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Es diu, es comenta...
Manuel Sánchez Ortega, deixava el seu càrrec de
conseller delegat d’Abengoa, el 19 de maig del 2015,
per motius “estrictament personals” i la companyia
li “agraïa l’excel·lent tasca realitzada”. El 8 de juliol
entrava en el fons d’inversió Black Rock, que va agafar una part significativa en una operació de futurs
en posicions a la baixa, guanyant al voltant de 13
milions. Ara un grup de perjudicats li han posat una
querella per utilitzar informació privilegiada i falsejar
comptes.

ment?”, davant l’evident enfado de Rivera.
Pedro Sánchez, cap de files del PSOE, li va dir a
Mariano Rajoy, que ho és del PP, “Aquest país necessita un president decent i vostè no ho és” i la resposta va ser “fins ací podíem arriba! Vostè és roí,
mesquí i miserable”. Ambdós es van quedar satisfets
i el públic sorprès.

Josep Antoni Duran i Lleida, líder d’Unió, “el futur
d’Unió és un, però jo sóc el principal responsable de
Montserrat Caballé, una de les millors sopranos que la derrota”.
ha donat la lírica, ha fet la gran “cantada de la seva
vida: “reconec que vaig defraudar mig milió d’euros Pablo Iglesias, líder de Podemos, “Espanya demaa Hisenda” i ha estat condemnada a sis mesos de na un canvi. S’ha de modificar la Constitució per introduir un procés de confiança a mitja legislatura i
presó que no complirà.
així poder treure els governs que no compleixen el
Gustavo de Arístegui, exdiputat del PP i actual am- seu programa. També que respectiu la composició
baixador d’Espanya a l’Índia, va dimitir en ser desco- plurinacional de l’estat”. I en anglès va afegir que “el
bert que cobrava comissions per “fer contactes”. Va sistema bipartidista s’ha acabat”.
plegar “per no perjudicar la campanya electoral del
meu partit”. El seu soci, Pedro Gómez de la Serna, Pedro Sánchez, líder de del PSOE, va ser el que
diputat del mateix partit per Segòvia, era qui havia més va tardar a sortir “som la segona força política
defensar la Llei de Transparència i es va amagar tant del país”
com va poder.
Oriol Junqueras, líder d’ERC, “tenim més forces
Jorge Fernández-Díaz, ministre de l’Interior, va dir que mai per continuar el procés vers la República
que “Els que incompleixen un pacte són uns traïdors” catalana i en sumarem amb altres forces del partit
amb qui compartim objectius, per tirar endavant el
Pablo Iglesias, líder de ‘Podemos’ va embargar-lo procés constituent. Dels tres diputats plenament inl’emoció en una arenga davant onze mil persones. dependentistes que hi havia en l’anterior legislatura
“Espanya no es mereix tornar al passat. Endavant, ara n’hi ha disset”.
que podeu, que podem omplir les urnes d’il·lusió i
somriures. Com deia Gabriel Celaya, aquesta és Francesc Homs, cap de Democràcia i Llibertat a
Bercelona, “hem obtingut uns resultats raonablel’Espanya en marxa.”
ment positius en un context advers i aprofitarem
Albert Rivera, líder de ‘Ciutadans’, va patir en l’en- aquest resultats per continuar la defensa del procés
trevista a ‘la Sexta’, parlant de la memòria històrica que tenim endegat”
“ajudar a totes aquelles persones que no sàpiguen
on es troben enterrats els seus familiars puguin recu- Anna Gabriel, la diputada de la CUP practica l’amperar la seva dignitat. Però canviar el nom als carrers bigüitat a l’hora de posicionar-se sobre la proposta
i places de les diferents poblacions espanyoles és un d’acord que Junts pel Sí els va lliurar. Amb tot, no
altre debat que no té a veure amb el fet que els espa- ha descartat que l’assemblea, en què s’han apuntat
nyols puguin recuperar la dignitat dels seus morts”. 4.022 persones, tombi la investidura de Mas.
La dignitat no ve del lloc on es reposa.
Jordi Turull, president de Junts pel Sí, per la seva
Wyoming, l’entrevistador, li va dir que “És trist servei banda, ha deixat clar a la CUP que si l’assemblea
honrar la memòria d’una víctima i voler viure a la pla- del dia 27 diu No a Artur Mas i a la proposta d’acord,
ça del senyor que el va matar. Fora que estigui ben no hi ha més marge i l’única alternativa són les elecmatat. Quantes places té Hitler a Alemanya actual- cions.

El personatge de la setmana
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Marina Llansana
L’exdiputada d’ERC i periodista Marina Llansana ha estat escollida com a nova vicepresidenta d’Òmnium Cultural. El president
de l’entitat és ara Jordi Cuixart i les vicepresidències les ocupen
Llansana i Joan Vallvé, tots ells membres de l’única candidatura
que es va presentar, “Òmnium, compromís amb el demà”, i que
va prendre possessió fa pocs dies. La junta entrant ha manifestat
la voluntat de “seguir treballant per un país més just i més lliure”.

