femení
Jornada 7
MARISTES   DESCANSA 
CB LLORENÇ  24 MONALCO 31
UE CAPELLADES B   19 CB ROQUETES  22
ESCOLA ANOIA  14 UE CAPELLADES A  28
SEA EMILI VALLÈS  18 VILANOVA B.E.  31

   j g e p gf  gc PT
1 MONALCO  7 7 0 0 350 156 14
2 ÒDENA CB  7 6 0 1 262 141 13
3 CB HORTONENC  7 5 0 2 277 264 12
4 ESCOLA ANOIA  7 4 0 3 225 194 11
5 BÀSQUET PIERA  7 3 0 4 237 279 10
6 UE CAPELLADES A  7 3 0 4 225 187 10
7 INS PERE VIVES  7 2 0 5 192 302 9
8 UE CAPELLADES B  6 2 0 4 191 175 8
9 ELS CAFETERS  6 2 0 4 170 208 8
10 JOAN MERCADER  7 0 0 7 127 350 7

BÀSQUET  cadet-juvenil femení
Jornada 7
ELS CAFETERS   CAPELLADES B  
CB HORTONENC  42 MONALCO  72
ÒDENA CB  32 ESCOLA ANOIA  23
UE CAPELLADES A  29 INS PERE VIVES  34
JOAN MERCADER  31 BÀSQUET PIERA        54 

  associació orienta. TOTAL
1 MOWGLI  14 9,5 23,5
2 ATENEU  13 10 23
3 R.CASTELLTORT B  14 8 22
4 EMILI VALLÈS 6  16 5,5 21,5
5 R.CASTELLTORT A  12 9 21
6 CASTELL D’ÒDENA  10 7,5 17,5
 MONALCO  11 6,5 17,5
8 MONTCLAR  10 7 17
9 EMILI VALLÈS 5  10 6 16
10 MARISTES  6 8,5 14,5

POLIS aleví fem. (minibàsquet)
Jornada 7
EMILI VALLÈS 6  12 CASTELL D’ÒDENA  4
MARISTES  4 MOWGLI  12
MONTCLAR  4 R.CASTELLTORT A  12
MONALCO  6 ATENEU  10
EMILI VALLÈS 5  4 R.CASTELLTORT B  12

POLIS aleví mas. (minihandbol)

   j g e p gf  gc PT
1 MONTCLAR B  6 6 0 0 60 22 18
2 JESÚS MARIA  6 6 0 0 63 33 18
3 EMILI VALLÈS 3-4  7 2 3 2 57 55 14
4 ESCOLÀPIES  7 3 1 3 47 57 14
5 R.CASTELLTORT A  5 4 0 1 50 26 13
6 MONALCO  6 3 1 2 52 40 13
7 CASTELL D’ÒDENA  6 3 0 3 48 44 12
8 ATENEU  7 2 1 4 50 62 12
9 R.CASTELLTORT B  5 3 0 2 48 32 11
10 MOWGLI  7 1 0 6 39 73 9
11 MONTCLAR A  6 1 0 5 26 52 8
12 DOLORS MARTÍ  6 0 0 6 26 70 6

POLIS benjamí f. (minibàsquet)
Jornada 7
MONALCO  12 ESCOLÀPIES 0
DOLORS MARTÍ  4 R.CASTELLTORT B  12
CASTELL D’ÒDENA  5 R.CASTELLTORT A  11
EMILI VALLÈS 3-4  6 JESÚS MARIA  10
MOWGLI  6 ATENEU  10
MONTCLAR B  2 MONTCLAR A  0

   j g e p gf  gc PT
1 GARCIA FOSSAS 3  6 6 0 0 65 31 18
2 ESCOLÀPIES 3  7 5 0 2 65 47 17
3 MOWGLI B  6 5 0 1 61 35 16
4 MARISTES  6 3 1 2 52 44 13
5 DOLORS MARTÍ  6 1 3 2 47 49 11
6 R.CASTELLTORT B  5 2 1 2 40 40 10
7 MONALCO  5 2 1 2 40 40 10
8 GARCIA LORCA  6 0 4 2 42 54 10
9 MESTRAL B  6 0 2 4 38 58 8
10 JOAN MARAGALL B  6 1 0 5 32 64 8
11 GABRIEL CASTELLÀ  5 1 0 4 30 50 7
12 GARCIA FOSSAS 3  6 6 0 0 65 31 18
13 ESCOLÀPIES 3  7 5 0 2 65 47 17

POLIS benjamí m. 3r. (futbol sala)
Jornada 7
ESCOLÀPIES 3  9 R.CASTELLTORT B  7
MONALCO  8 GARCIA LORCA  8
GABRIEL CASTELLÀ  6 MARISTES  10
JOAN MARAGALL B  4 GARCIA FOSSAS 3  12
MOWGLI B  9 MESTRAL B  7

   j g e p gf  gc PT
1 JOAN MARAGALL A  6 5 1 0 60 36 17
2 MOWGLI A  7 4 1 2 64 44 16
3 ATENEU  6 5 0 1 57 39 16
4 JESÚS MARIA  5 4 1 0 46 34 14
5 MESTRAL A  6 3 1 2 51 45 13
6 R.CASTELLTORT A  7 2 2 3 56 56 13
7 CASTELL D’ÒDENA  6 3 0 3 48 48 12
8 EMILI VALLÈS 3-4  6 2 1 3 48 48 11
9 MARISTES mx  6 2 1 3 44 52 11
10 POMPEU FABRA  5 2 1 2 41 39 10
11 AC IGUALADA  6 1 1 4 37 59 9
12 ESCOLA PIA  6 1 0 5 38 58 8
13 CASTELLOLÍ  6 0 0 6 30 62 6

POLIS benj. m. 3-4rt. (futbol sala)
Jornada 7
EMILI VALLÈS 3-4  7 ATENEU  9
MOWGLI A  10 CASTELL D’ÒDENA  6
POMPEU FABRA  10 CASTELLOLÍ  6
ESCOLA PIA  6 JESÚS MARIA  10
JOAN MARAGALL A  12 AC IGUALADA  4
R.CASTELLTORT A  8 JOAN MARAGALL A  8

a la causa varen ser: Escola 
Anoia, Mowgli, Ateneu, Joan 
Maragall, Ramon Castelltort, 
Emili Vallès, Monalco, Iguala-
da HC, Vilanova BE, Garcia 
Lorca, Bàsquet Piera, Garcia 
Fossas, Acadèmia Igualada, 
Maristes, Dolors Martí, Mes-
tral, Montclar, Jesús Maria, 
Escola Pia , Joan Mercader, 
Apiària, Castell d’Òdena, Òde-
na CB, Handbol Òdena, CH 
Vilanova, Montbui, Pompeu 
Fabra i Marta Mata.

  associació orienta. TOTAL
1 MOWGLI  14 14 28
2 MESTRAL B  16 11 27
 MDP IGUALADA  17 10 27
4 R.CASTELLTORT A  15 10,5 25,5
 ATENEU mx  12 13,5 25,5
6 MESTRAL A  13 11,5 24,5
7 R.CASTELLTORT B  10 12,5 22,5
8 JESÚS MARIA mx  7 13 20
9 MARIA BORÉS  7 12 19
10 MARTA MATA  9 8 17
 EMILI VALLÈS 5  16 1 17
12 GABRIEL CASTELLÀ mx  7 9 16
13 CASTELL D’ÒDENA  7 8,5 15,5
 GARCIA FOSSAS  6 9,5 15,5

Jornada 7
CASTELL D’ÒDENA  6 MARIA BORÉS  10
MARTA MATA  7 MOWGLI  9
JESÚS MARIA mx  5 R.CASTELLTORT A  11
EMILI VALLÈS 5  4 MESTRAL A  12
GARCIA FOSSAS  4 MDP IGUALADA  12
ATENEU mx  12 MESTRAL B  4
 



Dani Vilà en el lloc més alt de podi. Foto Jordi Vidal

AGILITY / LA VEU

Amb motiu de la Marató de 
TV3 la Fundació del Barça va 
convidar als membres del Club 
d’Agility Rivalcan al Mini Esta-
di del Barça a veure en directe 
el partir de futbol dels famosos 
contra famosos i les activitats 
que es feien en motiu de la 
Marató. L’equip d’agility junior 
de Rivalcan i altres compo-
nents de l’equip i familiars van 
compartir amb la Fundació del 
Barça aquesta activitat inte-
ressantíssima de recolzament 
a la diabetis infantil, la obesitat 
i altres malalties alimentàries. 
Amb aquesta activitat acaba-
ven uns dies plens d’activitats 
i competicions.
Els dies 5 i 6 de desembre es 
va disputar a Saragossa, al 
Club d’Agility L’Almozara la 
selectiva per al munidal d’agi-
lity WAO, on es va presentar 
el president del Club d’Agility 
Montbuienc Luis Luque classi-
ficant-se per poder assistir al 
mundial que es celebrarà al 
maig del 2016 a Anglaterra.
El dia 8 es va disputar a Reus, 
al Club d’Agility Neo Reus una 
proba puntuable per al campi-
onat d’Espanya 2016, on es 
van presentar els agilitistes 

Intensa activitat del club Rivalcan Agility

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Interessant matinal la que 
es va viure el Parcmotor de 
Castellolí amb la disputa de 
la cinquena prova puntuable 
pel Campionat de Catalunya 
de Quadresistencia amb ex-
cel.lent col.laboració de Moto 
Club Igualada.
Després de les quatre proves 
disputades a Vilafant, Ravós 
del Terri, Almenar i Masllorenç, 
a la categoria Q1, tres pilots 
arribaven al capdavant de la 
classificació separat per tant 
sols sis punts, Guillem Ullas-
tres, Dani Vilà i Oriol Vidal.
El pilot de Capellades Dani 
Vilà de Moto Club Igualada 
amb el quad Yamaha sortia 
com a gran favorit, tot i que sa-
bia que els seus rivals no li po-
sarien fàcil. Vilà amb la seva 
joventut però ja amb una gran 
experiència al món dels quads 
va fer dues grans mànigues 

Dani Vilà, campió de Catalunya 
de quadresistència a Parcmotor
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de Rivalcan Luis Luque, Mà-
rian Guerrero, Jordi Gonzalez, 
Marina von Podolsky, Sensi 
Moreno, Ivan Peña, Lidia Sal-
vador i Carles Domingo. Els 
millors resultats van ser per 
Luis Luque amb la seva gossa 
Dela amb un primer lloc i amb 
la seva gossa Venus amb un 
tercer lloc, Màrian Guerrero 
va quedar també quarta de la 
seva categoria.
Els propers 2 i 3 de gener 
l’Escola canina Rivalcan a 
través del seu Club d’Agility 
celebrarà la seva competició 
estrella “La Prova Pandereta” 
en el camp de futbol del Sant 
Maure, a Santa Margarida 
de Montbui i patrocinada per 
Arion. Una competició que ja 
té renom internacional i en 
la que hi participen agilitistes 
de tota Espanya i de França, 
alguns d’ells agilitistes d’èlit 
amb grans palmaresos i parti-
cipants de mundials.
Aquesta competició, a banda 
de ser puntuable per al cam-
pionat d’Espanya que compta-
bilitza per la RSCE (Real Soci-
etat Canina Espanyola) també 
és una gran festa, on es cele-
bra l’aniversari del president 
de l’escola Luis Luque, que ja 
fa 24 anys que practica aquest 

esport, des dels inicis de l’agi-
lity a la península, però també 
pretén ser una proba on els 
nervis per puntuar desaparei-
xen perquè els que s’eliminen 
també tenen premi i a tots ells 
se’ls regala una pandereta. 
Durant el transcorregut de la 
prova van sorgint sorpreses 
inesperades per als seus par-
ticipants. També es fa el “Jum-
ping caganer”, un jumping es-
pecial solidari on la recaptació 
voluntària aquest any va diri-
gida a l’associació de diabetis 
infantil CIDI de Sant Joan de 
Déu, i la qual patrocina Camins 
de Vent que regalarà un vol en 
globus als dos millors classifi-
cats de la competició. També 
col·laboren en l’esdeveniment 
l’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui i les empreses 
anoienques L’Hostal Robert, 
La Casa dels Gossos, L’Sco-
oby, Calvet, Herbalife (Rafael 
Navarrete) i l’Antiga Masia-
Restaurant. L’entrada a la 
competició és gratuïta i forma 
part del programa d’activitats 
nadalenques de Santa Mar-
garida de Montbui. Per més 
informació podeu consultar el 
blog: https://clubdeagilityrival-
can.wordpress.com/

de carrera, guanyant les dues 
amb un domini excepcional.
Aquesta es la cinquena vega-
da que Vilà es proclama cam-
piò català de quads i tancant 
així una esplèndida tempora-
da, doncs a més de pujar al 
podi del campionat espanyol 
també va fer el seu bon de-
but a la Baja Aragó i no cal dir 
que li espera una fenomenal 
trajectòria a l’especialitat de 
raids.
També va córrer  a Parcmotor 
igualment a la màxima catego-
ria el germà de Dani, en Josep 
Maria Vilà igualment de Moto 
Club Igualada amb una digna 
participació. Pel que fa a la 
categoria Qamateur triomf de 
Albert Domínguez i a Supera-
mateur victòria de Lluís Quer. 
Destacada participació de pi-
lots entre les tres categories, 
amb trenta vuit pilots partici-
pants.

Espectacular el pilotatge de Dani Vilà. Foto Jordi Vidal

ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ



FUTBOL FLAG / LA VEU

El passat diumenge a Grano-
llers es va disputar la darrera 
jornada de la Copa Catala-
na de Futbol Flag. Els quatre 
equips classificats per les se-
mifinals van ser Fenix de Gra-
nollers, Pagesos de Barcelo-

Darrera jornada de la Copa 
Catalana de futbol flag

PATINATGE / LA VEU

Diumenge 13, les patinado-
res de la secció d’Artístic de 
l’Igualada HC, Paula Pérez, 
Aina Canals i Núria Ollé, es 
van desplaçar a la localitat va-
llesana de Castellar del Vallès, 
per presentar-se a les proves 
de nivell en modalitat lliure.
Les proves de nivell, són exà-
mens que han de passar les 
patinadores, per tal d’assolir 
categories més altes. Durant 
la prova, les patinadores han 
de superar dins una coreogra-

Proves de nivell de les 
patinadores de l’Igualada HC
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fia unes figures obligatòries, 
que els jutges han de valorar 
i aprovar.
Les tres noies de l’IHC, entre-
nades per Cristina Fernàndez 
i Gemma Àlvarez,  van supe-
rar aquestes proves i passen 
al següent nivell. La Paula Pé-
rez va superar el nivell Inicia-
ció A i passa a Certificat. L’Ai-
na Canals i la Núria Ollé van 
aprovar el pas de Certificat i la 
temporada propera disputaran 
les Categories per edats, mà-
xim nivell en patinatge artístic.

ESQUAIX / LA VEU

La capital de l’Eslovàquia de 
Bratislava va acollir el passat 
cap de setmana una nova 
prova del circuit professional 
d’esquaix.
El jove anoienc hi va ser pre-
sent assolint el seu millor re-
sultat de l’any quedant sub-
campió absolut.
El torneig que al ser un cha-
llenger tenia un quadre de 32 
jugadors es va desfer a 1ª ron-
da del eslovac Manek Marik 
per 11-4, 11-6, 11-5, a 2ª va fer 
el mateix amb el belga Joeri 
Haspers per 11-4, 11-7, 12-10. 
A quarts de final va dominar al 
gal·lès Emyr Evans 11-5, 11-2, 
11-8 i a semis desprès d’una 

Bernat Jaume, sotscampió 
a Bratislava

gran partit va eliminar al fran-
cès Auguste Dussourd 11-4, 
11-9, 11-9. Gran final la jugada 
pel nostre jove jugador ano-
ienc davant l’anglès Chris Fu-
ller, PSA 99,  que desprès de 
77’ va caure sempre plantant 
cara 13-11, 8-11, 6-11, 9-11. 

na i els dos equips Igualadins 
Pachamama i Aviadors. 
Els dos enfrontaments van ser 
Pachamama contra Pagesos i 
Aviadors contra Fenix, els dos 
equips igualadins van impo-
sar-se als seus rivals amb uns 
resultats contundents de 45-

22 per part de Pachamama i 
37-26 per part d’Aviadors. La 
final va ser jugada pels dos 
equips d’Igualada on finalment 
va imposar-se l’equip veterà 
Pachamama. Tot i la derrota, 
molt contents d’haver arribat a 
aquesta segona posició.