Editorial
Primer, el
sobiranisme
La victòria, incontestable, d’En Comú Podem a Catalunya i també a l’Anoia ha provocat un canvi molt important en la tendència de vot en el nostre país, i consoliden la
imatge, plasmada en els habituals mapes
de colors habituals les nits de les eleccions, que Catalunya és un cas a part. L’esquerra guanya en vots i percentatge d’una
forma clara, també a l’Anoia, on la fórmula
de Democràcia i Llibertat (Convergència)
ha esdevingut un fracàs amb una notable
pèrdua de vots, quasi set mil a la comarca i
2.500 a Igualada, si hi sumem els pocs que
ha assolit Unió. El PSC perd sufragis però
aguanta, dins de la tempesta, mentre que
el PP tanca la filera dels partits amb més
importància, en algun cas, com a Igualada,
per darrere de Ciutadans. ERC, en canvi,
sembla recollir el que Convergència perd,
però, a efectes del “procés”, es manté tota
la vigència.

Si la fórmula de Junts pel Sí hagués
continuat, la victòria hagués estat
per ells a Catalunya, i també a l’Anoia,
doncs DL i ERC sumarien més de
vint-i-un mil vots a la comarca i el 35%
llarg de tots les paperetes
Els arbres, però, no ens han d’impedir veure que el bosc del sobiranisme, malgrat tots
els recents episodis, ara pendents d’una
assemblea el proper diumenge a Girona,
segueix dempeus. Si la fórmula de Junts
pel Sí hagués continuat, la victòria hagués estat per a ells a Catalunya, i també a
l’Anoia, doncs DL i ERC sumarien més de
vint-i-un mil vots a la comarca i el 35% llarg
de tots les paperetes, molt per davant d’En
Comú Podem, amb el 23%.
En qualsevol cas, és evident un cansament
entre el votant independentista, i un gir
clar, contundent, del votant que no té tan
clara una separació d’Espanya però no vol
girar l’esquena al dret a decidir. Amb tot,
la mobilització espectacular de milers de
ciutadans des de l’any 2010, que ha esdevingut un dels grans triomfs de la societat
civil d’aquest país i un model envejable de
reivindicació per a molts països europeus,
no pot acabar esmicolant-se un diumenge
per la tarda, en una assemblea política dins
d’un fred poliesportiu de Girona. Seria injust, decebedor i tindria males conseqüències.
Moltes vegades hem denunciat que una de
les raons de l’increment d’independentistes
és la nul.la capacitat de molts àmbits estatals d’entendre què passa a Catalunya. Els
donarem ara raons per reflexionar si el problema, en el fons, el compartim nosaltres a
dins de casa?
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Opinió
PERE ESCOLÀ
JAUME SINGLA

Acord o xoc
La famosa amenaça del xoc de trens a Catalunya,
que auguraven els unionistes, s’acaba de traslladar a Madrid on, els resultats de les eleccions de
diumenge, han creat una situació de extrema dificultat per a formar govern.
La situació creada fa que ni la dreta ni l’esquerra
tinguin prou vots per bastir una majoria de govern i
tindran dificultats per a aconseguir les abstencions
suficients, per a investir un president, malgrat que
el noi de l’Ibex35 (Rivera) ja ha sortit a la palestra
demanant als socialistes que s’abstinguin per investir Rajoy , president del govern d’Espanya, per
als propers quatre anys. És normal que en Rivera
faci aquesta petició. Al capdavall el varen crear per
a salvar els mobles del PP.... però el forat popular
era tan gros que no es podia tapar tan fàcilment
com es pensaven.
Podemos exigeix una reforma constitucional i un
referèndum per a Catalunya, però ni Ciutadans ni
PSOE, ni PP en volen sentir a parlar del dret a decidir dels catalans. Encara més, el PP té un grup
suficient al Congreso de los Diputados per bloquejar qualsevol iniciativa de reforma constitucional i
també té majoria absoluta al Senado. Tant PP com
Ciudadanos el que volen és re-centralitzar l’Estat
i només aprovaran una reforma de la Constitució
Espanyola, si aquesta limita encara més l’autogovern de Catalunya. Una reforma que als catalans
no ens interessa gens.
Les declaracions que estem escoltant aquests
dies, dels líders socialistes que han sortit reforçats
de les eleccions -Andalusia i Extremadura- tampoc
presagien cap tracte legislatiu favorable envers els
catalans que, contràriament al que han dit alguns
“intel·lectuals orgànics”, continua sent l’ase dels
cops dels partits polítics espanyols.
Vist el panorama i que les maquinàries dels dos
grans partits espanyols i dels seus dos satèŀlits,
s’han posat en marxa en direccions oposades, ha
arribat el moment d’accelerar el procés independentista i marxar ràpidament, abans no ens facin
prendre mal a tots nosaltres.
La llei espanyola (lo dejo atado y bien atado) fa
gairebé impossible reformar la Constitució o fer
millores a l’Estatut d’Autonomia, però aplicant la
legislació europea, amb una majoria absoluta del
Parlament de Catalunya, -si t’hi has compromès
a la campanya electoral- es pot declarar la Independència.
Per tant és urgent que hi hagi pacte de govern a
Catalunya, al voltant de Junts pel Sí, perquè de
no fer-ho ja, correm el risc que les “negociacions”
o baralles entre els partits espanyols, es facin a la
nostra esquena.
A veure si ara que el poble de Catalunya ha situat
una majoria independentista al Parlament, els partits catalans no sabran utilitzar les eines democràtiques que els hem posat a les mans!

Ser o no ser
La cèlebre frase d’en Hamlet, de Shakespeare, va
perfecte per pensar en veu alta sobre el centenari
dilema català. Sembla que hi hagi qui s’ha adonat
que una part d’Espanya no estima els catalans. I en
vol treure profit. Molts mitjans de comunicació tornen
a utilitzar els vells tòpics. “Volen ser diferents”, “només saben treballar”, “són garrepes”, “negociants”,
“fenicis”, i ‘polacs’. No els agrada que parlem una
altra llengua. Ni que fem bandera de la identitat. Ni
que visquem mirant altres horitzons, siguin culturals,
comercials o existencials. I això que no és nou, ha
disparat totes les alarmes. Però no s’arregla enfadant-se. No s’han de desencadenar inquietuds ni neguits. No s’acaba el temps, ni es trenca res. Ni quan
ara s’aixeca l’ombra d’un nou atac. Un més.
Malauradament reaccionar iradament és el que fan
les societats que tenen por de perdre. Aquelles que
s’han de mantenir atentes per no ser engolides pels
mars del futur. Les que ho veuen tot fosc, quan la
borrasca es concreta, s’engeganteixen les onades i
els cops el vent sacsegen el vaixell amunt i avall. Les
que espantades converteixen els dubtes i les pors en
actituds irreflexives, agosarades i desafiants. Aquell
“O caixa o faixa!”. Les que davant els perills i les
amenaces, senten la necessitat de fer un gran gest.
Definitiu. Decisiu. Que dissipi tots els dubtes sobre la
seva ferma determinació. I volen una actitud rotunda.
Però normalment així confirmen la pròpia inseguretat. Aquella que es vol amagar i no es voldria demostrar. La manca de confiança en les pròpies forces.
Catalunya gaudeix d’una cultura pragmàtica. Molt assimilada a Europa. Activa, oberta, i inquieta. Evoluciona al ritme que marquen els temps. I no hauria de
tenir por davant les dificultats. Té la força necessària,
per enormes que siguin els desafiaments. Només ha
de mesurar els passos. I anar sempre endavant. La

història ens ensenya com s’han aconseguit i perdut
les ocasions. Molts dels nostres aliats europeus no
entenen aquestes presses i aquestes pors. No és
d’urgència la realitat que perceben. Veuen amb simpatia el moviment cívic i democràtic. Una ciutadania
organitzada, pacífica, alegre i tranquil·la. Coneixen
de sobres la cultura castellana. Saben de la conquesta a sang i foc feta tres-cents anys enrere. Del tractat
d’Utrech. Però també que la llarga repressió política
no ha aconseguit doblegar la identitat catalana, per
molt que ho hagin intentat.
Des d’Europa veuen Barcelona, una les grans metròpolis del planeta. Una llengua antiga i esplèndida. Una cultura exquisida. Un poble actiu i vibrant.
Una societat que s’ha mantingut al llarg dels temps.
Que ha assimilat a la majoria dels que hi han vingut
a viure. No veuen que Catalunya sigui una espelma
que s’apaga amb l’esbufec de l’altiplà. Ni que estigui
en perill. Veuen que els catalans segueixen plantant
cara als qui volen recuperar el centralisme. Que reivindiquen el que són i el que volen. I ho fan amb
fermesa. Amb determinació. Però amb calma. I això
és el que dóna la força. Saben que seguiran sent,
mentre vulguin ser. No els condicionen unes eleccions, uns partits, o unes lleis. És la manera de viure.
Els valors que es defensen. La pluralitat. El respecte.
La llibertat. No perceben agressions que posin en perill el model. I els resulta estrany veure a una societat
madura i pròspera tan arrauxada.
El camí recte no sempre és el més curt. Com sempre, el que compta és arribar. I enfortir-se amb totes les energies que es recullen pel camí. És la vida
mateixa. Anar fent via. Sempre endavant. I els ulls
a l’horitzó. Sense defallir. Amb l’alegria que dóna la
seguretat de que s’aconseguiran les fites previstes.
Ser o no ser, no és avui la qüestió.

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

A peu pla.

INSTAL.LACIONS CARVAJAL
Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com

Instal.lació
i manteniment
de calderes

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva caldera per una de
condensació i la instal·lació et surt gratis!
AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR

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

Destrucció d'arxiu
confidencial

615 392 438
93 004 46 49
andreupons@graduatssocials.cat
Rambla San Ferran 62 1r, 3a
08700 Igualada

www.apsabogadolaboral.com

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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cartes al director
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.