L’aleví del FS Can Titó assoleix 
la primera victòria
FUTBOL SALA / LA VEU

L’equip dirigit per Oriol Pana-
dès va aconseguir la seva pri-
mera victòria per 1-3 en el seu 
desplaçament a Martorell.
El rival, l’Associació Martorell 
Futbol Sala no va posar les 
coses fàcils als de Can Titó 
que van haver de suar de va-
lent, sobre tot durant la prime-
ra part, per endur-se el matx. 
Un gol matiner d’Iker Acebe-
do avançava a uns vilanovins 
que, a mitjans del primer as-
saig, van veure com els locals 
els hi empataven. Tot i això, 
la resposta vilanovina no va 
trigar a tornar a arribar, quan, 
novament, Iker Acebedo recu-
perava una pilota i feia pujar 
l’1-2 al lluminós. Amb aquest 
resultat s’arribà a la mitja part.
A la represa, els joves juga-
dors de Can Titó van demos-
trar que estan en clara línia 
ascendent i que els mals re-
sultats obtinguts fins ara són 
una situació totalment reversi-
ble. Els de Penedès van domi-
nar absolutament els segons 
25 minuts, tant clar va ser el 
domini que el rival no va acon-
seguir ni xutar a porteria en 
tota la segona meitat. Els vila-
novins van crear moltíssimes 
ocasions de gol, però la falta 
de punteria semblava que els 
faria patir. 
Tot i això, Óscar Hornos feia 
va fer el definitiu 1-3 que do-
nava la tranquiŀlitat a la ban-

queta i desfermava la bogeria 
a les grades per part de la afi-
ció vilanovina.
Des del club volen agrair la 
paciència que estan tenint els 
jugadors i els pares en aquest 
nou projecte i, també, vo-
lem felicitar als integrants de 
l’equip per superar totes les 

dificultats que estan tenint en 
aquest inici de temporada.

ALTRES RESULTATS:
CADET 0-3 FS Montbui 
JUVENIL 2-1 CF Castellgalí 
Capellades B 1-4 SÈNIOR B 
Olesa - SÈNIOR A (Ajornat)

Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  ·  617323989

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades

ES BUSCA ASSESSOR 
COMERCIAL

Es busca assessor comercial experimentat  i 
dinàmic per a posició amb un enorme poten-
cial de creixement. Captació, assessorament i 
fidelització de clients. 

Es valorarà bona presència i experiència com 
a venedor . Imprescindible vehicle propi. 

Si estàs interessat envia el teu 
CV a l'adreça de correu: 

rrhh@pymesolutions365.com
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TEATRE / LA VEU

El festival Píndoles de micro-
teatre -que va celebrar aquest 
passat mes de juny a Barce-
lona la seva primera edició 
amb un gran èxit de públic i 
crítica- arriba aquest cap de 
setmana a Igualada. El Teatre 
de l’Aurora proposa, dins la 
seva Programació Setembre/
Desembre d’enguany, una 
experiència sorprenent i poc 
convencional per als especta-
dors.
El festival Píndoles proposa 
espectacles teatrals de pe-
tit format (d’entre un i quatre 
actors), de curta durada (uns 
quinze minuts), i que es repre-
senten en espais petits, íntims 
i poc habituals. Al Teatre de 
l’Aurora, el festival Píndoles 
trenca la quarta paret i porta-
rà tres dels espectacles que 
van triomfar aquest passat es-
tiu a Barcelona, a tres espais 
de les instal·lacions del teatre 
igualadí: l’escenari del teatre, 
la sala Les Golfes i el local de 
la històrica Coral La Llàntia. 
Amb la compra de l’entrada, 
els espectadors podran veure 
els tres espectacles seguits en 
un mateix dia, seguint un cir-
cuit itinerant per aquests tres 
espais, on la proximitat del pú-
blic amb els actors augmenta 
la intensitat de l’experiència 
teatral, que es converteix en 

sorprenent i única.
Josep Maria Ribaudí, membre 
de la Comissió de Programa-
ció formada, entre d’altres, 
per espectadors del Teatre 
de l’Aurora que participen en 
el disseny de la programació 
teatral de la sala igualadina, 
explica que “el fenomen dels 
microteatres s’ha estès molt 
últimament pel país i normal-
ment en tots s’utilitza el mateix 
modus operandi que farem 
servir a l’Aurora: els espec-
tadors van canviant de sala i 
veuen diverses obres en una 
sola tarda o nit, un format for-
ça informal i divertit en què 
has d’anar canviant de sala 
per seguir la programació”.

Un thriller, una comèdia mu-
sical i un drama... a flor de 
pell
Un dels altres trets distintius 
d’aquest festival de microtea-
tre és l’aposta per joves dra-
maturgs i per intèrprets, que 
han sorprès per l’alt nivell de 
els obres i de les seves inter-
pretacions. El Teatre de l’Au-
rora, de les dotze propostes 
que es van veure al festival 
Píndoles celebrat a Barcelo-
na, ha seleccionat tres obres 
molt diverses: el thriller A les 
fosques; la comèdia musical 
El catalon d’una nit d’estiu, i el 
drama Missatge Terra-Lluna.
A l’obra A les fosques, d’Oc-
tavi Egea, veiem com l’Eva, 

El Píndoles, el festival de microteatre que 
triomfa a Catalunya, arriba a Igualada
Els espectadors veuran 3 espectacles de 15 minuts en 3 espais diferents del Teatre de l’Aurora

una psiquiatra casada amb un 
polític, va a passar el cap de 
setmana a una solitària masia 
d’alta muntanya. La masia és 
a les fosques per una avaria. 
L’Eva rep una trucada amena-
çadora… Una situació clàssi-
ca dels thrillers “dona tancada 
en una casa a les fosques 
assetjada per un psicòpata”, 
amb una diferència, que en 
aquests cas, els espectadors 
estan tancats a la mateixa ha-
bitació. I l’assassí seu entre 
ells...
El catalon d’una nit d’estiu, la 
comèdia musical escrita per 
Roc Esquius, els espectadors 
veuran com un aspirant a can-
tant improvisador fa una pro-
va per un dels grups més po-
tents del moment. Però també 
aquesta nit, coneixerà a la 
noia que vol veure despertar 
cada dia. I l’haurà de conquis-
tar sense parar de rimar.
Finalment, a Missatge Terra-
Lluna, de Marc Torrecillas, 
veurem a dos personatges 
que es troben, de nit, a la falda 
d’una muntanya, contemplant 
estirats la volta celeste cer-
cant respostes, esperant se-
nyals. Sabran interpretar-les?

Horari i venda d’entrades 
Les representacions dels tres 
espectacles del Píndoles tin-
dran lloc divendres 18 i dis-
sabte 19 de desembre a les 21 
h. i diumenge 20 de desembre 
a les 19h. Les entrades 15€ i 
12€ (amb els descomptes ha-
bituals) donen accés a veure 
els tres espectacles seguits 
el mateix dia, i es poden ad-
quirir per Internet i a la taqui-
lla del Teatre de l’Aurora (a la 
plaça de Cal Font) una hora 
abans de cada funció. També 
es poden reservar prèviament 
trucant al 938050075 exclusi-
vament els dijous de 19 a 20 
h. Més informació a www.tea-
treaurora.cat.

LLIBRES / LA VEU

L’ornitòleg igualadí Daniel Ma-
cià i Martí ha fet entrega a la Bi-
blioteca Central d’Igualada dels 
seus treballs de camp sobre 
totes les espècies d’ocells que 
viuen a la comarca de l’Anoia. 
Aquesta documentació digita-
litzada, que es podrà consultar 
a la Col·lecció Local de la Bi-
blioteca, inclou els treballs de 
camp, articles en revistes, fitxes 
tècniques i altres documents re-
lacionats amb el patrimoni na-
tural de l’Anoia. «Sóc dels que 
creu que tenir la documentació 
en un calaix o carpeta a casa no 
fa cap servei si no fem possible 
que hi accedeixin totes aquelles 
persones que hi puguin estar in-
teressades», explica ell mateix. 
Amb aquesta voluntat va fer 
entrega de tots aquests treballs 
a la Biblioteca, que tindrà cura 
de la seva conservació i difusió 
per tal de posar-la a l’abast d’in-
vestigadors o estudiants que hi 
puguin estar interessats.
Tots aquests treballs estan or-
ganitzats en carpetes i tenen 
valor documental i històric ja 
que permeten copsar l’evolució 
de les aus a casa nostra al llarg 
de gairebé trenta anys. Així, s’hi 
recullen les fitxes de tots els 
ocells observats cada any, des 
del 1991 fins al 2014, a diver-
sos indrets de la comarca. Com 
a curiositat també destaca la 
col·lecció d’adhesius d’entitats 
naturalistes de la comarca, 
com el COMAM de Masquefa, 
AENA (Associació per a l’Estudi 
de la Natura de l’Anoia) i altres 
adhesius reivindicatius com els 
de les diferents mobilitzacions 
anti-abocadors que hi va haver.
Daniel Macià també és autor 
d’obres com Ocells del Puig 
Aguilera; Arbres de la comar-
ca de l’Anoia: singulars i mo-
numentals, i Primer cens de 
l’Oreneta cuablanca (delinchon 
urbica) a la ciutat d’Igualada, 
entre d’altres treballs, i difon la 
seva tasca al bloc http://daniel-
naturaanoia.blogspot.com.es.

Daniel Macià cedeix 
els seus treballs de 
camp sobre ocells de 
l’Anoia a la Biblioteca

Missatge Terra-Lluna

Catalon d’una nit d’estiu i A les fosques

PROGRESSIVES

Pàrquing gratuït per a clients
Plaça Cal Font, 3  - 
08700 Igualada - 93 803 11 21

2 ULLERES GRADUADES I UNES 
DE SOL GRADUADES PER 

2 ULLERES PROGRES-
SIVES I UNES DE SOL 
PROGRESSIVES PER 

Pàrquing gratuït per a clients

PROGRESSIVES PERPROGRESSIVES PERPROGRESSIVES PERPROGRESSIVES PERPROGRESSIVES PER

DE TARDORDE TARDOR

amb lents antireflexants amb lents antireflexants

3x1 de otoño: dos gafas graduadas y una de Sol graduada 189€
                         dos gafas con progresivos y una de Sol progresiva 399€

PROGRESSIVES
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POESIA / LA VEU

El proper dissabte, 19 de de-
sembre, a les 20h, tindrà lloc a 
l’antiga adoberia de Cal Gra-
notes un nou recital del cicle 
De Pell Sensible, en aquesta 
ocasió dedicat a Konstandinos 
Kavafis, sota el títol Cos meu 
recorda.
Konstandinos Petru Kavafis 
(1863-1933) va ser un poeta 
d’arrels gregues, nascut i mort 
a Alexandria (Egipte), que va 
esdevenir una de les figures 
literàries més importants del 
segle XX i un dels majors ex-
ponents del renaixement de 
la llengua grega moderna. 
Interessat per la història, va 
compondre amb freqüència 
poemes, no sobre grans mo-
ments històrics sinó sobre les 
decadències que els seguien, 
com el famós Esperant els 
bàrbars, El Déu abandona 
Antoni o Ítaca, algunes de les 
frases dels quals han passat a 
ser proverbials. L’amor furtiu, 
la sensualitat, els personatges 
antiherois, gairebé sempre 
ens moments intemporals, es-

tan també molt presents a la 
seva obra. Inspirador d’altres 
poetes, molts músics han re-
collit i musicat les seves cre-
acions.
El recital anirà a càrrec de l’ac-
tor Fèlix Pons i del guitarrista 
Jordi Busquets, que presen-
taran una versió nascuda de 
l’admiració pel poeta, afegint 
petits detalls de música i can-
çons que els inspira cada una 
de les peces que llegeixen.
Les entrades es poden com-
prar de manera anticipada al 
preu de 6 euros al Punt de 
Difusió Cultural i Turística (c/ 
Garcia Fossas, 2) o una hora 
abans de l’espectacle a la ta-
quilla de Cal Granotes al preu 
de 8 euros. L’aforament està 
limitat a noranta persones. De 
Pell Sensible és una iniciativa 
del departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada.

De Pell Sensible proposa 
recordar els poemes íntims de 
Konstandinos Kavafis
El recital anirà a cà-
rrec de l’actor Fèlix 
Pons i del guitarris-
ta Jordi Busquets, 
que presentaran una 
versió nascuda de 
l’admiració pel poeta

MÚSICA / LA VEU

Diumenge vinent, 20 de de-
sembre, a les 18h i a la Basí-
lica de Santa Maria, es durà 
a terme el tradicional Concert 
de Nadal d’Igualada, protago-
nitzat pel Cor de Noies Exau-
dio, el Cor d’Homes i l’Or-
questra Terres de Marca, sota 
la direcció de Daniel Mestre. 
La soprano Ulrike Haller, la 
contralt Marta Valero, el te-
nor Jordi Casanovas, i el baix 
Néstor Pindado, seran els 
solistes que interpretaran la 
Missa de la Coronació o Mis-
sa en Do Major de Wolfgang 
Amadeus Mozart.
En el mateix concert també 
es podran escoltar algunes 
obres de Häendel, posteri-

orment reorquestrades pel 
mateix Mozart. Les millores 
instrumentals del segle XVIII 
avançaven de manera molt 
ràpida i, per això, no és d’es-
tranyar l’interès de Mozart a 
actualitzar l’obra del mestre 
barroc. Els assistents podran 
gaudir de l’obertura d’El Me-
sies i de l’Oda de Santa Ce-
cília, així com dos dels qua-
tre himnes a la coronació. Un 
d’aquests himnes, Zadok the 
Priest, s’ha popularitzat els 
darrers anys perquè la UEFA 
en va adoptar una adapta-
ció, signada per Tony Britten 
el 1992, com a himne de la 
Champions League. Durant el 
concert també es podrà sentir 
el cèlebre Laudate Dominum 

de Mozart.
Amb aquest concert es retrà 
homenatge a Josep Miserac-
hs i Nadal, que va ser regi-
dor de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada fins 
al seu traspàs el passat mes 
de juny. A diferència dels dos 
darrers anys, el concert de 
Nadal, organitzat pel Depar-
tament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
no formarà part del Festival 
Ànima, el cicle de música sa-
cra promogut pel mateix Ajun-
tament i produït per l’entitat 
Contrapunt. Enguany la quar-
ta edició d’aquest festival es 
desenvoluparà de forma inde-
pendent la tardor del 2016.

Häendel i Mozart, protagonistes del 
tradicional Concert de Nadal d’Igualada

MÚSICA / LA VEU

El departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada coordina novament 
el proper divendres, 18 de de-
sembre, a les 20h, la tradicio-
nal Cantada de Nadales a la 
plaça de l’Ajuntament.
Hi participaran una quinzena 
de formacions: la Coral Cors 
Units del Casal de la Gent 
Gran, el Cor de Cambra de 
l’Escola Municipal de Música 
i Conservatori d’Igualada, el 

Cor de Noies Exaudio, la Co-
ral Gatzara, l’Agrupació Coral 
La Llàntia, la Coral Merlet, la 
Coral Mig To, la Coral Mixta, la 
Coral de l’Escola Montclar, la 
Coral de Santa Maria, la Ron-
dalla Nova Unió, l’Schola Can-
torum, la Coral Terra Nostra, 
la Coral els Verdums, la Coral 
Xalest i la Coral Xauxa.
La direcció anirà enguany a 
càrrec de Jaume Orpí, de la 
Coral Terra Nostra, i s’inter-
pretaran canços tradicionals i 

típiques de les festes de Nadal 
com Les dotze van tocant, El 
noi de la mare, Aclarida, Joia 
en el món, Fum, fum, fum i 
Santa Nit.
En acabar, es repartirà coca 
als participants i al públic 
assistent, gràcies a la col·
laboració del Gremi de Fle-
quers de la Comarca de l’Ano-
ia i al voluntariat d’algunes 
entitats de la ciutat.