Decebuda amb la Clínica
Sant Josep
•• ANGELES PONCE GUERRERO

Faig aquest escrit per dos motius: el
primer per la memòria del meu avi,
que ara fa quasi un mes que ens va
deixar, i el segon perquè crec que he
de fer-lo, ja que a l’igual que quan la
gent se sent agraïda ho demostra,
penso que quan et sents decebut/
da per alguna cosa també s’ha d’expressar i potser d’aquesta manera
puc ajudar a prendre una decisió a
moltes famílies.
Ara explico la meva experiència: el
meu avi fa anys que patia la malaltia de l’Alzheimer, però en els darrers mesos havia fet una davallada
important i encara que ho feia tot
gairebé sol, tenia molts moments
d’irritabilitat, fins el punt de no dormir

i estar les 24 hores del dia nerviós.
Aquest estat ens va fer a la família i
amics convèncer la seva esposa per
ingressar-lo a la Clínica Sant Josep
perquè ella tingués una mica de descans i també, de passada, adeqüessin la medicació de l’avi.
Abans d’entrar allà van comentar
que no el deixarien assegut perquè
si no s’acostumen i inclús deixen de
caminar. Doncs bé, només puc dir
que vaig ser jo la primera que vaig
insistir en ingressar l’avi allà un mes,
però ara n’estic més que penedida.
I els meus motius no són altres que
el que us explicaré a continuació.
Només ingressar, l’asseuen a una
cadira i el lliguen perquè no caigui.
Però aquest no és el problema: el
problema és que com que hi ha massa avis per als pocs auxiliars que hi
treballen, els posen bolquer per així

no haver d’aixecar-los cada vegada
que han d’anar al lavabo. La meva
sogra hi anava cada dia, matí i tarda i
que cada vegada li agradava menys.
Es va queixar però la culpa no és dels
que hi treballen sinó de la direcció de
la clínica. Que no se s’adonen que
aquests avis estan tan malalts que
alguns no mengen ni sols i si no hi va
la família, mengen? I el més important són els avis, si us plau! Han de
ser tractats com es mereixen. Però
això es veu que la direcció del centre
no ho té clar.
Només dir que l’avi va entrar al centre caminant, menjant sol, anava al
lavabo quan en tenia ganes, parlava
i fins i tot alguna vegada, somreia.
Doncs bé, un cop passat el primer
mes, malgrat volien que el deixéssim
allà, la meva sogra no va poder més
i el va treure. Va sortir-se una perso-

na diferent: un home assegut en una
cadira de rodes, amb bolquer, una
persona que se li havia de donar el
menjar perquè sinó no menjava, i un
home que després de sortir d’allà va
durar escassos mesos.
Així és que a l’igual que molta gent
agraeix a aquest centre, jo no jutjo
per res les cuidadores, perquè sé
que no en són les responsables, però
sí que ho faig a la direcció del centre
a qui diria que si us plau contractin
més personal i que aconsello a tothom que pugui que abans d’ingressar un familiar malalt allà s’ho repensin. Li faran un gran favor.
El meu avi va entrar amb una escala
d’activitat bàsica diària d’un 30 i en
va sortir amb un 15. Amb això ho dic
tot.

MIQUEL SAUMELL · @MiquelSaumell

Societat de consumidors
Aquestes festes es confirma una vegada més la
tendència imparable de perdre costums catalans
que fins fa poc semblaven molt consolidats. Simultàniament, se n’incorporen de nous, vinguts de
fora, bàsicament amb un únic objectiu: augmentar
el consum. Per entendre’ns, cada dia hi ha més
Fridays, Mondays i Papàs/Pares Noels, com si
amb la nostrada festa de Reis, i molt especialment
a la ciutat d’Igualada, no en tinguéssim prou. Ara
resulta que els catalans hem de ser consumidors
tant sí com no. A marxes forçades estem deixant
de ser considerats com a clients per ser tractats
cada dia més com a simples consumidors. Aquesta tendència que, com deia abans, sembla imparable, la veig com un signe d’una societat molt pobra
i decadent. Potser rica en diners, en alguns casos,
però pobra en valors.
L’objectiu únic i últim —no només dels botiguers,

que encara es podria entendre, sinó de molts governants de gairebé tots els colors polítics— és,
especialment en aquesta època de l’any, que comprem i comprem, necessitem o no allò que ens
ofereix el mercat. Aquests dies es compren moltes
coses innecessàries, i es fan regals poc rumiats,
i només pensant en el regal pel regal. S’ha de fer
i punt, quan segurament molta gent preferiria una
hora de conversa en lloc del clàssic regal de compromís. És la malaltia del consumisme que ens
envaeix. Alguns diuen que, si es compra, el país
va endavant, però molts semblen haver oblidat els
disbarats que es feien fins fa pocs anys amb aquella facilitat d’accés al crèdit perquè la gent adquirís
pisos i altres béns que en molts casos no necessitaven. Molts encara no s’han recuperat d’aquells
excessos, i alguns no se’n recuperaran mai.
Jo vaig, però, una mica a contracorrent del con-

sumisme generalitzat. Els missatges que intenten
esperonar el consum pel consum no només no em
motiven a comprar sinó que em produeixen l’efecte al·lèrgic contrari: m’allunyen de les botigues.
Compro quan ho necessito, no quan el gremi de
comerciants o els partits polítics que s’afegeixen
a la festa consumista em diuen que ho haig de
fer. El missatge que se’ns transmet aquests dies
és que com més comprem més feliços serem, i és
evident que això és fals. Però hi ha persones que
s’ho creuen, i llavors pateixen si no poden accedir
a allò que els diuen que han de comprar i que no
necessiten per res. Durant el Black Friday i altres
anglosaxonades no vaig comprar res, i no tinc cap
complex de pobre. Hi ha pobres que són tan pobres que només tenen diners. Bon Nadal i bon any
a tothom!
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Opinió

JOAN TARDÀ I COMA

JOAN ORDI · Professor de filosofia

Si hi ha acord i
Govern, no hi ha
fre al procés

Nadal, natalitat

Resultats bons per al procés sobiranista els
de diumenge. Només cal sumar els escons
independentistes i els autodeterministes per
evidenciar la derrota del partidaris de l’estatu quo. El Dret a Decidir ha guanyat de totes
totes. L’independentisme de dretes i d’esquerres i l’esquerra favorable a donar veu a la ciutadania catalana perquè decideixi en seu futur
en referèndum han guanyat, alhora que s’ha
palesat un gir social rotund cap a l’esquerra.
Resultats bons per al procés sobiranista,
sí, atenent alhora al fet que han estat unes
eleccions molt marcades per la dinàmica de
la política espanyola (fi del bipartidisme) i per
l’ocultació deliberada per part de les televisions privades i públiques dels partits catalans
sobiranistes més enllà de la demagògia i la
desinformació emesa sobre la realitat catalana des de fa mesos i intensificada en les darreres setmanes.
Resultats bons per al procés sobiranista cert,
però haguessin estat millors encara si no s’hagués instal·lat en l’imaginari d’un bon nombre
de ciutadans la idea (l’hem combatuda i tal
vegada no ens n’hem sortit prou) que no calia anar a votar en unes eleccions espanyoles
perquè ja havíem “desconnectat” d’Espanya
o que calia no fer-ho perquè no se’ns hi ha
perdut res a Madrid. O encara pitjor: trasllado el vot (Arrufat dixit) a Podemos perquè ens
lliuraran, a canvi, el referèndum. Per cert, una
veritable quimera perquè és evident que Pablo Iglesias mai no guanyarà amb majoria absoluta. Almenys no està previst en els propers
15 anys!
El procés sobiranista a Catalunya, legítim i legal arran del mandat democràtic nascut del 27
de Setembre, té dissenyat el solc: acord entre
Junts pel Sí i la CUP i acte seguit conformació
del Govern (presidit per Artur Mas). Al llarg de
divuit mesos implementació de les estructures
d’Estat, la principal de les quals l’Agència Tributària i la Seguretat Social, la presentació de
les lleis de desconnexió al Parlament i l’inici
del debat constituent del text constitucional
de la República. Tot plegat en un escenari en
què, des de Madrid, no ens ho posaran gens
fàcil. Al revés, intensificaran la pressió per tal
que descarrilem, raó per la qual aspirem a
gaudir no només d’una investidura de President i d’un govern sinó també de la necessària estabilitat parlamentària per tal d’arribar a
port.
El procés constituent, és a dir amerar la societat catalana d’un debat de com ha de ser
la República naixent, es convertirà ben segur
en el punt de trobada en els popers mesos
dels independentistes i dels autodeterministes
perquè, uns i altres, anhelem una societat de
democràcia excel·lent i molt més justa socialment.
Pendents, doncs, d’obrir el procés constituent,
que esdevindrà una veritable revolució democràtica. Amb tot, no hem d’amagar el gran perill: que la CUP se’n despengés en l’assemblea del dia 27 de desembre i no fos possible
formar Govern. Si això passés, la ciutadania
que majoritàriament votà 27-S independència
podria sentir-se decebuda i enredada.
I tothom ho pagaria car.