Avui divendres, tradicional Cantada de 
Nadales amb les corals d’Igualada a la Plaça 
de l’Ajuntament

Retalla i entrega el val Venda anticipada:
Agència de viatges

Over Fer Frans
App dels pastorets

www.elspastorets.com
Al teatre: 

dies de representació
(1hora abans)

Tel. 93803 7556 - 639355721

Presentant aquest cupó

2X1
SESSIÓ REDUÏDA

(2 hores)
20 i 27 de desembre 

3 i 10 de gener
3/4 de 12 del migdia

SESSIÓ COMPLETA
(3hores)

  26 de desembre
  3 de gener

  1/4 de 7 de la tarda
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HISTÒRIA / LA VEU

El Saló de Sessions de l’Ajun-
tament d’Igualada va acollir el 
passat 11 de desembre, la pre-
sentació del volum número 16 
de la Miscellanea Aqualaten-
sia, una publicació impulsada 
pel Centre d’Estudis Comar-
cals d’Igualada (CECI), amb el 
suport de l’Ajuntament d’Igua-
lada i el seu departament de 
Promoció Cultural. L’acte ha 
comptat amb una conferèn-
cia a càrrec de Pere Gabriel, 
professor emèrit d’Història 
Contemporània de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), La construcció d’una 
cultura política popular: els 
centres republicans sota la 
Restauració a Catalunya.
La primera edició de la Misce-
llanea Aqualatensia es va pu-
blicar el 1949, en un moment 
polític crític per al país i per a 
la cultura catalana. La voluntat 
va ser la de crear i estimular 
la investigació i la divulgació 
d’estudis referents a Igualada 
o comarca en l’àmbit de les 
ciències humanes, socials i 
naturals. La pauta durant tots 
aquests anys de recorregut ha 
estat el bon nivell de qualitat 

científica del recull de treballs 
que comprenen cada volum.
El nou volum l’encapçala l’arti-
cle de Raimon Soler El Centre 
Republicà d’Igualada i el re-
publicanisme a l’Anoia, 1893-
1936, que va obtenir el 13è 
Premi Jaume Caresmar, que 
forma part dels Premis Ciutat 
d’Igualada. A més, la publica-
ció inclou un extens recull d’ar-
ticles de recerca, com Els carò-
fits de les comarques centrals 
de Catalunya: nova proposta 
de biozonació, escrit per Jo-
sep Sanjuan, Xavier Barberà, 
Carles Martín-Closas, Elisen-
da Costa i Miguel Garcés; Del 
Conflent a la Conca d’Òdena. 
La família del veguer Sal·la 
dins el marc de l’expansió del 
comtat d’Osona-Manresa al 
segle X, escrit per Jordi Gibert 
Rebull; La riquesa dels rectors 
odenencs a partir de les seves 
deixes testamentàries i dels 
inventaris post mortem (1640-
1809), escrit per Xavier Jorba 
i Serra; La construcció de la 
carrera política de Celestí Mas 
i Abad (1845-1850) d’Oriol Lu-
ján; Lliurepensadors iguala-
dins (segles XIX-XX) d’Antoni 
Dalmau i Ribalta; L’arquitectu-

Es presenta el setzè volum de la Miscellanea Aqualatensia, 
el recull de recerques sobre la comarca de l’Anoia

ra de Cèsar Martinell i Brunet 
a la comarca de l’Anoia, escrit 
per Gemma Estrada i Planell; 
Els Hostalets de Pierola: una 
industrialització impossible? 
Ascens i reculada de la indús-
tria manufacturera en un poble 
de vocació vitícola, escrit per 
Laura Valls Ribas i Francesc 

Valls-Junyent; i la recerca 
L’aqüífer Carme-Capellades 
i els nivells de la bassa cape-
lladina (segles XVIII-XXI), de 
Josep Riba i Gabarró.
Els impulsors destaquen el 
treball dels membres del Jurat 
del premi Jaume Caresmar, 
format per Josep Miserachs, 

el doctor Miquel Gutiérrez, el 
doctor Ricard Soto, Rosa M. 
Parés i Helena Parera, la tas-
ca ingent de coordinació de 
Francesc Valls i els membres 
del CECI, i la dedicació de 
tants investigadors que dedi-
quen una part important de les 
seves vides a la recerca

EXPOSICIONS / LA VEU

La Sala Municipal d’Exposi-
cions d’Igualada (c/ Garcia 
Fossas, 2) acollirà del 17 de 
desembre al 10 de gener l’ex-
posició Fràgils, una mostra 
de les últimes creacions grà-
fiques bidimensionals i tridi-
mensionals de la professora 
d’art i disseny Raquel Camac-
ho. La creadora igualadina ha 
dedicat els darrers deu anys a 
la recerca en disseny i, des-
prés de culminar la seva tesi 
doctoral, ha tornat al circuit ar-
tístic exposant a la seva ciutat 
natal.
Fràgils és una mostra d’obra 
gràfica realitzada amb la tèc-
nica de la litografia sobre pe-
dra, impresa mitjançant una 
premsa litogràfica del segle 
XIX anomenada Eugène Bris-
set. Aquesta obra litogràfica 
està acompanyada també per 
peces escultòriques.
El tema de l’exposició és la 
fragilitat, subtil i controlada 
mitjançant l’oposició de mate-
rials, degradacions de color, la 
utilització d’elements naturals 
contrastats que conviuen de 
forma natural en un mateix 

espai, així com la utilització 
de paper japonès i paper fet 
a mà.
L’exposició, organitzada 
pel departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, s’inaugurarà el 
proper dijous, 17 de desem-
bre, a les 19:30h i es podrà 
visitar de dimarts a divendres 
de 19h a 21h i els dissabtes 
i diumenges d’11h a 14h i de 
18h a 21h.

La igualadina Raquel 
Camacho exposa “Fràgils” a la 
sala Municipal d’Exposicions

LLIBRES / JOSEP ELIAS

La bibliografia circense cata-
lana s’acaba d’enriquir amb 
dos nous llibres, en els quals 
hi trobem pinzellades igualadi-
nes. En aquest darrer trimes-
tre de 2015, s’han publicat tre-
balls que recullen dos-cents 
anys de la història del circ a 
Catalunya. He tingut la gran 
satisfacció d’assistir a amb-
dues presentacions, fetes a la 
ciutat comtal. 
La primera, a la biblioteca de 
Nou Barris, que té un fons 
sobre circ (en el qual hi tenim 
quatre dossiers). Fou l’apari-
ció de La capsa de les sorpre-
ses, llibre de memòries de Jor-
di Elias (“tocaio” de cognom, 
però que no som pas parents). 
Fou un home que va viure pel 
circ, resultat ser-ne un difusor 
i a la vegada un competent 
crític. Fundà la revista especi-
alitzada “Circo” (de la qual en 
fórem corresponsals a Iguala-
da). En aquest volum, autoe-
ditat pels seus fills Imma, M. 
Rosa i Quim, explica les seves 
vivències, en un amè text que 
proporciona al lector un recor-
regut per més d’una dècada.
En les seves pàgines llegim: 
“Poques setmanes més tard, 
a Igualada, un tigre si li llen-
ça al damunt, Marffa hagué 
d’entrar a un hospital una ve-
gada més i romangué allí tres 
dies”. Recordem que fou en la 

temporada 1955, en el “Cirque 
Mexicaine”. La domadora era 
la francesa Marffa La Corse. 
De l’accident n’enviàrem crò-
nica a l’esmentada revista.
L’altre llibre és La Història del 
Circ a Barcelona, de Ramon 
Bech Batlle, que forma part de 
l’organització del Festival de 
Circ de Figueres. Al llarg de 
450 pàgines descriu els esde-
veniments circenses des del 
segle XVIII a 1979.
En la introducció té un bon 
record d’un igualadí, redactat 
en aquests termes: “ El punt 
de sortida ha estat la consulta 
dels escrits de tres grans crí-
tics en la matèria. Joan Tomàs 
(1892-1958), Sebastià Gasch 
i Jordi Elias. Joan Tomàs va 
ser redactor de diaris com “El 
Poble català”, “El Diluvio”. Els 

articles de Tomàs i Gasch van 
establir els principis del que 
hauria de ser la crònica d’un 
espectacle de circ: apassio-
nada, entretinguda, detallada, 
amb referències històriques i 
un imprescindible domini de 
l’argot circense. Arran de la 
guerra civil, Tomàs i Gasch 
s’exiliaren a París i durant 
anys van deixar Barcelona 
sense cap crític de circ de re-
ferència”.
Els dos llibres compten amb 
il.lustracions del nostre bon 
amic sitgetà, Joan Soler Juvé, 
l’artista que més ha dibuixat 
al català universal i pallasso, 
Charlie Rivel. Les presentaci-
ons anaren, respectivament, a 
cura de Jordi Jané i Genís Ma-
tabosch, dues personalitats en 
el món del circ.

La ciutat d’Igualada, a dos llibres de circ
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Neus Català. Un cel de plom. 
Dramatúrgia: Josep Maria 
Miró (a partir de la biografia de 
Carme Martí). Direcció: Rafel 
Duran. Amb: Mercè Arànega. 
Producció: Sala Muntaner i 
Grec 2015 Festival de Barce-
lona. Teatre Municipal l’Ate-
neu. Dissabte, 12 de desem-
bre de 2015

Neus Català és digna de re-
coneixements per la seva 
lluita per la supervivència, les 
llibertats democràtiques, la 
memòria històrica i molt més. 
L’escriptora Carme Martí va 
novel·lar el 2012 la seva bio-
grafia a ‘Un cel de plom’ i el di-
rector de teatre Rafel Duran va 
quedar tan “impactat” en llegir 
l’obra que va decidir fer-la pu-
jar a l’escenari. Com traslladar 
sota els focus el relat de l’exili, 
la resistència, la deportació als 
camps nazis, el captiveri, l’alli-
berament i les seqüeles de tot 
l’horror viscut? Com explicar-
ho fidelment, amb tota la seva 
cruesa, però sense torturar 
l’espectador que, inevitable-
ment, es posarà a la pell de la 
protagonista?
Duran ha optat per il·luminar la 
vida de Català a través d’una 
enorme Mercè Arànega. En 
un monòleg que supera l’hora 
de durada, l’actriu narra epi-
sodis cabdals en la trajectòria 

NÚRIA CAÑAMARES

Esgarrifança commovedora

d’aquesta activista que, seguint 
els consells del seu pare, mai 
va “abaixar els ulls per ningú” 
i encara avui es manté fidel a 
la promesa de “no oblidar res” 
i explicar-ho perquè se sàpiga. 
En present o en passat, en pri-
mera persona, amb reflexions 
en veu alta o recreant diàlegs, 
el públic veu una Neus Català 
propera, sincera i universal que 
dóna veu als milions de perso-
nes que van ser exterminades. 
Les vivències s’encadenen 
combinant la successió d’es-
deveniments històrics amb els 
records més íntims, com ara 
l’últim cop que va veure el seu 
primer marit, quan els seus fills li 
van dir que a la nit crida perquè 
té malsons, quan la van afaitar i 
intentar esterilitzar, l’alegria que 
va sentir en no ser considerada 

tuberculosa, la fam comparti-
da que va dur-les a menjar-se 
els pensaments (plantes)... I 
al costat d’aquestes tristeses 
comenta també episodis que li 
dibuixen un somriure als llavis 
com el sabotatge per reduir la 
producció de material bèl·lic 
contra el seu bàndol que els va 
valdre ser anomenades el “co-
mando de les gandules” o bé la 
seva imitació de Charlot per fer 
riure les companyes, havent-se 
d’espavilar amb unes sabates 7 
números més grans que el seu 
peu (ja li deien ‘La Puça’ per la 
seva menudesa).
Una rere l’altra, espaiades, les 
esgarrifances recorren el cos 
de peus cap amunt, estenent 
una sensació commovedora 
que colpeix els ossos, el cap i 
el cor, però que, alhora, s’agra-

Notes teatrals

eix per prendre consciència 
-més encara, mai és prou- de 
les atrocitats comeses pel fei-
xisme.
Arànega exhibeix una gran 
capacitat de transmissió. Pri-
mer amb els peus quiets, ben 
fixos al terra, que canalitzen 
tota la por i l’angoixa patida 
a través de la veu, el braços i 
l’expressió facial. Després es 
mourà per diversos punts de 
l’escenari, deambulant entre 
la foscor i una escenografia 
abstracte com va fer Català 
durant tots aquells anys de la 
seva vida. Només en ocasi-
ons i, incomprensiblement for-
ça concentrats en la cloenda, 
s’utilitzen recursos que podri-
en haver-se explotat més, com 
projeccions o veus en off. L’es-
pectacle no ho necessita, se 
sustenta la mar de bé amb la 
paraula, però, per unitat, seria 
lògic equilibrar-ne l’ús.
Per bé que ja conegui la trajec-
tòria de Català, el públic aban-
dona el teatre menys ignorant 
i més sensible de com hi havia 
entrat i amb la imatge a la reti-
na d’Arànega aplaudint l’infinit 
llistat de noms i cognoms que 
podrien signar la mateixa bio-
grafia. Molts no ho van poder 
explicar. Altres encara no ho 
poden fer avui. I, malaurada-
ment, no n’aprenem.

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, a les 7 de la 
tarda, la sala Paper de Música 
acollirà el Concert de Nadal. 
Enguany es tracta de l’espec-
tacle poètic musical de l’Or-
questra Ensemble XXI, forma-
da per Alba Taverna, soprano, 
M. Carme Lujan narradora i 
Josep Antoni Chic, director.
L’espectacle, més que un con-
cert és una experiència musi-
cal inoblidable.
Deu músics a l’escenari i un 
narrador convidaran al públic, 
sense moure’s de les seves 
cadires, a realitzar senzilles 
dinàmiques, a traslladar-se 
amb la imaginació a antigues 
èpoques, a visualitzar imatges 
i paisatges naturals relacio-
nats amb la música... amb la 
finalitat d’emocionar-se i gau-
dir al màxim de l’espectacle, 
amb guio i música original de 
Josep antoni Chic.
L’Orquestra Ensemble XXI va 
ser fundada el curs 2000-2001 
i la seva original combinació 
instrumental i la singularitat 
del seu repertori la van con-
vertir ràpidament en un pro-
jecte pedagògic sorprenent i 
únic. El seu repertori és una 
opció diferent, atractiva i poc 
habitual en els circuits de mú-
sica clàssica i tot el material és 
inèdit.

Concert de Nadal a 
Paper de Música amb 
l’orquestra Ensemble 
XXI

MÚSICA / LA VEU

Durant el pont de Desembre, 
més de cinquanta nens i nenes 
de la Coral Gatzara d’Iguala-
da, van realitzar un intercan-
vi de cinc dies a Guimarães 
(Portugal), ciutat agermanada 
amb Igualada. Els cantaires 
varen ser molt ben acollits per 
les famílies de la coral Jovens 
Cantores de Guimarães, amb 
qui van poder compartir tota 
l’estada a la ciutat, i finalment 

el mateix diumenge, es va dur 
a terme un concert conjunt de 
les dues corals a l’Església de 
St. Francisco. La Coral Gatza-
ra acollirà la coral portuguesa 
la propera Setmana Santa. 
Aquest dissabte dia 19 de De-
sembre, a les 6 de la tarda, al 
Teatre Municipal de l’Ateneu 
Igualadí, tindrà lloc el tradici-
onal Concert de Nadal de la 
Coral Gatzara.

La Coral Infantil Gatzara visita 
Guimaraes MÚSICA / LA VEU

Avui divendres al Hot Blues 
es podrà gaudir d’un concert 
a càrrec del grup Taknata, un 
grup de rock psicodèlic format 
l’any 2010 per quatre amics 
que es trobaven per tocar i 
fer versions de músics que 
els havien influenciat, des de 
Creedence Clearwater Revi-
val a Frank Zappa, Ry Cooder, 
John Lennon...
En el temps van anar incor-
porant temes propis cada ve-
gada amb un estil més definit 
com a grup. El concert serà a 
dos quarts d’11 de la nit i l’en-
trada costarà 5 euros.
Per altra banda el dimecres 
23 a les 9 del vespre tindrà 
lloc un altre Open Mic en què 
totes les persones amb inqui-
etuds musicals, teatrals, poè-
tiques, tindran 13 minuts per 
poder expressar-se. Hi haurà 
espai per fer 8 actuacions. Per 
poder participar-hi només heu 
d’enviar un correu electrònic a 
openmic@atmosfera1.com i 
explicar què voleu fer.

Concert i Open Mic 
al Hot Blues

CULTURA / LA VEU

Les llegendes populars dels 
Països Catalans protagonit-
zen el calendari de tradicions 
i costums 2016, editat per 
Òmnium Cultural per donar a 
conèixer personatges, gestes 
o esdeveniments del nostre 
imaginari col·lectiu.  
Les il·lustracions del calenda-
ri són obra de Sergi Freixes, 
Edgar Ramírez i Meritxell No-
guera, i cada mes s’explica 
una llegenda diferent. Entre 
d’altres, s’explica la història 
del Gegant del Pi, el Monstre 
de l’estany de Banyoles, el 
Tarter dels Minairons i el Tim-
baler del Bruc. Els retallables 
dels 12 protagonistes de les 
llegendes centren la portada 
i a la contraportada. El calen-
dari inclou un any més una ti-
pografia especial: l’Anna Beta; 
un format digital dissenyat per 

l’Anna Vives, una noia amb 
Síndrome de Down.
El preu del calendari és de 
4,50 euros i ja és disponible 
a la botiga web d’Òmnium 
Cultural (www.omnium.cat/
botiga), a la majoria de seus 
territorials de l’entitat i en 190 
punts de venda d’arreu dels 
Països Catalans, que es po-
den consultar al web www.
omnium.cat/calendari2016. 
L’edició compta amb el suport 
de la Confederació de Comerç 
de Catalunya.