L’essència del Nadal és el
naixement. De fet, la mateixa paraula ja ho indica etimològicament: ve del mot
llatí natalis, que vol dir “de
la naixença”. Nadal denota,
doncs, el dia del naixement.
I connota la importància objectiva que el naixement d’un
nen o nena pot tenir per a
l’espècie humana. I aquí rau
tot el sentit del Nadal: que
celebrem la significació de
la naixença en el naixement
d’un nen anomenat Jesús.
Per què?
La resposta inclou, si més
no, dos moments. El primer
es troba referit a tota naixença humana. I el segon apunta al naixement d’aquell nen
concret: Jesús de Natzaret.
Pel que fa al primer moment
o dimensió de la resposta, cal centrar l’atenció en
la natalitat que ens caracteritza. Si mirem bé la
nostra condició humana, ens adonem que està
marcada per dos termes temporals que abasten
tot l’arc de la vida: l’origen i l’acabament. Aquest
darrer ens revela la nostra essencial mortalitat, el
fet que tot moment de la vida està obert a la possibilitat real que la mort apagui la nostra existència. L’acabament és l’antítesi de l’engendrament
i del naixement. Per això, tots dos: origen i final,
constitueixen realitats dialèctiques, car l’una no es
pot explicar sense l’altra i sempre coexisteix com
a possibilitat real amb l’altra, però alhora n’és del
tot diferent i, mentre predomina, allunya l’altra, per
dir-ho així.
En canvi, aquell altre terme temporal, que és el
primer: la naixença, mostra la nostra essencial
natalitat, el fet que tota la nostra persistència en
l’ésser, i no només el moment inicial en què comencem a ser, és un continu ser constituïts/des.
No existim només per haver nascut, cosa massa
òbvia i tot, sinó per haver estat creats íntegrament
en la nostra condició o naturalesa en l’acte mateix
de ser introduïts en l’ésser, per dir-ho amb paraules potser impròpies, però que ens permetem per
entendre millor la qüestió. El significat més important del fet de néixer no consisteix només a començar a existir, sinó a ser constituïts en la nostra
realitat per poder iniciar l’existència. Tot acte de
naixement amaga, o revela, en el fons un acte de
creació. Som éssers natals, de naturalesa natalícia. Amb el naixement se’ns ha regalat la nostra
pròpia realitat personal, l’essència que ens caracteritza com una realitat bona en si, noble, digna i
meritòria d’un respecte absolut.
Si naixement simplement fos igual a inici, no tindria
una major significació. Però si passa a descloure
davant nostre la meravella que un ésser humà és
constituït com a tal i així portat a l’existència, i que
aquesta creaturalitat fa palès un tret fonamental
de la nostra condició que ens acompanya sempre,
fins que la mortalitat acaba manifestant-se, aleshores celebrar el naixement equival a reconèixer
el caràcter de permanent novetat que té l’existència humana. Natalitat vol dir novetat. I això per
diferents raons: perquè el caràcter únic de cada
persona i el misteri personal de la seva realitat no
es poden explicar només en termes de generació
biològica de naturalesa sexual. Cap ésser humà
és tan sols un organisme biològic producte de la
combinació dels cromosomes d’un home i d’una
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dona. La realitat personal no es pot donar sense
la realitat biològica, però supera aquesta amb escreix. L’explicació científica sempre resulta necessària i indispensable, però també insuficient.
Natalitat també vol dir novetat perquè amb cada
naixement es dóna a la humanitat la possibilitat
d’un nou començament. Què serà una persona
que arriba a l’ésser, quins efectes positius - esperem-ho - tindrà en el seu context immediat o
pel conjunt de l’espècie, quins nous enfocaments,
plantejaments, conceptes, projectes i decisions
brollaran de l’essencial originalitat que caracteritza tota vida humana: això ningú pot determinarho a priori, per molts estudis estadístics i molta
ciència psicològica que ens ajudi. Per això, davant
d’un infant nounat sentim com si se’ns obrís un
futur d’esperança, de novetat, de noves possibilitats, i amb aquell aire d’innocència, confiança,
bondat natural que voldríem que la societat mai
arribés a malmetre en l’edat adulta. La naixença
és la irrupció de l’originalitat en un món governat
per les lleis de la natura i per dinàmiques històriques i socials que se’ns imposen. La natalitat, tant
constitutiva del nostre ésser, és la possibilitat del
futur, i no pas un simple fet del present.
És per això que el Nadal també està referit al
naixement de Jesús de Natzaret, per bé que no
sapiguem en quina data es va produir. Per a les
confessions cristianes, representa un nou inici en
la història de la humanitat i l’acompliment del sentit de la història. Per als qui no són creients o bé
segueixen una altra religió o espiritualitat, Jesús
de Natzaret no deixa de ser un referent històric
objectiu. D’ell ha nascut una concepció espiritual
de la vida que dignifica l’existència i una actitud
ètica centrada en la causa de l’home, sobretot dels
pobres i desvalguts, espoliats i maltractats per la
justícia, el poder i la riquesa. Es cert que molts
dels valors que el cristianisme propugna es troben
en moltes altres religions, filosofies i espiritualitats, així com en conviccions agnòstiques i atees.
Però l’aparició imprevista, original i tan diferent de
l’home Jesús de Natzaret va marcar, en el context
del seu poble primer i en l’escenari universal de la
història després, un començament tan radicalment
nou que bé val la pena de preguntar-nos com la
seva natalitat podria també avui auxiliar-nos en
la comprensió i vivència de la nostra. Nadal és la
festa de la natalitat. La festa, doncs, de la possibilitat d’un futur millor, més a la mida de la dignitat
humana per a tothom en el planeta.

D E L’A N O IA

Publicitat

DIJOUS
24 de desembre de 2015

_XPL_RAR
En el futur,
que no et falti res
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, planifica’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 beneficiar d’un 3 % TAE1 de
rendibilitat addicional en l’aportació que facis al
Compte Caixafutur - AIELT.
Experts en la teva jubilació

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 fins 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 fiscal vigent en els termes que
s’indiquen a la carta de l’incentiu, amb un compromís de permanència fins al 31-12-2021 segons les condicions de la campanya. NRI: 1314-2015/09681. www.CaixaBank.cat
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En Comú Podem assoleix un triomf històric per l’esquerra
a l’Anoia, i DL (Convergència) aguanta a Igualada
Les forces
d’esquerres
s’imposen al centre i
sud de la
comarca, mentre que
l’Alta Anoia i Igualada
guanya Democràcia
i Llibertat

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La formació de confluència
d’esquerres En Comú Podem
va assolir un triomf històric a
l’Anoia a les eleccions generals del passat diumenge. La
proposta que lidera Xavier Domènech va ser la primera a 9
municipis -Òdena, Vilanova,
Montbui, la Torre, Cabrera,
Piera, Masquefa, Hostalets i
el Bruc- entre ells tots els del
sud de la comarca i els de la
Conca d’Òdena a excepció
d’Igualada, i va estar a pocs
vots de ser la primera a cinc
més, com Capellades, Bellprat, Rubió, La Pobla de Claramunt o Vallbona. En Comú
Podem va superar els quatorze mil sufragis i el 23% dels
vots, quasi sis punts per sobre
de la segona força, Democràcia i Llibertat, de CDC i altres
forces minoritàries, que no va
arribar als onze mil vots, amb
el 17,7% de les paperetes. El
partit d’Homs va guanyar per
poc més d’un centenar de vots
a ERC (17,4%). La victòria
d’En Comú Podem, doncs, és
molt clara.
“CiU” perd 7.000
vots a la comarca
Els resultats ens permeten
veure també com, sumats els