Òmnium dedica el calendari 
de tradicions i costums 2016 
a les llegendes populars dels 
Països Catalans
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TEATRE / LA VEU

Coincidint amb les festes de 
Nadal i Reis, el Teatre Munici-
pal l’Ateneu posa a la venda la 
targeta regal Viu la il·lusió de 
l’escena, per a la programació 
del primer semestre de 2016. 
Aquesta targeta es podrà 
bescanviar per 4 espectacles 
+ 1, a escollir entre les diver-
ses obres programades, té un 
preu de 50 euros, i suposa un 
descompte d’un 40% respec-
te a si es compressin les en-
trades per separat. Es poden 
adquirir al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística (c/ Garcia Fos-
sas, 2), de dimarts a divendres 
de 19 a 21h i els dissabte i diu-
menges d’11 a 14h i de 18 a 
21h. Festius, tancat.
Aquells que adquireixin les 
targetes regal podran triar 
quatre espectacles d’un pri-
mer grup i un espectacle d’un 
segon grup. Les obres del pri-
mer grup són La plaza del Dia-
mante amb Lolita Flores, Una 
giornata particolare amb Clara 
Segura i Pablo Derqui, Allegro 
de Paco Mir i Cor de Teatre, 
Conillet amb Clara Segura i 
Terra Baixa amb Lluís Homar. 
Les obres del segon grup són 
Be Here Now amb Barcelona 

Gospel Messengers, Essèn-
cies amb l’Esbart Maragall i 
Viatge al centre de la terra (s. 
XXI) de Roseland Musical i 
Franc Aleu.

Quatre espectacles del pri-
mer grup
La força interpretativa de Loli-
ta Flores donarà vida a la Co-
lometa, la protagonista de La 
plaça del diamant de Mercè 
Rodoreda. Lolita Flores inter-
preta, amb la seva caracte-
rística força en els escenaris 
aquest dur monòleg interior, 
costumista i colpidor, ple de 

simbolismes.
Oriol Broggi dirigeix la versió 
teatral de la pel·lícula Una gi-
ornata particolare (1977) d’Et-
tore Scola, que van protago-
nitzar Sophia Loren y Marcello 
Mastroianni. En aquesta ver-
sió teatral són Clara Segura 
i Pablo Derqui, qui posen en 
escena aquest duel interpre-
tatiu, que ja vam poder veure 
fa uns anys entre Josep Maria 
Flotats i Anna Lizarran.
Paco Mir i el Cor de Teatre 
s’uneixen a Allegro per pro-
posar a l’espectador un viatge 
musical i humorístic per les 

seves vides. Un viatge vertigi-
nós de la mà de catorze can-
tants a cappella que exploren i 
eliminen les fronteres entre la 
gran música clàssica i l’humor 
visual més sofisticat. 
Terra Baixa, és una altra de 
les opcions que podran esco-
llir els espectadors. Es tracta 
un clàssic català per a una 
sola veu, amb un colossal Llu-
ís Homar, que va ser premiat 
amb el Max i els premis Buta-
ca.
Finalment, els espectadors 
també tenen l’opció d’anar a 
veure Conillet, una obra inter-
pretada per Clara Segura que 
es posa a la pell d’una mare 
al límit, que treballa nou hores 
seguides, estima, té ràbia, té 
por i està molt i molt i molt can-
sada.

Propostes del segon grup
A més de les quatre entrades 
escollides entre el primer grup 
d’espectacles, els especta-
dors en podran triar una del 
segon grup.
Una de les opcions és l’espec-
tacle Be here now de Barce-
lona Gospel Messengers, que 
torna als escenaris amb una 
innovadora proposta després 

El Teatre Municipal l’Ateneu posa a la venda la targeta regal Viu 
la il·lusió a l’escena que inclou 4 entrades + 1

de convertir el seu gospel di-
nàmic, alegre i contagiós en 
tot un fenomen de masses ar-
reu del país. En aquest espec-
tacle porten els més coneguts 
temes de George Harrisson al 
seu terreny, embolcallant de 
jazz, funk i gospel contempo-
rani unes melodies que han 
esdevingut ja clàssiques.
Essències és la proposta de 
l’Esbart Maragall que proposa 
a l’espectador un viatge per 
les seves coreografies noves 
i tradicionals. 
I els igualadins Mariona Ca-
melia i Marc Elvira proposen 
un Viatge al centre de la terra 
amb les coreografies de Rose-
land Musical i les impactants 
imatges de Franc Aleu. L’obra 
explica la història de dues 
germanes, Eva y Ava, que 
decideixen seguir els passos 
d’un avantpassat i marxen a 
Islàndia, on trobaran a Hans, 
el guia que les conduirà en un 
viatge cap al centre del plane-
ta. Els ballarins protagonistes 
interpretaran coreografies 
clàssiques, de break dance 
i de dansa contemporània, 
mentre travessen uns mons 
subterranis recreats en imat-
ges digitals.

Els Amics de la Música dels 
Hostalets de Pierola celebren 
el concert número 100
MÚSICA / LA VEU

Els Amics de la Música dels 
Hostalets de Pierola celebren 
aquest diumenge un concert 
molt especial: es tracta del 
concert número 100 del cicle 
que organitzen habitualment.
Per al Concert de Nadal es 
comptarà amb la presència 
de l’Orquestra Simfònica Har-
monia i el Cor Harmonia Cale-
llenc, sota la direcció d’Albert 
Deprius. El concert serà diu-
menge a les 6 de la tarda al 
teatre del Casal Català dels 
Hostalets de Pierola.
L’Orquestra Simfònica Harmo-
nia és una formació de músics 
del nostre país. Neix com a Or-
questra de Cambra Harmonia 
el desembre del 2009. L’OSH 
ha estat dirigida per Salvador 
Brotons, Joan Casas, Ricardo 
Estrada i per Albert Deprius. 
Ha participat en diversos fes-
tivals i cicles de concerts a 
diverses localitats catalanes. 
El seu director titular és Albert 
Deprius.
El Cor Harmonia Calellenc 
neix el novembre de 1998. 
Actua en diverses poblacions 
del país i en auditoris i tea-

tres com el Palau de la Músi-
ca Catalana, Teatre Jardí de 
Figueres, Teatre Romea de 
Barcelona, Auditori de Girona, 
entre altres. El Cor Harmonia 
té una dilatada experiència en 
el camp de la lírica i de l’es-
cenificació musical: produeix i 
interpreta òperes i sarsueles i 
ha participat en diversos festi-
vals arreu del país.
Per al concert de diumen-
ge han preparat un prorga-
ma amb valsos i polques 
d’Strauss i cançons nadalen-
ques de diversos autors.

Els subscriptors de La Veu 
tenen descompte en les en-
trades
Les entrades al concert, que 
tenen un preu de 15 euros, 
seran més econòmiques per 
als subscriptors d’aquest di-
ari que, gràcies a un conveni 
signat entre ambdues entitats, 
podran gaudir d’un 10% de 
descompte en el preu. A par-
tir del mes gener es farà un 
sorteig al diari d’uns abona-
ments anuals als concerts per 
als subscriptors de La Veu de 
l’Anoia.

CINEMA / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia i l’Ajuntament d’Igualada 
han publicat, aquest mes de 
desembre, el vídeo del making 
of de la campanya Tracta’m 
Bé, presentada el passat mes 
d’octubre i que té per objectiu 
fomentar el respecte i prevenir 
el maltractaments a les perso-
nes grans.
El vídeo, amb un format de 
curtmetratge, té una durada 
de 15 minuts i recull moments 
i converses gravats durant les 
sessions fotogràfiques que es 
van dur a terme per elaborar 
la campanya, amb persones 
grans d’Igualada i l’Anoia 
com a protagonistes princi-
pals. Aquesta és una acció 
més de la campanya, que vol 
contribuir a fomentar els bons 
tractes a les persones grans 
i, amb aquesta voluntat, es fa 
arribar el vídeo als mitjans de 
comunicació, a entitats i ser-
veis públics, per a buscar-ne 
la màxima difusió a través de 
les xarxes socials.
En aquesta campanya visual 
hi han participat activament 
els membres del Consell de 

la Gent Gran de l’Anoia. Uns 
hi apareixen com a actors i 
actrius, altres posen la veu en 
off al vídeo i uns altres fan una 
tasca més pedagògica per tal 
que els agents socials puguin 
observar, detectar i comunicar 
situacions de possibles mal-
tractaments a les persones 
grans. A més, els impulsors de 
la campanya destaquen la tas-
ca d’Enric Esquer, membre del 
Consell de la Gent Gran, res-
ponsable de la codirecció, gra-

Un curtmetratge recull el making of de la 
campanya Tracta’m Bé de prevenció dels 
maltractaments a les persones grans

vació i edició d’aquest vídeo. 
Les persones grans, doncs, 
es mobilitzen davant d’aquest 
fenomen per tal de prevenir-lo.
El making of de la campanya 
Tracta’m Bé es pot veure al 
canal de Youtube i al perfil 
de Facebook de l’Ajuntament 
d’Igualada, accessibles a tra-
vés del web www.igualada.
cat, i properament també al 
web del Consell Comarcal de 
l’Anoia, www.anoia.cat.
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TEATRE / LA VEU

Aquest dissabte a les 20h, el 
popular actor Josep Julien 
portarà a escena El bon lla-
dre, de Connor Mcpherson, a 
La Casa del Teatre Nu. L’obra 
es va estrenar al festival Tem-
porada Alta de l’any passat i 
posteriorment ha passat per 
nombrosos teatres de Catalu-
nya. A Barcelona, l’espectacle 
s’ha pogut veure al Teatre Ro-
mea i a La Seca.
Escrita per Conor Mcpher-
son el 1994, El bon lladre és 
potser el primer monòleg en 
què l’autor troba la veu que 
posteriorment el convertirà en 
referent de la dramatúrgia no 
només britànica sinó mundial.
En el transcórrer de l’hora i 
deu minuts que dura el mun-

tatge, Mcpherson ens posa en 
clau de road movie, monòleg 
interior o bé thriller per a tei-
xir un relat sobre els tot sovint 
ambigus conceptes del bé i el 
mal. El protagonista del Bon 
lladre cerca la redempció en 
una, a moments tràgica i a 
moments còmica, però sem-
pre entendridora fugida cap 
endavant. Amb gran audàcia, 
l’autor converteix un pinxo de 
baixa estofa, que acaba de 
sortir viu de miracle d’un tiro-
teig, en un cavaller medieval a 
la recerca d’un greal impossi-
ble i enamorat d’una damisel·
la que, evidentment, acabarà 
significant la seva perdició.
El bon lladre es podrà veure a 
La Casa del Teatre Nu, espai 
que la companyia anoienca 

Teatre Nu ha obert recentment 
al centre de Sant Martí de 
Tous (carrer Prats 14). L’afora-
ment és limitat a 50 persones. 
Qui ho vulgui pot reservar les 
entrades, que es vendran des 
d’una hora abans, trucant al 
938050863 o bé escrivint a te-
atrenu@teatrenu.com

Josep Julien porta “El bon lladre” a 
La Casa del Teatre Nu

LLIBRES / LA VEU

Organitzat per Llegim…? Lli-
breria, avui divendres dia 18 a 
2/4 de 9 del vespre i  a l’espai 
de la Merceria Vidal (Cal Pe-
rico), que enguany conmemo-
ren el seu 175è aniversari es 
farà la presentación del llibre 
“LA MERCERIA”  de l’autora 
igualadina Teresa Roig. Pre-
sentarà l’acte l’escriptor igua-
ladí  Pep Elias.
Aquesta presentació literària 
no es fa en un espai habitual 
de llibres sinó que donat el tí-
tol de llibre i la conmemoració 
de “Cal Perico”, ens ha sem-
blat molt escaient fer-ho en 
aquest establiment tan emble-
màtic d’Igualada.
La història de “La merceria”, 
transcorre a la Barcelona de 
principis del S XX. Entre el 
romanticisme, la tragedia i el 

suspens i broda un retrat fide-
digne de la societat catalana 
a l’estil de L’auca del senyor 
Esteve, que ens va viatjar en 
el temps, al llarg de tres gene-
racions i les diferents clases 
socials de l’època.

Presentació del llibre “La 
Merceria”, de Teresa Roig 
a Cal Perico

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, a les 9 del 
vespre, l’església igualadina 
de la Sagrada Família acull el 
Concert de Nadal a càrrec de 
les corals Mig to i Triola. 
Amb motiu de les festes nada-
lenques la Coral Mig to en l’in-
tercanvi amb la Coral Triola de 
Piera interpretaran conjuntes 
un repertori clàssic i un recull 
de nadales per a l’ocasió. 

Concert de nadal a càrrec 
de les corals Mig To i Triola

EXPOSICIONS / LA VEU

Els antics i amics Escoltes 
d’Igualada presenten una ex-
posició sobre Mn. Esteve Prat.
Mn. Esteve Prat va romandre 
a Igualada durant els anys 
seixanta. Fou una època d’un 
creixement remarcable de 
l’escoltisme igualadí, on Mn. 
Esteve jugà un paper impor-
tant que encara es recorda. 
Les fotografies d’aquella èpo-
ca que s’exposen són tot un 

exponent d’una manera de fer 
i educar el jovent d’aleshores.
Aquesta exposició es fa als 
baixos de la Casa Parroquial 
de Santa Maria d’Igualada. 
S’obrirà el dilluns 21 de de-
sembre fins l’11 de gener. El 
dilluns 4 de gener a les 7 de la 
tarda es farà un acte de record 
de Mn. Esteve a càrrec de 
Jaume Casamitjana i, segui-
dament, cants de muntanya.

Els Antics i Amics escoltes organitzen 
l’exposició “Mn. Esteve Prat  (1931-2005), 
el Cau d’un temps”

CULTURA / LA VEU

Aquest dissabte, 12 de de-
sembre, al vespre, ha tin-
gut lloc la cessió a la ciutat 
d’Igualada del fons docu-
mental del dibuixant i artista 
gràfic igualadí, Miquel Llacu-
na i Alemany (1915·1967). A 
l’acte, que s’ha dut a terme 
a l’Ajuntament d’Igualada, 
hi han participat les famílies 
Llacuna i Ribalta, hereves 
de l’artista, Pau Llacuna Or-
tínez, impulsor del centena-
ri, l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, i el regidor de Pro-
moció Cultural, Pere Camps, 
entre altres autoritats i nom-
brosos convidats que han 
omplert el Saló de Sessions 
consistorial. A continuació, 
al passatge del Capità Galí, 
ha tingut lloc la descoberta 
d’una placa dedicada a Mi-
quel Llacuna, a la façana de 
la capella de la Mare de Déu 
de Montserrat, una de les se-

ves obres més notables a la 
capital de l’Anoia. El fons do-
cumental serà custodiat des 

La ciutat d’Igualada rep el fons documental 
de l’artista Miquel Llacuna

d’ara a l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia.

EDICTE
D’acord amb allò que s’estableix a l’article 48 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, així com 
l’article 68.8 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, es 
sotmet a informació pública l’expedient que es tramita 
a instància del Sr. Daniel Valls Huguet, en sol·licitud del 
projecte de construcció de nova explotació avícola a 
emplaçar al polígon 1 parcel·la 88 d’aquest terme 
municipal, perquè qualsevol persona que es consideri 
afectada pugui formular les al·legacions i observacions 
i presentar els documents que estimi pertinents, en el 
Registre General d’aquest Ajuntament.

L’expedient de referència es pot consultar a les O�cines 
Municipals tots els dies laborables durant el termini 
d’informació pública que serà d’un MES, a comptar a 
partir del següent a la inserció d’aquest anunci en el 
Butlletí O�cial de la Província. 

Montmaneu, 14 de desembre de 2015
L’Alcalde:
Àngel Farré i Carulla

Ajuntament de Montmaneu
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LLENGUA / LA VEU

De la mà d’Al-Pi-nisme Club 
esportiu, l’Associació Flama 
del Canigó d’Igualada i d’Òm-
nium Cultural, la ciutat d’Igua-
lada serà l’encarregada, l’any 
vinent, d’organitzar, acollir i 
vetllar la 47a renovació de la 
Flama de la Llengua Catala-
na.
Es tracta d’un esdeveniment 
anual que es manté ininter-
romput des de 1970 i vol refer-
mar la voluntat d’un poble per 
mantenir ben viva la llengua 
catalana tot fent un homenat-
ge a Pompeu Fabra. A més 
de la renovació de la simbòli-
ca Flama de la Llengua Cata-
lana, que crema a l’atri de la 
basílica de la Mare de Déu de 
Montserrat, pel 2016 els or-
ganitzadors igualadins tenen 
previstes diverses accions i 
activitats culturals, socials i 
també reivindicatives que tin-
dran lloc entre el 31 de gener 
i el 21 de febrer del 2016.
De Prada a Montserrat amb 
actes per tothom
Tal com marca la tradició, la 
flama s’encendrà al cementiri 

del municipi de Prada de Con-
flent on reposen les restes del 
filòleg Pompeu Fabra, donant 
el tret de sortida a diversos 
actes culturals al municipi. 
Durant els vint dies de febrer 
que la Flama serà a Igualada 
s’han organitzat diversos ac-
tes: recital de cançó catalana, 
projeccions de cinema, recital 
de poesia eròtica, un debat i 
una conferència sobre la llen-
gua,... 
L’objectiu, fer participar als 
igualadins i anoiencs de totes 
les edats, d’aquest esdeveni-

Igualada serà l’encarregada de renovar 
la Flama de la Llengua Catalana

ment emblemàtic i tan ple de 
simbolisme.
Com cada any els actes fina-
litzaran amb la renovació de 
la flama, pròpiament dita, a 
Montserrat, el 21 de febrer, 
on es pujarà la Flama de la 
Llengua a peu des d’Iguala-
da i que una vegada a Mont-
serrat, a banda de l’encesa, 
comptarà amb la participació 
de diverses entitats iguala-
dines que faran encara més 
festiu i rellevant l’acte de re-
novació.
La ciutat d’Igualada ha estat 
escollida per segona vegada. 
L’any 1990 els igualadins van 
ser els encarregats de reno-
var la flama amb l’encesa a 
Conflent i a Montserrat. En 
aquesta ocasió els organitza-
dors no escatimaran esforços 
per fer, d’aquest esdeveni-
ment, un acte per recordar i 
tan participat com es pugui. 
La 47a renovació de la Flama 
de la Llengua Catalana comp-
ta amb el suport de l’Ajunta-
ment d’Igualada i la Federa-
ció d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya (FEEC).

CULTURA / LA VEU

La presència de Bernabé 
Dalmau parlant d’Oscar Ro-
mero portà molt gent a   la 
sessió d’AUGA del  Teatre de 
l’Ateneu Igualadí .  
Dalmau, monjo de Montser-
rat i igualadí, anà trenant  - 
pausada ment  i documenta-
dament-  tota l’evolució que 
va fer el bisbe Oscar Romero 
fins   posicionar -se clarament 
a favor del pobres del seu 
país.
Sortint de  les  posicions m 
és còmodes i convencionals 
, Romero  evolucionà pas a 
pas i fe u  partícip a tothom 
de les seves postures res-
pecte la situació de pobresa 
i preguerra que és vivia a El 
Salvador . Romero no va dei-
xar mai dubte de quin era els 
seus pensaments. 
Tot plegat el portà a morir 
assassinat per uns trets de 
fusell el dia 24 de març de 
1980. Les difamacions sobre 
la seva persona van continu-
ar fins hi tot desprès de mort.
 Enguany ha estat beatificat 
sota l’impuls del Papa Fran-

cesc. I, encara ara, és una 
de les figures més rellevants 
de la república de El Salva-
dor i, en moltes comunitats, 
el veneren com a patró dels 
pobles de Sudamèrica.
 El proper dilluns, la pianista 
Neus Peris tancarà aquest 
primer trimestre d’AUGA amb 
un concert que no dubtem en 
recomanar.

Oscar Romero, el bisbe dels 
pobres, a l’AUGA



62
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
18 de desembre de 2015 Cultura

TEATRE / LA VEU

El passat dia 1 de desembre 
al Centre Dental  Boca a Boca 
s’hi va realitzar el sorteig dels 
dos tractaments dentals per 
a dos infants fins que aquest 
compleixin els cinc anys 
d’edat, amb les butlletes reco-
llides en el Festival el Més Pe-
tit de Tots realitzat aquest mes 
de novembre. 
Amb la presència de Montse 
Valentí i Òscar Balcells, mem-
bres d’Unicoop Cultural i del 
Teatre de l’Aurora, i d’Anabel 
Villa,  odontopediatre i respon-
sable sanitària del centre, es 
va procedir a l’ extracció de les 
butlletes guardonades amb 
aquest premi per part de dos 
joves pacients del centre, la 
Isabel Villar i la Joana Labari 
que van assumir la responsa-
bilitat de donar la sort als gua-
nyadors de l’edició d’enguany. 
I els guanyadors van ser:
La Foix Berlinches de 2 anys  
El Martí Caro de 1 any i mig  
Que han passat ara a recollir 
el seu premi i han fet la prime-
ra visita de presa de contacte 
amb els nostres professionals.
De nou el Centre Dental Boca 
a Boca pren el compromís 
d’informar als pares sobre 
com preveure i avançar-se a 
possibles alteracions o malal-
ties que puguin aparèixer en 
aquests cinc primers anys, 
que seran els més importants 
en la formació del aparell bu-
codental dels dos infants afor-

tunats, i d’assumir els tracta-
ments que puguin aparèixer si 
s’escau. 
Boca a Boca vol refermar així 
el seu compromís amb la cul-
tura pels infants i amb la so-
cietat Igualadina, i vol també 

Ja hi ha guanyadors per al sorteig del Centre 
Dental Boca a Boca de les butlletes del 
Festival el Més Petit de Tots

continuar treballant per infor-
mar i ajudar en la prevenció de 
les malalties d’un aparell tant 
important com és la boca, la 
porta de la salut al nostre cos.
Enhorabona també als pares 
de la Foix i del Martí.

EXPOSICIONS / LA VEU

Des d’aquest dimecres dia 16 
ja es pot veure a l’Empremta 
de Gràfiques Vilanova la mos-
tra dels treballs que han pre-
sentat els  alumnes  que  han 
completat el cicle formatiu de 
grau superior de Gràfica Publi-
citària del curs 2014 -2015 de 
l’escola d’art igualadina.
El cicle formatiu que imparteix 
l’escola d’art i disseny  Gaspar 
Camps ensenya als alumnes 
a desenvolupar projectes de 
disseny gràfic i optar al món 
laboral com a professional au-
tònom o vinculat a empreses 
relacionades amb el disseny 
gràfic, les arts gràfiques, el 
grafisme editorial, l’ambienta-
ció d’espais, la imatge corpo-
rativa i senyalització, la imatge 
gràfica del producte i el packa-
ging, entre d’altres. El cicle de 
Gràfica Publicitària dura dos 
cursos acadèmics i es com-
pleta amb unes pràctiques en 
un centre de treball. Els alum-
nes obtenen la titulació oficial 
de Tècnic/a superior d´Arts 
Plàstiques i Disseny en Gràfi-
ca Publicitària.
L’exposició dels treballs de fi-
nal de curs de Gràfica Publi-
citària de l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps es podrà 
veure fins el dia 15 de gener 
a l’Empremta de Gràfiques Vi-
lanova (carrer de Santa Maria 
número 12) sense restricció 
horària ja que és completa-

ment visible des de l’exterior.
La sala l’Empremta, inaugura-
da l’any 2013, pertany a l’em-
presa Gràfiques Vilanova en-
capçalada per Àngel Acevedo, 
qui cedeix desinteressada-
ment l’espai a la ciutat per tal 
que s’hi puguin realitzar activi-
tats i exposicions divulgatives 
relacionades amb el món de 
les arts gràfiques i vinculades 
a la vida cultural i associativa 
de la ciutat.

Els dissenys publicitaris de 
l’Escola Gaspar Camps, a 
l’Empremta

Des del 16 de desem-
bre fins al 15 de gener 
l’Empremta de Gràfi-
ques Vilanova acull  
aquesta exposició

Temporada 2015 - 2016

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

93 803 75 56

Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

Dia 30 de gener  del 2016          Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  16:45
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Lliure. 

 Núria Espert és Lear dirigida per Lluís Pasqual. Qui, si no, podria alçar-se fent el rei de Shakespeare més terrible i fascinant de tots?
Si amb l'amor n'hi hagués prou...
Algú ha escrit que El rei Lear és la versió no religiosa, és a dir humana, de la suma del llibre de les Lamentacions de Jeremies i el llibre de Job, que llegim a la Bíblia. Cada vegada 
que, com a espectadors, acompanyem les desventures del vell rei, ens emocionem i se'ns encongeix el cor davant de la misèria i la grandesa que poden habitar al mateix temps 
les nostres ànimes. Grandesa i misèria de l'art, en aquest cas del teatre, que ens fa sensibles davant d'una representació i insensibles a les mateixes escenes que la vida ens mostra 
diàriament de tant a prop que en podem sentir �ns l'olor de marcit. Acostumats a viure envoltats de tòpics i de llocs comuns que amaguen les realitats més concretes i palpables 
de la nostra existència, aquesta catedral del teatre i de la poesia ens col·loca al davant d'una veritat difícil d'acceptar, però tan certa com terrible: l'amor és un motor, potser el motor 
de la nostra vida, i sense ell seríem eixorcs, orfes. És cert. Però l'amor no fa desaparèixer la crueltat ni la vilesa ni la indiferència, que també es troben a l'arrel més profunda del nostre 
esperit, capaç de provocar el dolor més insuportable a qualsevol dels nostres semblants, �ns i tot dels més propers, pares, �lls, germans...
Quan un teatre decideix encarar el repte i la responsabilitat artística de muntar El rei Lear vol dir que és un teatre (artistes i espectadors) que ha arribat a la seva majoria d'edat i 
que ha perdut, encara que sigui durant un espai de temps curt, la por d'enfrontar-se a la seva veritable imatge, re�ectida sense compassió pel més gran dels poetes dramàtics de 
tots els temps, aquell a qui tornem cada vegada per veure i comprovar de quina matèria estem fets els humans.
Lluís Pasqual

 

EL REI LEAR
TEATRE LLIURE 

Dia 2 de gener del 2016             Viatge - Espectacle        Hora Sortida:  14:45
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, a l’Auditori Fòrum. Entrades 
garantides a platea

El ballet més espectacular. Dansa clàssica, màgia i sorprenents acrobàcies. És la nova proposta del prestigiós Ballet de San Petersburg.  

Sense renunciar a l’esperit i a l’elevada exigència artística de l’original, el Cascanueces acrobático incorpora espectaculars salts, piruetes de 
vertigen, divertits números acrobàtics, girs inesperats i trucs de màgia que fan estremir al públic.
El prestigiós Ballet de San Petersburg, que veu de la millor tradició de ballet rus, esta integrat per una nova generació de ballarins 
procedents del cèlebre Teatre Mariinski. El virtuosisme dels ballarins, les magní�ques coreogra�es, junt amb els magní�cs decorats i 
vestuaris, conformen un espectacle únic que transporta al públic �ns a la infància en la que tot és possible.  

CASCANUECES ACROBÁTICO
Auditori FORUM



Des d’una aposta de recerca, la Biblioteca Central 
d’Igualada, per a aquests dies referits a les festes na-
dalenques, ha volgut participar-te d’una col·lecció que 
recopila a mode d’antologia aquells petits impresos 
que van ser durant més de tot una centúria les felici-
tacions de Nadal: aquelles targetes, entregades a mà 
o per correu que, avui, serveixen per a recordar i tes-
timoniar les maneres de ser d’una gent, d’una ciutat i, 
en definitiva, la quotidianitat d’un llarg episodi històric. 
En aquest sentit, des del passat 10 de desembre fins 
al proper 5 de gener, una magnifica Exposició rescata 
una validat repertori de Nadales –documents impre-
sos de la Col·lecció Local de la Biblioteca- amb les 
quals es felicitava les pasqües a la ciutadania, a més 
d’aquelles que s’enviaven respectivament igualadins 
i igualadines  fins que altres formats i nous canals 
de comunicació no van relegar-les a un segon pla, i 
quan no a l’oblit. Si bé tenen un gran interès aquelles 
Nadales d’entitats i d’empreses, a més de nombro-
ses que des de l’esfera privada venien signades per 
artistes locals, aquest aparador guanya importància 
amb aquest sincer homenatge a les Nadales més tra-
dicionals: aquelles que tenien com a protagonistes els 
principals representants d’alguns oficis, ja desapare-
guts. 

El testimoniatge temàtic d’algunes Nadales
Quant als temes d’algunes Nadales d’ocupacions 
i oficis, tant dels gravats com dels versos que les 
acompanyaven, sempre feien al·lusió al Nadal des de 
la perspectiva d’una feina; normalment en litografia de 
marc o bé d’orla. Així, els representants d’aquests ofi-
cis eren serenos, vigilants, escombriaires, carboners, 
carters, etc.; tots ells gent de planta baixa que, per 

CARMEL·LA PLANELL    (Text i fotos)

Exposició: Felicitacions de Nadal

aquests dies, feien entrega de la seva Nadala a totes 
les cases amb la finalitat que el veïnatge es fes càrrec 
del seu precari ofici.
Els serenos eren un cos de reglament i uniforme distri-
buïts per diferents zones de la ciutat, amb el seu xiulet i 
fanal, i armats amb pica i pistola, que tenien com a mis-
sió vetllar (també afavorir la serenor) el descans dels 
veïns, alhora que havien de frustrar robatoris, baralles, 
desperfectes i accions sospitoses. Pel que fa al càrrec, 
eren nomenats per l’Ajuntament i, atès que eren volun-
taris, no tenien sou i vivien de les propines del veïnatge. 
Els vigilants, diferentment dels serenos, eren uns tre-
balladors, de primer, pagats pels botiguers per a la vi-
gilància del negoci, que acostumaven a anar amb una 
llança i un fanal. Després, constituïts com a cos, van 

assumir la feina d’obrir les portes del carrer i lliurar una 
espelma al veí per tenir llum fins al seu pis. Solien dur 
totes les claus del veïnat d’un barri en un gran clauer 
on no hi faltava la clau mestra per als portals difícils. 
Més endavant, aquestes funcions dels dos cossos 
van anar superposant-se fins a confondre’s l’ofici.
El cas dels escombriaires vaser força singular: originà-
riament, amb la seva vestimenta i gorres de treball van 
guanyar-se una gran popularitat entre les minyones 
que baixaven les galledes de les escombraries i eren 
galantejades per ells. Tanmateix, segons les disposici-
ons oficials, amb el so de la corneta havien d’anunciar 
la seva arribada per a dipositar el rebuig al carro de 
la brossa i multar les deixalles abandonades al carrer 
fora d’hora. 