Tot i seu un feu
tradicional durant
dècades, Unió a prou
feines ha tret més
d’un miler de vots a
tota la comarca

vots de DL i d’Unió -poc més
de mil-, que vindria a representar la desapareguda CiU,
dóna una xifra de dotze mil paperetes, molt lluny dels 19.362
vots de les eleccions del 2011,
que llavors li van donar la
victòria a l’Anoia. La pèrdua,
doncs, de 7.000 vots llargs és

Abstenció: 29,37 %

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
En Comú
14.087 23,07
DL
10.814 17,71
ERC
10.669 17,47
4.397
7,84
PSC
9.416 15,42
13.445
23,97
C’s
7.181 11,76
PP
6.147 10,07
10.893
19,42
Unió
1.110
1,82
PACMA
722
1,18
404
0,72
G.VERDE
198
0,32
UPyD
114
0,19
418
0,75
PCPC
97
0,16
CiU
19.362
34,52
ICV-EUiA
3.262
5,82
PxC
1.590
2,84
Eb
642
1,14
PIRATACAT
352
0,63
ANTICAPITALISTES 187
0,33
UCE
77
0,14
Nuls: 357
En Blanc: 502

llprat, Miralles, Castellolí, la
Pobla i Carme. Bàsicament,
doncs, bona part de l’Anoia
rural i la capital.

Homs i Mas resisteixen
a Igualada
Que Igualada és un feu convergent es veu clarament en
Sis mil vots més per a ERC
Per la seva banda, ERC, que els resultats de les eleccions,
va registrar 6.500 vots més doncs la victòria de DL va ser
que el 2011, va guanyar a sis prou clara, i en aquest municipi En Comú Podem va passar
a ser la tercera força política,
per darrere d’Esquerra.
Democràcia i Llibertat va asAbstenció: 29,37 %
solir quasi cinc mil vots i el
			 2015			 2011
25% dels sufragis, quasi quavots
%
vots
%
tre punts més que ERC, i,
DL
4.972 25,08
compte amb la dada, quasi 8
ERC-CATSÍ
4.243 21,41
1.780
9,64
EN COMÚ
3.527 17,79
punts més que En Comú PoPSC-PSOE
2.447 12,35
3.482
18,85
dem, que es va quedar amb
C’s
1.885
9,51
3.527 vots i el 17,8%. La suma
PP
1.857
9,37
2.906
15,73
de DL i Unió (CiU) són, però,
uniocat
407
2,05
2.500 vots menys que fa quaPACMA
182
0,92
100
0,54
G. VERDE
63
0,32
tre anys. En canvi, ERC en
UPYD
39
0,20
110
0,60
guanya una xifra similar.
PCPC
29
0,15
El PSC se situa amb el 12%
CiU
7.858
42,54
dels vots, perdent-ne un miler
ICV-EUiA
1.034
5,60
respecte fa quatre anys, una
PxC
388
2,10
Eb
236
1,28
xifra quasi idèntica a la del
PIRATACAT
128
0,69
PP, que va quedar-se com a
ANTICAPITALISTES 46
0,25
última de les forces més imUCE
29
0,16 		
portants, fins i tot per darrere
de Ciutadans, per 28 vots de
Cens: 28.304
Nuls: 108
diferència.
Vots: 19.929
En Blanc: 170

IGUALADA

ANOIA

Cens: 86.952
Vots: 61.414
Participació: 70,63

molt significativa. Tot i ser un
feu tradicional dels democristians, Unió Democràtica i Duran
Lleida només van ser capaços
de captivar 1.110 votants.
Tot i la pèrdua de vots, DL va
ser la guanyadora a 18 municipis, sobretot Igualada, més
tota l’Alta Anoia, Tous, Be-

municipis: Argençola, Jorba,
La Llacuna, Orpí, Capellades
i Vallbona. Es va quedar a siscents vots de guanyar a Igualada.
La participació va ser prou
bona, doncs 7 de cada 10
anoiencs presents al cens va
decidir exercit el seu dret de
sufragi.
Pel que fa als efectes sobre el
procés sobiranista, gairebé el
60% dels votants va decantarse pel dret a decidir, i un 37%
va votar les forces unionistes
(PP, PSC i C’s). Val a dir que el
Partit Popular va perdre més
de quatre mil vots respecte
el 2011, els mateixos que el
PSC, que passa a ser la quarta força de la comarca amb
el 15,4% de les paperetes.
Ciutadans entra per primera
vegada amb set mil vots, un
11,7% del total.

Participació: 70,41
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Resultats de les eleccions generals, poble a poble
ARGENÇOLA

CALAF

CASTELLFOLLIT R.