La cultura... i les seves manifestacions
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El dinar de pre-Nadal de la Co-
ral de Santa Maria d’Igualada 
va ser l’excusa per dedicar un 
reconeixement a la seva direc-
tora Coni Torrents que des de 
fa quinze anys és la titular de la 
Coral i que n’ha complert més 
de cinquanta com a cantaire; a 
tot plegat s’hi han d’afegir sis 
anys més de sots-directora i 
quatre més com a codirectora, 
compartint amb Maria del Rio 
la responsabilitat musical.
A la festa -celebrada al Restau-
rant Canaletes-, hi fou present 
l’alcalde Marc Castells i la seva 
esposa Gemma Mir, a més 
d’altres amics com el músic 
Joan Martínez-Colàs, la seva 
esposa, i el president de La 
Llàntia, Ramon Vergés, entre 
d’altres.
Diversos comensals varen fer 
ús de la paraula per remar-
car la tasca i la personalitat 
de Coni Torrents. Citarem Mn. 
Eduard Flores, que era porta-
dor d’unes lletres de l’arxipres-
te Mn. Josep Massana i també 
una adhesió del regidor de Cul-
tura, Pere Camps. Montserrat 
Ventura li dedicà una poesia. 
També els fills i néts de la Coni 

eren presents en la festa.
Moment especialment emotiu 
va ser quan un o una represen-
tant de cada veu de la Coral, 
va pronunciar unes elogioses 
paraules a la homenatjada i 
li ofrenà una fotografia de les 
darreres actuacions; foren Fina 
Fernández, Dolors Buchaca, 
Jaume Puig i Mercè Travesset. 
La secretària Concepció Cua-
dras  li feu un panegíric en nom 
de la junta i la vicepresidenta 
Teresa Calaf li ofrenà una artís-
tica placa commemorativa i un 
ram de flors.
L’alcalde d’Igualada Marc Cas-
tells va tancar el capítol de par-
laments.
La trobada que aplegà a més 
d’una setantena de comen-

sals, havia començat amb el 
cant polifònic Pregària a taula 
d’Enrich Schütz. No hi mancà 
el brindis de Marina a càrrec 
d’Isidre Solé C. al qual s’hi afe-
gí la sorpresa del de La Travi-
ata a càrrec de Joan Martínez-
Colàs i Laia Camps.
El president de la Coral, Lleo-
nard del Rio explicà en el seu 
discurs que aquest any 2015 
s’havien realitzat fins aquell 
diumenge un total de trenta-
quatre activitats que suposen 
tres actuacions cada mes, fet 
que reafirma que la Coral de 
Santa Maria és una de les més 
actives de la ciutat.
Hi hagué una tómbola de re-
gals gentilesa de diversos es-
tabliments, per subvenir l’eco-

Homenatge sorpresa a Coni Torrents pels seus quinze anys en 
la direcció de la Coral de Santa Maria

nomia de la Coral.
Com a fi de festa, les tenores 
de Maria Antònia Pujol i d’Olga 
Torra oferiren un concert de 
cançons catalanes. 
La vetllada s’acomiadà amb el 
Cant dels adéus.
La Coral de Santa Maria d’Igua-
lada agraeix als establiments 
comercials i empreses que se 
citen, la seva col·laboració en 
la tómbola de regals del dinar 
de pre-Nadal, celebrat el prop-
passat dia 14 de desembre.
Agro Igualada, Anoia Trofeus, 
Bag & Bag, Bon Àrea, Boti-
ga d’home, Caprabo, Calçats 
Magí, Cal Perico, Can Gibert, 
Sant Genís, Carbòniques Patu, 
Casa Victòria, Cooperativa El 
Soleràs, El Basar, El rebost 

d’Igualada, Estació de serveis 
El Bruc –Cafeteria Queralt-, 
Farmàcia Secanell, Flors Ro-
set, Fotografia Roig, Fruits 
secs Torra, Sallés Sports, Ho-
tel Canaletes, Impremta Co-
dorniu, Instal·lacions Albert 
Ferrer, Kaelia, L’Ateneu –Res-
taurant-, La veu de l’Anoia, Le 
Petit Détail, Les Confeccions, 
Llegim, Marcelino La casa de 
les mantes, Moda Intima Glò-
ria, Moda Intima Natura, Over 
Fer Frans, Pastisseria i confi-
teria Closa, Perruquers Perfils, 
Punto Blanco Industries Valls, 
Record Sport, Rellotgeria Tri-
as, Sita Murt, Styl’s Comercial, 
Súper Mas, Toni Guix, Vinnari
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Camí del nord, a través d’una estreta carretera que 
acompanya l’Èufrates a la Mediterrània vas endinsant-
te pels terrenys que condueixen a les austeres ruïnes 
de tot un complex que havia estat declarat Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO, el 1986. I no lluny, 
ja distingeixes uns desdibuixats perfils del que és -o 
ha estat fins fa ben poc- Aleppo, la gran metròpoli 
del Nord; aquella que de sempre s’havia enorgullit 
de ser una de les ciutats més antigues de la història. 
Després d’haver estat un important encreuament de 
caravanes, en el trànsit comercial entre el Mediterrani 
i antics països d’Àsia, va passar a construir un gran-
diós “mercat” , d’una enginyosa estructura coberta. 
Aquest recinte comercial, fins als nostres dies, ha estat 
un dels més suggeridors i de major concurrència de 
tot l’Orient Mitjà. Els seus estrets i laberíntics carrers, 
en mig d’una cadena interminable d’edificis en franc 
deterior, et regalen una sensacional i embriagadora 
exuberància d’olors, llums, sons i colors que semblen 
dansar entre la mobilitat dels transeünts; malgrat et 
vagi ensordint el continu repicar dels martells de les 
ferreries. Més endavant, l’impressionant  cromatisme 
de les botigues de teixits sembla perseguir-te per 
a embolicar-te, entre mil i un mocadors de Caixmir, 
amb una infinitat de teles asiàtiques; i, just en aquest 
recorregut, una àmplia oferta de les anomenades 
mercaderies del luxe, com: collarets cultivats amb 
perles i diverses pedres semiprecioses, se sumen a 
voler enlluernar la teva atònita mirada.
No obstant això, és fora del mercat on la vista es perd 
davant la sorprenent i sòlida fortificació que confor-
ma tota la Ciutadella: una vigorosa i selecta mostra 
de l’arquitectura militar del segle XIII, emplaçada 
esplèndidament sobre un coll que domina el centre 
de la ciutat. I, és aquí, on millor s’ha conservat moltes 
construccions dels segles XII al XVI; obligant-se -arran 
de repetides fluctuacions polítiques- als nous i con-
secutius veïns a construir barris perifèrics amb arbitri 
econòmic propi, derivant a Aleppo a ser una de les 

urbs més industrialitzades del país. No obstant això, et 
seria difícil endevinar aquell complet de vells temples, 
palaus i mesquites del nou període hitita d’Aleppo; en 
tot cas existeix el Museu Arqueològic, amb unes formi-
dables escultures i restes arquitectòniques de notables 
edificis, a més de peces de caràcter domèstic i decora-
tiu; una representativa i antiquíssima història d’aquesta 
Síria septentrional. Tanmateix, la Gran Mesquita de 
l’any 1214, amb la seu espectacular minaret quadrat, 
apunta a ser un dels temples més característics de la 
ciutat vella d’Aleppo.

Finalment, si bé en els voltants d’Aleppo s’estén un di-
latat altiplà amb centenars de llogarets quasi deshabi-
tats, qualsevol itinerari històric et proposava visitar a 
uns seixanta quilòmetres les fantàstiques ruïnes de la 
Basílica de Sant Simeó, aquella que va ser -en la base 
de la llegenda- la residència d’aquest sant. Aquest 
complex monumental, gairebé en ruïnes des del se-
gle VII, et descobreix la grandesa i la pompa d’aquest 
important centre religiós, tot apropant-te a un curiós 
llegat de l’arquitectura paleocristiana a l’Orient, amb 
una pedra molt ben modulada, especialment en els 
arcs de mig punt i en tots els cossos de la basílica.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Aleppo respirava història per cada porusArquitectures i veïnatges

EXPOSICIONS

RETALLS DE CIRC
Exposició de cartells i fotogra-
fies del mon del circ de tots els 
temps que Miquel Montiel de la 
companyia Tot Circ ha anat re-
copilant.
Del 21 de desembre a 3 de ge-
ner al Teatre de l’Aurora.

VAIVÉ PAPERER
Ximena Perez-Grobet i Jorge 
Yápik.
Del 10 d’octubre al 10 de gener 
al Museu Molí Paperer de Ca-
pellades.

LA MÀGIA DEL FANG I 
EL VIDRE
Antònia Roig Omedes
Fang, guix i vidre. Tres mate-
rials diferents però igualment 
delicats. Amb ells Antònia Roig 
crea delicats objectes i figures.
Del 10 de novembre al 9 de ge-
ner al Punt de lectors de al Bi-
blioteca Central d’Igualada.

PAISATGES DEL MAR
Elisabet Soler.
L’exposició té com a fil conduc-
tor el mar i és fruit de la unió 

dels espais paisatgístics vistos 
des de l’aire, del simbolisme 
poètic del món personal de l’ar-
tista i del treball amb la matèria 
física del paper
Del 17 de novembre al 22 de 
desembre a la sala d’exposici-
ons de l’Escola Gaspar Camps.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Exposició de fotografies de Llu-
ís Casahuga.
Del 30 de novembre al 30 de 
desembre al poliesportiu Mes-
tre Vila Vell. 

COL.LECTIVA
Exposició col.lectiva de més de 
25 artistes.
Del 3 de desembre al 9 de ge-
ner a Artèria, espai d’art i ta-
llers. 

AMOR?
Una exposició sobre la violèn-
cia de gènere.
Del 9 al 22 de desembre al ves-
tíbul de l’Espai Cívic Centre. 

NADAL ENTRE PÀGINES
Mostra de textos literaris que 

descriuen escenes de Nadal o 
de Cap d’any.
Del 10 de desembre al 5 de ge-
ner al vestíbul de la Biblioteca 
Central.

FELICITACIONS DE NADAL
Recull de felicitacions de Nadal 
del segle XX a la nostra ciutat, 
des de les tradicionals del sere-
no fins a les signades per artis-
tes locals.
Del 10 de desembre al 9 de ge-
ner a la sala d’exposicions de la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DE DIBUIXOS I PINTURES
Tria d’obres del pintor Pere 
Bosch Morera en diferents tèc-
niques i suports.
Del 5 al 27 de desembre a la 
plaça Joan Orpí, 4 de Piera.

TREBALLS DE GRÀFICA 
PUBLICITÀRIA
Treballs de final de curs de grà-
fica publicitària de l’Escola Mu-
nicipal d’Art Gaspar Camps.
Del 16 de desembre al 15 de 
gener a l’Empremta.

 

FRÀGILS
Raquel Camacho.
Mostra d’obra gràfica realitzada 
amb la tècnica de la litografia 
sobre pedra.
Del 17 de desembre al 10 de 
gener a la Sala municipal d’Ex-
posicions.

SUGGESTIÓ
Clau de Fotos, signatura de les 
pierenques Josepa Ribera Va-
llès i Gemma Pujol Farrés, pre-
senten una exposició amb 20 
noves imatges.
Del 15 de desembre al 12 de ge-
ner al Casal de Joves i Grans.

MN. ESTEVE PRAT(1931-
2005), EL CAU D’UN 
TEMPS
Les fotografies d’aquella èpo-
ca que s’exposen són tot un 
exponent d’una manera de fer 
i educar el jovent d’aleshores, 
una època de creixement de 
l’escoltisme igualadí.
Del 21 de desembre a l’11 de 
gener als baixos de la rectoria 
de Santa Maria.

PAISATGES I NUVOLADES
Exposició de pintura de Toni 
Chia.
Del 24 de desembre al 6 de ge-
ner a les Voltes de Casa Bas de 
Capellades.

PESSEBRES
Exposició col.lectiva de pes-
sebres organitzada pels Amics 
dels Pessebres de Capellades.
Del 24 de desembre al 24 de 
gener a l’església de Santa Ma-
ria de Capellades.

DIORAMES I PESSEBRES 
DEL MÓN
Com és habitual per aquestes 
dates, Joan Escala Soteras 
mostra la seva col.lecció de di-
orames i pessebres del món.
Del 25 de desembre al 10 de 
gener al Taller del Pessebre (c. 
Sant Francesc, 112 de Capella-
des).

PESSEBRE  TRADICIONAL
La sala exposa un pessebre 
tradicional obra dels Guies i 
Scouts d’Europa.
Fins els 10 de gener a la sala El 
Portal del Llevador. 

Aleppo Mesquita Detall del portal

Aleppo Minaret  MesquitaBasílica romana St. Simeó
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MARATÓ DE RECOLLIDA DE 
JOGUINES
- Igualada 
26a edició de la campanya de 
recollida de joguines perquè 
cap nen es quedi sense joguina 
la nit de Reis.
Divendres, de les 12 del mig-
dia a les 9 del vespre a La Sala 
(entrant pel cal Font).

CONCERT DE NADAL
- Igualada 
Concert de Nadal a càrrec del 
duo AcordCello, amb Edmond 
Bosch, violoncel i Marc Jime-
nez, acordió.
Divendres, de les 7 de la tarda 
a la Biblioteca Central d’Iguala-
da.

CLUB DE LECTURA TERRITO-
RI FANTÀSTIC
- Igualada 
Club per a nois i noies majors 
de 14 anys interessades en la 
literatura fantàstica que han lle-
git el mateix llibre: “Cor de tinta” 
de Cornelia Funke.
Divendres, a les 7 de la tarda 
a la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

TEATRE. FESTIVAL PÍNDOLES
- Igualada 
Una experiència sorprenent: 3 
espectacles de 15 minuts en 
tres espais diferents.
Divendres, a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA
- Igualada 
Tradicional cantada de nada-
les amb la participació de les 
corals de la ciutat dirigides per 
Jaume Orpí.
Divendres, a les 8 del vespre a 
la plaça de l’Ajuntament.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “La mer-
ceria”  de l’autora igualadina 
Teresa Roig. Presentarà l’acte 
l’escriptor igualadí  Pep Elias. 
Divendres, a 2/4 de 9 del ves-
pre a la Merceria Vidal (Cal Pe-
rico).

MÚSICA
- Igualada 
Concert amb el grup Taknata 
de qui el pròxim 2016 sortirà el 
seu primer treball gravat i mes-
clat per Jordi Matas a Santa 
Maria de Miralles auto editat i 
amb la col·laboració de Hotblu-
esrecords.
Divendres, a 2/4 d’11 de la nit al 
bar musical Hot Blues.

RUSQUITALLER
- Piera 
Un Nadal Màgic. Reciclar, reta-
llar, enganxar, construir... I un 
munt de sorpreses! Cal portar 
tisores, colors i enganxador.
Divendres, a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

RECOLLIDA DE LLIBRES SO-
LIDÀRIA
- Sta. Margarida de Montbui 

Recollida solidària de llibres 
per a famílies sense recursos.
Dissabte, a partir de les 4 de 
la tarda a la Biblioteca Mont-
Àgora.

DISSABTE 19

TEATRE. FESTIVAL PÍNDOLES
- Igualada 
Una experiència sorprenent: 3 
espectacles de 15 minuts en 
tres espais diferents.
Dissabte, a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora. 

ESPECTACLE FAMILIAR
- Igualada 
“Avui és un gran dia” a càrrec 
de la Mama i la Padrina. Acte 
de celebració dels 10 anys 
d’Ara t’ho explico. Espectacle 
per a nens i nenes de 0 a 3 
anys.
Dissabte a les 11 del matí a al 
Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada 
Concert de Nadal de la Coral 
infantil Gatzara.
Dissabte a les 7 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CONCERT
- Igualada 
Concert de Nadal a càrrec de 
les corals Mig To d’Igualada i 
Triola de Piera.
Dissabte a les 9 del vespre a 
l’església de la Sagrada Famí-
lia.

POESIA
- Igualada 
Cicle DePellSensible. “El meu 
cos recorda” poemes íntims de 
Konstatinos Kavafis amb Fèlix 
Pons, veu i Jordi Busquets, gui-
tarra.
Dissabte a les 8 del vespre a 
l’adoberia Cal Granotes.

PATIROL
- Igualada 
Els jocs de taula més singulars, 
com els jocs de guerra, de car-
tes i rol.
Dissabte durant tot el dia a l’Au-
ditori de l’Ateneu Igualadí.

CINEMA
- Igualada 

“El dia més curt”. Curtmetrat-
ges per gaudir en família i es-
timular la creativitat dels més 
petits.
Dissabte a les 6 de la tarda a la 
sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí.

TALLER INFANTIL
- Igualada 
Abacus organitza un nou taller 
per a nens i nenes. En aquesta 
ocasió us convida a l’activitat 
Storytime: Santa’s Elves.
Dissabte a les 12 del migdia a 
la botiga Abacus.

CONCERT DE NADAL
- Capellades 
Espectacle poètico-musical 
amb l’Orquestra Ensemble XXI, 
amb Alba Taverna, soprano, M. 
Carme Lujan, narradora i Josep 
Antoni Chic, director.
Dissabte a les 7 de la tarda a la  
Sala Paper de Música.

TALLER
- Piera 
“Com explicar contes”. Taller 
pràctic i teòric on es donaran 
eines i recursos per tal d’enri-
quir les narracions.
Dissabte a les 10 del matí a 
l’Auditori Ca la Mestra.

MÚSICA
- Piera 
Actuacions musicals d’alumnes 
d’instrument i combos de l’Aula 
Municipal de Música Maria Es-
colà i Cases.
Dissabte a les 6 de la tarda al 
Teatre Foment.

MÚSICA
- Masquefa 
Concert de Nadal de l’aula de 
Música de Masquefa.
Dissabte a les 6 de la tarda a 
la sala polivalent de la Rogelio 
Rojo.

MÚSICA
- Vilanova del Camí 
Espectacle musical “El sopar 
d’Olaf”. Organitza Artístic.
Dissabte i diumenge a les 12 
del migdia al centre polivalent 
de Can Papasseit.

CINEMA
- Capellades 
Sessió de cinema familiar amb 
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la projecció de “La cançó del 
mar”.
Dissabte a les 12 del migdia al 
Saló Rosa de la Lliga.

TEATRE
- Sant Martí de Tous 
El popular actor Josep Julien 
portarà a escena El bon lladre, 
de Connor Mcpherson
Dissabte a les 8 del vespre a la 
Casa de Teatre Nu.

CONCERT DE NADAL
- Sta. Margarida de Montbui 
Concert de Nadal a la Tossa 
a càrrec dels Amants de Lulú 
amb Pep Massana al violí, Ul-
rike Kaese, al violí, Pep Coca, 
al contrabaix i Adrià Bonjoch, a 
la guitarra. 
Dissabte a les 6 de la tarda a 
l’església preromàmica de la 
Tossa.

DIUMENGE 20

TEATRE. FESTIVAL PÍNDOLES
- Igualada 
Una experiència sorprenent: 3 
espectacles de 15 minuts en 
tres espais diferents.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

ELS PASTORETS
- Igualada 
L’Esbart Igualadí presenta “Els 
Pastorets” de Josep M. Folch 
i Torres, el somni de dos raba-
dans en la màgica nit de Nadal.
Diumenge a 3/4 de 12 del mig-
dia al Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada 
Concert de Nadal. “Haendel-
Mozart (missa cantada), amb 
el cor Exaudio, Cor d’Homes 
d’Igualada i l’Orquestra terres 
de Marca sota la direcció de 
Daniel Mestre.
Dissabte a les 6 de la tarda a la 
basílica de Santa Maria.

MÚSICA
- Els Hostalets de Pierola 
Concert de Nadal amb l’Or-
questra Simfònica Harmonia 
del Cor Harmonia Calellenc 
sota la direcció de l’Albert De-
prius. Organitzat pels Amics de 
la Música.
Dissabte a les 6 de la tarda al 
teatre del Casal Català.

CONCERT-VERMUT
- Calaf 
Concert-vermut amb Carles 
Belda i Joan Garriga, dos grans 
de l’acordió de Catalunya.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
al cafè del Casal de Calaf.

MÚSICA
- Capellades 
La banda i big-band de l’Escola 
de Música de Capellades jun-
tament amb el grup instrumen-
tal Crescendo de l’Escola de 
Música presenta el tradicional 
concert de Nadal.
Dissabte a les 12 del migdia a 
l’Envelat.

DILLUNS 21

MÚSICA
- Igualada 
Neus Peris. Concert de Nadal. 
Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CONCURS DE PESSEBRES
- Igualada 
Atorgament de premis del XX 
Concurs de pessebres d’Igua-
lada.
Dilluns a les 9 del vespre a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CINEMA
- Piera 
Minicicle de cinema amb la pro-
jecció de la pel.lícula “Perdien-
do el Norte”.
Dilluns a les 6 de la tarda a l’Es-
pai d’entitats.

DIMARTS 22

CINEMA
- Igualada 
Projecció i atorgament de pre-
mis als millor booktrailers del 
concurs per a joves “Tu ens 
REC-omanes”.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

TALLER
- Igualada 
En el marc de tallers i espec-
tacles, Abacus Cooperativa 
us convida a l’activitat El Tió: 
Aprèn a cuidar-lo.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
botiga Abacus.

CINEMA
- Piera 
Minicicle de cinema amb la pro-
jecció dela pel.lícula “7 mesas 
de billar francés”.
Dimarts a les 6 de la tarda a 
l’Espai d’entitats

DIMECRES 23

MÚSICA
- Igualada
OPEN MIC. Cantes?, Compo-
ses?, Fas teatre?, Fas monò-
legs? Recites poesia? Has cre-
at coses noves? I no saps on 
mostrar el que et mou? Doncs 
vine i demostra-ho.
Dimecres a les 9 del vespre al 
bar musical Hot Blues.

HORA DEL CONTE
- Sta. Margarida de Montbui
“Sopa de Nadal”. Amb l’Estrella 
i els contes.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Mont-Àgora.

CINEMA
- Capellades
Marató de pel.lícules de Nadal.
Dimecres a partir de les 4 de la 
tarda a la biblioteca el Safareig.



Estrena a Montbui •  Star Wars. El despertar de la fuerza

RAMON ROBERT.-

Star Wars: Episode VII - The 
Force Awakens (coneguda en 
el seu títol en castellà com 
Star Wars: Episodio VII - El 
despertar de la Fuerza) s’es-
trena aquest cap de setmana 
a més de mig món. La seva 
realització va ser anunciada 
el 30 d’octubre de 2012, des-
prés de la compra de Lucas-
film per part de Walt Disney 
Company, que va pagar per 
l’operació 4.000 milions de 
dòlars. El rodatge ha estat re-
alitzat en els estudis Pinewo-
od de Londres i exteriors del 
Regne Unit, Islàndia i Emirats 
Àrabs Units.
Escrita i dirigida per J.J. 
Abrams, és el setè lliurament 
de la nissaga Star Wars, una 
mena de serial cinematogrà-
fic iniciat a l’any 1977 amb La 
guerra de les galàxies, que 
va realitzar el propi George 
Lucas. Aquest nou lliurament 

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. mòbil: 
E.mail

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 10 primers dies de la data d’estrena 
de la pel·lícula seleccionada. Ulleres 3D no incloses.Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.

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 
Cinemes Yelmo a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de rebre 
informació de les activitats i serveis propis  de Cinemes Yelmo, així com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que Cienemes Yelmo 
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).  

s’acomoda a la cronologia in-
terna de la sèrie, ja que trans-
corre uns 30 anys després del 
sisè episodi. S’inicia així una 
tercera trilogia, que s’afegeix 
a les dues ja existents.
El repartiment principal de la 
pel·lícula està integrat pels 
actors Daisy Ridley, Adam 
Driver, John Boyega, Dom-
hnall Gleeson, Oscar Isaac, 
Andy Serkis i Max von Sydow, 
amb Mark Hamill, Harrison 
Ford, Carrie Fisher, Anthony 
Daniels, Peter Mayhew i 
Kenny Baker reprenent els 
papers que ja havien inter-
pretat en alguns dels episodis 
anteriors.
Aquesta nova space-opera 
presenta alta tecnologia au-
diovisual i alguns moments 
molt espectaculars. Arrenca 
amb Luke Skywalker intentant 
restablir l’ordre en la galàxia, 
mentre la princesa Leia i Han 
Solo treballen amb la Nova 
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Retorn a les galàxies

República contra les restes 
de l’Imperi. Sembla ser que 
la pel.lícula ha tingut un cost 
de producció de 200 milions 

de dòlars, si bé s’espera mul-
tiplicar per cinc els guanys, 
només amb la seva exhibició 
en sales de cinema. Desprès 

vindran els beneficis com-
plementaris, provinents del 
merchandising i de l’explota-
ció en altres canals i formats. 

Es projecta a Tous •  Truman

RAMON ROBERT.-

De les peŀlícules espanyo-
les estrenades darrerament, 
cal destacar Truman, que ha 
estat escrita i dirigida pel ci-
neasta barceloní Cesc Gay. 
A priori, l’argument de la peŀ-
lícula es ben simple: Julián 
i Tomàs, dos amics de la in-
fància, que ara ja deuen tenir 
prop de seixanta anys, es re-
troben després de molts anys 
i passen junts uns dies. Se-
ran uns dies inoblidables, un 
adéu per sempre molt positiu 
per ambdós. A més del mag-

Intensa, tràgica, divertida...
nífic guió de Cesc Gay, el punt 
fort de la pel.lícula recau en 
els actors que personifiquen 
als amics retrobats: l’argen-
tí Ricardo Darín i l’espanyol 
Javier Cámara. Compartiren 
el premi al millor actor en el 
darrer Festival de Cinema de 
San Sebastián.
Amb sis nominacions als 
premis Goya i Ferotge d’en-
guany, aquesta es una comè-
dia dramàtica alhora intensa, 
tràgica i divertida.  Reprodu-
ïm unes paraules del crític 
Carlos Boyero: “Encara que 

el que narra és tràgic, el di-
rector no renuncia a provo-
car molts somriures. La seva 
forma d’explicar la història és 
precisa, suggeridora, elegant, 
subtil i complexa. I destaca 
Ricardo Darín, oferint un re-
cital inoblidable”. Certament, 
Cest Gay i els seus magní-
fics actors ofereixen una pel.
lícula de caire dramàtic, però 
eviten els excessos del dra-
ma i aposten per la tendresa i 
l’emoció més natural. 
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EL VIAJE DE ARLO 
Estats Units. Animació. De Peter Sohn. La pel·lícula explica com hauria 
estat la vida a la Terra si l’asteroide que va acabar amb els dinosaures no 
hagués impactat contra el planeta. Al dinosaure Arlo li espanta el món 
des de l’instant en què neix. Li encanta divertir-se i és molt decidit. No es 
fa enrere quan es tracta d’ajudar la seva família. Iniciarà un llarg viatge.

COCO. EL PEQUEÑO DRAGON
Alemanya. Animació. De Hubert Weiland i Nina Wels. El petit drac Coco 
viu en una illa junt als seus amics Oscar i Matilda. Els tres s’han ajuntat pel 
fet que són diferents a la resta de la població. Coco és un drac que no pot 
volar, Oscar és un drac vegetarià i Matilda, un porc espí. Viuran fabuloses 
aventures i coneixeran el veritable valor de l’amistat. Coneixeran dracs de 
totes les formes i mides, però el destí de l’illa estarà a  seves mans. 

TAXI TEHERAN
Iran. Documental. De Jafar Panahi. Amb Jafar Panahi.  Un taxi recorre 
les mogudes i acolorides vies publiques de Teheran. Passatgers molt 
diversos entren al taxi i expressen obertament la seva opinió mentre són 
entrevistats pel conductor que no és altre que el director del film, Jafar 
Panahi. La seva càmera, col·locada al tauler de control del vehicle, captura 
l’esperit de la societat iraniana a través d’aquest viatge. 

EN EL CORAZON DEL MAR
Estats Units. Drama. De  Ron Howard. Amb Chris Hemsworth, Cillian 
Murphy, Ben Whishaw, Brendan Gleeson, Paul Anderson, L’hivern de 1820, 
el vaixell balener de Nova Anglaterra Essex va ser atacat per una cosa que 
ningú podia creure: una balena de mida i voluntat impressionant, amb 
un sentit gairebé humà de la venjança. El desastre marítim autèntic que 
va provocar inspiraria la novel·la Moby Dick de Melville. Però aquesta 
novel·la només comptava la meitat de la història. Heart of the Sea revela 
el que va passar després, quan els supervivents del vaixell van arribar a 
una situació límit.

EL PUENTE DE LOS ESPIAS
Estats Units. Thriller. D´Steven Spielberg. Amb Tom Hanks, Mark Rylance, 
Amy Ryan i Alan Alda.
Anys 50, en plena Guerra Freda.James Donovan, un advocat de Brooklyn, 
es veu inesperadament involucrat en un assumpte d´espionatge entre el 
seu país i la URSS. La mateixa CIA li encarrega una difícil missió: negociar 
l’alliberament d’un pilot nord-americà, capturat per la Unió Soviètica. 
Pretenen intercanviar-lo amb un espia soviètic, al qui Donovan defensarà 
davant d´un tribunal de justícia.

TRUMAN
Espanya-Argentina. Comèdia dramàtica. De Cesc Gay.   Amb Ricardo 
Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi, Àlex Brendemühl i Eduard Fernández. 
Julián i Tomàs, dos amics de la infància que han arribat a la maduresa, 
es reuneixen després de molts anys i passen junts uns dies inoblidables, 
sobretot perquè aquest serà el seu últim partit, el seu comiat. 

8 APELLIDOS CATALANES
Espanya. Comèdia. D´Emilio Martínez-Lázaro. Amb Dani Rovira, Clara 
Lago, Karra Elejalde, Carmen Machi, Berto Romero i Rosa Maria Sardà.
Les alarmes de Koldo s’encenen quan s’assabenta que la seva filla Amaia, 
després de trencar amb Rafa, s’ha enamorat d’un català. Decideix llavors 
anar a Sevilla per convèncer Rafa que l’acompanyi a Catalunya per rescatar 
Amaia dels braços del català.

SINSAJO
USA. Aventures.  De Francis Lawrence. Amb  Jennifer Lawrence, Josh 
Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson. Katniss Everdeen 
(Jennifer Lawrence) s’adona que ja no només està en joc la seva 
supervivència, sinó també el futur. Amb Panem sumida en una guerra 
a gran escala, Katniss haurà de plantar cara al president Snow (Donald 
Sutherland) en l’enfrontament final.

IGUALADA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquesta setmana no hi ha sessió.
Properament: PRIDE

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
TAXI TEHERAN (7 anys)  Ós d’or  
millor pel.lícula Festival de Berlín 
2015) 
Diumenge: 18:00
TRUMAN  Sis nominacions als 
Goya
Diumenge: 19:35

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES

SALA AUDITORI SALA PETITA

STAR WARS. EL DESPERTAR DE 
LA FUERZA
Divendres: 19:00/22:00. 
Dissabte: 16:00/19:00/22:00. 
Diumenge: 16:30 /19:30.  
Dilluns a Dimecres: 18:00

COCO. EL PEQUEÑO DRAGON
Dissabte: 15:50/17:30.             
Diumenge: 15:50/17:30.  
Dilluns a Dimecres: 18:30.
EL PUENTE DE LOS ESPIAS
Dissabte: 19:15/22:15.             
Diumenge: 19:15.    

1/ STAR WARS (7A)
Dv. a Dc: 16:00/19:00/22:00
Dg: 11:30/16:00/19:00/22:00
Dj.: 16:00

2/STAR WARS (en català) (7A)
Dv a Dc: 16:45
Dg.: 11:50/16:45
2/STAR WARS (3a còpia) (7A)
Dv a Dc: 19:45/22:45

3/ EL VIAJE DE ARLO (TP)
Dv a Dj: 15:30/17:35
Dg: 12:00/15:30/17:35
3/ SINSAJO (7A)
Dv a  Dg: 19:35/22:30
Dll i Dm: 19:35
Dc: 19:35/22:30
3/ EN EL CORAZON DEL MAR (12A)
Dll i Dm: 22:30

4/STAR WARS 3D (7A)
Dv i Ds: 15:00/18:00/21:00/00:00
Dg: 11:40/15:00/18:00/21:00/00:00
Dll. a Dc: 15:00/18:00/21:00
Dj.: 15:00/18:00

5/ TRUMAN (12A)
Dv a Dj: 15:00
Dg: 12:00
5/ STAR WARS (2a còpia) (7A)
Dv i Ds: 17:00/20:00/23:00
Dg: 14:00/17:00/20:00
Dll a Dc: 17:00/20:00
Dj.: 17:30

6/HOTEL TRANSYLVANIA 2 (TP)
Dv a Dj.: 17:55/20:15
6/8 APELLIDOS CATALANES (7A)
Dv a Dc: 17:10/19:20/21:45
Dg.: 11:50/ 17:10/19:20/21:45
Dj.: 17:10
6/SPECTRE (7A)
Dv i Ds: 00:10 

7/EN EL CORAZON DEL MAR (12A) 
Dv i Ds: 00:30
Dg: 12:00
7/SUFRAGISTAS (7A) 
Dv Dg a Dc: 15:30/17:45/20:00/22:15
Dj.: 15:30/17:45

8/ EL PUENTE DE LOS ESPIAS (12A)
Dv i Dc : 16:00/18:50/22:25
Dj.: 16:00
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Núria Vallès Solé
Vídua de Pere Pujol Carner

Cofundadora de Calcetines Carlomagno

Morí cristianament a Igualada, a l’edat de 91 anys, el dia 14 de desembre del 2015. 
A.C.S.

Els seus �lls, Núria i Jordi (†), Ramon i Marian, Maite i Josep M.; néts, Jordi, Marc, 
Sira, Isaac, Pere, Miquel, Núria, Elisabet i Ricard; besnéts, Bru, Lola, Marc, Maria, Roc, 

Quim, Pol, Roger, Júlia, Carla i Oriol Baldiri; germans, Montserrat (†) i Jaume,
 i tota la família, ho fan saber als seus amics i coneguts i els preguen de tenir-la 

present en el seu record i les seves oracions. 
Molt agraïts per les mostres d’afecte rebudes durant aquests dies.

Igualada, desembre de 2015

Joan Solé Trullàs
morí cristianament el passat dissabte

  dia 12 de desembre.

A.C.S.

Els teus estimats: esposa, Pepita; �lls, Josep M. i Mari, Toni i Marta, Roger i Carla, 
Sònia i Jordi; néts, Pau, Arnau, Oriol, Roger, Emma, Anna, Quim i Martí; germana, 

Esperança; mare política, Pepita Goixart; vídua d’Antonio Marquilles, cunyats, 
nebots i demés familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts. 

La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que 
tingué lloc el passat dilluns dia 14 de desembre a la Parròquia de la Soledat.

.
Igualada, desembre de 2015Funerària Anoia, S.L.

En record de

El passat dijous, 10 de de-
sembre, moria a Barcelona 
la polifacètica actriu i com-
positora Pepita Llunell, vídua 
de l’insigne compositor Félix 
Martínez i Comín, a l’edat de 
89 anys.
L’enterrament va tindre lloc 
al passat dissabte al tanatori 
de Sant Gervasi de la ciutat 
comtal, mentre els familiars i 
amics entràvem a l’oratori so-
nava “Plany”, una impressió 
simfònica d’un lirisme corpre-
nedor que la va dedicar Mar-
tínez i Comín al Josep Maria 
Bernat, amic, deixeble i com-
pany que morí sobtadament 
l’any 1992.
L’oficiant va destacar l’esti-
mació de la Pepi per el seu 

marit i els seus amics; la seva 
deixeble i amiga Maria Do-
lors Bastida recità amb molta 
emoció dos poemes; la ceri-
mònia finalitzà amb la sarda-
na més emblemàtica d’en Fè-
lix: “Rosa de Sant Jordi”, en 
els darrers compassos retira-
ren el fèretre i una espontània 
ovació acomiadava l’artista 
que ens acabava de deixar, 
en aquell moment molts dels 
assistents ens varen espur-
nejar els ulls en l’últim adéu.
Era el 1985 quan jo era mem-
bre dels grups sardanistes 
Gais Dansaires-Amistat de la 
nostra ciutat i dins la comissió 
per celebrar el 40è. aniversari 
de la nostra fundació vaig co-
nèixer el matrimoni Martínez 

Comín-Llunell, ja que fou es-
collit en Fèlix per escriure la 
sardana que commemoraria 
la nostra efemèride. (Aque-
lla seria la primera llavor per 
germinar durant trenta anys 
la nostra amistat i que amb la 
mort primer d’en Fèlix i ara de 
la Pepi, aquesta ja serà eter-
na). El 1986 s’estrenaria a la 
plaça de l’Ajuntament d’Igua-
lada la sardana que portava 
el nom de “Amistat”.
Al entrar jo a la junta de l’Agru-
pació Sardanista d’Igualada i 
al encarregar-me de la con-
tractació de cobles i de la 
programació de les ballades, 
aplec i concert, possibilità 
convidar al Fèlix i la Pepi en 
actes organitzats per la nos-

tra entitat, especialment el 
concert de sardanes i música 
per a cobla amb motiu de la 
Festa Major, durant aquestes 
vint-i-tresenes edicions no 
ha faltat mai la seva música, 
era el nostre reconeixement 
a aquests grans compositors 
i amics.
En el marc d’aquests concerts 
el Fèlix estrenaria l’any 1993 
la seva sardana “Serenata de 
primavera” dedicada als seus 
amics igualadins Raül De-
gràcia, Dolors Arnau, Maria 
de Queralt Martí i Lluís Pont; 
la Pepi estrenaria l’any 1999 
el seu poema simfònic “Al 
Claustre”, dedicat al Claustre 
de l’Escola Pia d’Igualada, 
lloc on s’ha celebra el concert 
de sardanes. La Pepi també 
estrenaria l’any 2002 la sar-
dana “Recordant l’amic”, de-
dicada al seu amic que havia 
mort l’actor Enric Pous.
La Pepi l’any 1999 va estrenar 
la sardana “Igualada, pubillat-
ge d’argent” en commemora-
ció del vint-i-cinquè aniversari 
de la proclamació d’Igualada 
ciutat pubilla, en un concert 
al teatre de l’Ateneu Igualadí; 
totes les estrenes varen anar 
a càrrec de la cobla Sant Jor-

di-Ciutat de Barcelona. 
La Pepita Llunell ja de peti-
ta tenia una doble inclinació, 
d’una banda se sentia atreta 
per la música i de l’altre per 
l’escena, la declamació i el 
teatre. La Pepi va actuar a 
les millors companyies del 
teatre català, va intervenir en 
pel·lícules molt conegudes 
del cinema català, fou una 
excel·lent rapsode i cantant, 
i seguint els passos del seu 
marit fou una compositora de 
sardanes, moltes d’elles han 
estat guardonades.
Per tota aquesta llarga trajec-
tòria artística el 2013 rebia de 
mans del President de la Ge-
neralitat Artur Mas la Creu de 
Sant Jordi.
Pepi, el teu record perdurarà 
per sempre més a l’Agrupació 
Sardanista d’Igualada i en el 
cor dels teus amics iguala-
dins que vàrem tenir l’honor 
de compartir la teva amistat; 
reposa en pau. 
 

 Agrupació Sardanista 
d’Igualada

Lluís Pont i Torras
joaquimbacarditcabestany@gmail.com

Mor l’actriu i compositora Pepita Llunell i Sanahuja 
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Ajuntament d'Igualada

B A N

MARC CASTELLS I BERZOSA, Alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, davant de la convocatòria de vaga a 
l’empresa SOCIETAT MUNICIPAL MEDIAMBIENTAL D’IGUALADA, SL, la qual està prevista pel dia 22 de 
desembre de 2015, a les 06:00 hores, amb caràcter inde�nit.

FAIG SABER:

Que s’ha convocat una vaga a l’empresa SOCIETAT MUNICIPAL MEDIAMBIENTAL D’IGUALADA, SL, que rea-
litza els serveis de recollida d’escombraries (fracció orgànica, rebuig i recollida selectiva) i els serveis de 
neteja viària, així com la recollida de voluminosos i la gestió de la deixalleria, entre d’altres, la qual està pre-
vista pel dia 22 de desembre de 2015, a les 06:00 hores, amb caràcter inde�nit.

Així doncs, en el cas de vaga, i amb caràcter preventiu, es recomana a tota la població el següent:

-   Minimitzar en la mesura del possible la generació de residus, evitant les compres amb embolcalls inne-
cessaris o els envasos d’un sol ús, i utilitzant envasos reutilitzables, productes a granel o amb el mínim 
envàs. 

-   Abstenir-se de treure escombraries al carrer. En el cas que sigui imprescindible, caldrà seleccionar 
correctament les deixalles utilitzant els contenidors de recollida selectiva de la fracció orgànica, d’envasos 
lleugers, de vidre i de paper i cartró.

-   Es recomana també als comerços que s’abstinguin de treure el paper i cartró del servei de recollida porta 
a porta. 

Informar també els ciutadans/es que es comunicaran els serveis mínims, una vegada estiguin establerts, a 
través de posteriors Bans, especialment en relació als serveis i horaris de:

-    Deixalleria �xa i mòbil
-    Recollida segregada de cartró comercial
-    Recollida de residus assimilables a urbans al polígon industrial “Les Comes”
-    O�cina d’Atenció Ciutadana
-    Recollida de voluminosos

Aquesta alcaldia espera del bon sentit i demostrat esperit de ciutadania de la població, que col·laborarà, si 
fos necessari, amb les normes exposades i amb les que en el seu cas s’estableixin en el moment de 
l’emergència.

L'ALCALDE

Marc Castells i Berzosa

Igualada, 21 d’agost de 2014



Consells 
de Laia Terol Julian

Psicòloga  Col. núm. 18000
www.psicoanima.jimdo.com

              

 .Quiropòdies
 (ungles, durícies, ulls de poll...)

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades

.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

Av. Balmes 74 (edifici Punto Blanco) 
Igualada              

Tel. 93 804 57 76
TAMBÉ VISITES A DOMICILI

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

MONTSE SANTAMARIA I 
FÍGULS

Psicòloga Col. num. 10185
Coach personal

Terapeuta prànica i eneregética

Tel. 620 807 913
garbicentre@gmail.com

Igualada-Manresa-Vic
Hores convingudes

POLICLÍNICA IGUALADA

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

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· 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

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
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

- 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 

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

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

ORTOPÈDIA 
CASES

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

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

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

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

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

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA PODOLOGIA

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA · PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA
· PSICOPEDAGOGIA · TERÀPIES NATURALS

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ORTOPÈDIA AUDICIÓ

CIRUGIA LÀSER

PILAR ARBÓS AIXALÀ
Psicologia i psicoterapeuta

Piscòloga (núm. col. 8396)
i psicoterapeuta EFTA/COP

c/ Comarca, 72. 5è 2a
Igualada

Herboristeria l’Espígol
c/ Sant Bonifaci, 75. Piera

Tel. 687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

· 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

LAIA TEROL JULIAN
Psicòloga Col. num. 18.000

Psicòloga
Adults, adolescents i nens

Rambla St. Ferran, 62, 1r-3a
Igualada

Tel. 93 818 20 92 /93 004 46 49
655 021 919

amaramne@gmail.com

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 i accidents laborals

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

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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La família es un grup de per·
sones unides entre sí per un 
lligam de parentesc genètic 
o legal. La família també és 
un sistema i com a tal, és un 
conjunt de normes i procedi·
ments que regulen el seu fun·
cionament com a grup i que a 
més, tenen relació entre sí.

Quan pensem en “família” 
sovint pensem en la nostra, i 
aquesta, pot ser per nosaltres 
de la més propera a la més 
extensa. A vegades inclús 
incloem els amics. Però el cert 
és que s’ entén com a Família d’ 
Origen: pare, mare, germans, 
avis i besavis i com a Família 
Actual: la nostra parella, fills i 
nets si en tenim.

La funció de la família és man·
tenir i prolongar el sistema 
de creences i significats que 
la defineixen segons cultura, 
costums, decrets i experièn·
cies conegudes o no. Per això 
és tant fàcil donar per fet tra·
dicions com per exemple, 
dinar junts el dia de Nadal, i a 
la vegada és tant difícil canviar 
aquesta norma i fer quelcom 
diferent. Plantejar noves pro·
postes basades en significats 
i creences distints o oposats 
al nostre propi sistema, pot 
posar en perill les relacions 
familiars.

Segons Bert Hellinger, filò·
sof, pedagog, teòleg i autor 
del Mètode Sistèmic Constel·
lacions Familiars, les dificultats 
i desordres familiars venen 
per faltes de reconeixement i 
exclusions de membres i fets 
significatius del sistema, alte·
racions de l’ordre i desequi·
libris en l’ amor. Les Teràpies 
Sistèmiques Familiars en mans 
de bons professionals ajuden 
a restablir l’ ordre i l’ equilibri 
en les famílies per tal que sigui 
un sistema més saludable.

Què és la família?



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

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

Restaurant Braseria i Cafeteria

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

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

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

 Preparació:

Ingredients (1 persona)

 
    

    

              

Bullit de cua de rap, lluç i calamar amb patates i ceba

Posem en una cassola dos o tres dits d’aigua freda, la 
justa per cobrir les patates que haurem pelat i tallat a 
daus(les patates perquè no s’obrin o es trenquin cal 
posar-les a bullir amb aigua freda), ho posem a bullir amb 
el foc a mig gas, un pessic de sal i tapem la cassola.
Mentre arrenca el bull, pelem i tallem en quatre trossos la 
ceba, els dents d’all i ho posem també a la cassola amb 
un raig d’oli d’oliva verge extra.
Quan veiem que la patata està gairebé cuita (uns 10 
minuts segons la varietat de la patata) destapem la 
cassola, hi posem la cua de rap, la rodanxa de lluç i el 
calamar, la tornem a tapar i en 7 o 8 minuts més ja 
tindrem el plat al punt. Comprovem com està de sal.
Emplatem el peix amb les patates i la ceba escorregudes 
amb un raig d’oli d’oliva verge extra. 20 min.

Una cua de rap petita.
Una rodanxa de lluç
Un calamar petit, que a la peixateria 
ens han netejat
2 Patates petites
1 Ceba mitjana
3 Dents d’all
Sal
Oli d’oliva verge extra
Aigua

Ctra. de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel. 93 809 62 38

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

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

Cuina
de mercat

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Menús festius 
i per a empreses
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
La crisi va portar a Enric Cer-
vera, professional de les arts 
gràfiques, a reinventar-se i 
buscar noves vies de negoci 
per subsistir. Així ho explica 
ell mateix quan recorda com 
va tenir la idea d’elaborar 
jocs personalitzats per a les 
ciutats catalanes. Fa quatre 
anys Cervera va idear un 
joc de la seva ciutat natal, 
Lleida, i davant de l’èxit que 
va tenir va decidir estendre 
el projecte a altres municipis. 
Aquest Nadal el joc arribarà a 
Igualada. Per a la versió igua-
ladina, Cervera ha comptat 
amb la col·laboració de Noe 
Perez, que assumeix la part 
comercial, i del dissenya-
dor Xavier Mula. Noe Pérez 
és una igualadina amb  una 
gran capacitat de veure opor-
tunitats ens el llocs menys 
pensats que ha fet possible 
aquest joc d’Igualada. I en 
Xavier Mula és Il·lustrador i 
dissenyador gràfic, igualment 
igualadí, que té una gran ver-
satilitat a l’hora de treballar, 
mantenint però, sempre la 
seva personalitat. 
Enric, vosaltres sou una 
empresa de fora d’Igua-
lada. Què us va moure a fer 
un joc de la nostra ciutat?
Sóc fill d’un poble de la 

Segarra. I per proximitat i per 
haver fet altres jocs en altres 
ciutats, Igualada em cridava 
l’atenció. Perquè Igualada té 
cor propi, és singular i dinà-
mica, com dir-ho ... Igualada 
té marca pròpia.
Tinc entès que heu fet jocs 
a altres ciutats, quines?
Sí, hem fet jocs per a ciu-
tats com Lleida, Tarragona, 
Girona, Manresa, Mataró, 
Reus. I ara aquest any Vila-
nova i la Geltrú i Terrassa 
juntament amb Igualada.
Quins criteris heu seguit 
perquè determinats comer-
ços formin part de les 
caselles del joc?
Buscàvem  empreses i 
comerços emblemàtics 
d’Igualada. No volíem fran-
quícies sinó Marca Igualada. 
També era important dos de 
cada activitat, perquè el joc 
fos el més divers possible i 
que representés a tots i cada 
un dels llocs on els iguala-
dins fem el nostre dia a dia ...
Quants comerços hi ha? 
De quins sectors?
Hi ha 48 protagonistes entre 
empreses, comercials i ins-
titucions. De sectors molt 
diversos: restauració, ser-
veis, transports, etc.
Quant de temps es reque-
reix per a fer un joc com el 

vostre?
Al voltant d’un any.
En Xavi Mula és el disse-
nyador de la imatge. Quins 
criteris ha utilitzat per plas-
mar la nostra ciutat?
Ha il·lustrat edificis impor-
tants de la ciutat, així com 
també les façanes dels dife-
rents negocis amb tot detall. 
Tot, amb el seu estil particu-
lar i amb una gran potència 
visual.
On es pot comprar el joc? 
Quin preu té?
El joc el podeu trobar a boti-
gues de joguines, llibreries de 
la ciutat com El Faro, Abacus, 
Llibreria Aqualata, Llibreria El 

Aquests dies, s’està intentant 
vendre com una gran notícia l’arri-
bada d’una botiga del grup Inditex 
a Igualada: Massimo Dutti aterra 
a la plaça Pius XII, sembla, diuen, 
amb capital molt proper a una 
de les empreses més grans de la 
ciutat, vinculada a l’atenció social 
a un col.lectiu molt concret, que ha 
pagat molts calés per fer-se amb 
la franquícia... Ningú no sembla 
recordar ara que, de grans mar-
ques, ja n’hi ha hagut a la ciutat, 
sense tan “bombo i plateret”, com 
Mango o Adolfo Domínguez, per 
citar-ne només algunes. I que van 
marxar en silenci, el mateix de com 
van arribar.
Mentrestant, hi ha qui espera 
pacientment -ara ja comença a 
posar-se nerviós- que Igualada 
lideri el desencallament del gran 
outlet previst a l’espai de l’an-
tiga Scorpia, en terrenys d’Òdena 
i Vilanova del Camí, però a tocar 
d’Igualada. Noves normatives en 
matèria de comerç sembla que 
han fet moure de bell nou aquest 
projecte, hi hauria algun inver-
sor disposat a gastar, però falta 
també que intervingui directament 
l’Ajuntament d’Igualada per donar 
potència institucional al projecte. 
Ens posarem mans a la feina o, com 
sempre, les coses de més enllà de 
l’esquifit terme municipal d’Igua-
lada no interessen?

Passeig, etc…
I el seu preu és de 26 euros.
Breument, pot explicar-
nos com s’hi juga? Ve a 
ser una oca o un mono-
poli?
És una barreja dels dos 
jocs. Es tracta d’aconse-
guir amb el menor temps 
possible ser propietari de 7 
negocis segons els objec-
tius que van sortint a les 
cartes i tornar a la case-
lla de sortida. En el tauler, 
també hi ha caselles que et 
poden fer saltar d’una case-
lla a l’altra si el jugador ho 
vol i li convé.

4 paraules amb... Enric Cervera

Finança el teu Audi 
des de 145€ al mes  

Ofertes condicionades amb la financiació

WWW.SERVISIMO.ES

Audi A3 Sportback 1.6 TDI clean d Advanced 110CV
PVP: 30.792€ - Oferta: 24.700€

Audi Q3 2.0 TDI Sport edition 150CV
PVP: 40.253€ - Oferta: 32.000€

 

Audi A4 2.0 TDI S Tronic sport edition 190CV
PVP: 55.771€ - Oferta: 44.000€
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