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
ERC-CATSÍ 58
49,15
19
16,67
DL
22
18,64
EN COMÚ
13
11,02
PSC-PSOE
9
7,63
7
6,14
PP
7
5,93
23
20,18
C’s
4
3,39
PACMA
2
1,69
1
0,88
uniocat
2
1,69
CiU
43
37,72
ICV-EUiA
12
10,53
Eb
3
2,63
PIRATACAT
1
0,88

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
DL
495
30,24
ERC-CATSÍ 381
23,27
137 8,57
EN COMÚ
220
13,44
PSC-PSOE 201
12,28
301 18,82
PP
154
9,41
250 15,63
C’s
108
6,60
uniocat
46
2,81
PACMA
16
0,98
7
0,44
UPYD
3
0,18
6
0,38
G. VERDE
2
0,12
PCPC
1
0,06
CiU
681 42,59
PxC
90
5,63
ICV-EUiA
56
3,50
Eb
17
1,06
PIRATACAT
10
0,63
ANTICAPIT.
9
0,56
UCE
1
0,06

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
DL
50
50,51
ERC-CATSÍ 18
18,18
3
2,97
PP
13
13,13
15
14,85
EN COMÚ
7
7,07
uniocat
5
5,05
C’s
2
2,02
PCPC
2
2,02
PSC-PSOE
2
2,02
7
6,93
CiU
64
63,37
ICV-EUiA
6
5,94
Eb
5
4,95
PxC
1
0,99

Abstenció: 36,90 %

BELLPRAT

Abstenció: 24,64 %
			 2015			 2011
vots
%
vots
%
DL
16
31,37
EN COMÚ
13
25,49
ERC-CATSÍ 10
19,61
3
6,38
PP
3
5,88
6
12,77
PSC-PSOE
3
5,88
10
21,28
C’s
2
3,92
uniocat
1
1,96
CiU
24
51,06
PIRATACAT
2
4,26
ICV-EUiA
1
2,13

EL BRUC

Abstenció: 26,85 %
			 2015			 2011
vots
%
vots
%
EN COMÚ
298
27,52
ERC-CATSÍ 229
21,14
86
8,93
DL
180
16,62
C’s
116
10,71
PSC-PSOE 106
9,79
198 20,56
PP
104
9,60
179 18,59
PACMA
18
1,66
11
1,14
uniocat
14
1,29
G. VERDE
3
0,28
PCPC
2
0,18
UPYD
8
0,83
CiU
317 32,92
ICV-EUiA
85
8,83
PxC
32
3,32
Eb
16
1,66
ANTICAPIT.
9
0,93
PIRATACAT
5
0,52
UCE
3
0,31

CABRERA D’ANOIA
Abstenció: 29,78 %

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
EN COMÚ
251
34,81
PSC-PSOE 131
18,17
195 29,68
PP
93
12,90
173 26,33
ERC-CATSÍ 82
11,37
51
7,76
C’s
75
10,40
DL
62
8,60
PACMA
9
1,25
5
0,76
uniocat
6
0,83
G. VERDE
4
0,55
PCPC
1
0,14
UPYD
1
0,14
6
0,91
CiU
127 19,33
ICV-EUiA
50
7,61
PxC
22
3,35
Eb
7
1,07
PIRATACAT
6
0,91

Abstenció: 28,60 %

CALONGE DE SEGARRA
Abstenció: 28,93 %

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
DL
54
48,21
ERC-CATSÍ 33
29,46
12
9,68
EN COMÚ
9
8,04
uniocat
5
4,46
PP
4
3,57
14
11,29
C’s
3
2,68
PSC-PSOE
3
2,68
13
10,48
PACMA
UPYD
1
0,81
CiU
73
58,87
ICV-EUiA
4
3,23
PxC
2
1,61
Eb
1
0,81

CAPELLADES
Abstenció: 28,75 %

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
ERC-CATSÍ 614
20,94
275 10,14
EN COMÚ
596
20,33
DL
519
17,70
PSC-PSOE 484
16,51
686 25,29
C’s
294
10,03
PP
289
9,86
480 17,70
uniocat
62
2,11
PACMA
30
1,02
18
0,66
G. VERDE
14
0,48
PCPC
6
0,20
UPYD
5
0,17
18
0,66
CiU
937 34,55
ICV-EUiA
140 5,16
PxC
48
1,77
Eb
32
1,18
PIRATACAT
13
0,48
ANTICAPIT.
12
0,44
UCE
3
0,11

CARME

Abstenció: 26,93 %

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
DL
147
34,67
ERC-CATSÍ 129
30,42
73
16,08
EN COMÚ
47
11,08
PSC-PSOE
31
7,31
89
19,60
PP
28
6,60
57
12,56
C’s
24
5,66
uniocat
11
2,59
PACMA
2
0,47
2
0,44
UPYD
1
0,22
CiU
198 43,61
ICV-EUiA
14
3,08
Eb
5
1,10
PxC
4
0,88
PIRATACAT
2
0,44

Abstenció: 30,07 %

CASTELLOLÍ
Abstenció: 18,97 %

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
DL
138
38,02
ERC-CATSÍ 124
34,16
47
14,11
EN COMÚ
40
11,02
PSC-PSOE
19
5,23
28
8,41
uniocat
12
3,31
PP
11
3,03
23
6,91
C’s
8
2,20
PACMA
2
0,55
6
1,80
PCPC
1
0,28
UPYD
1
0,30
CiU
184 55,26
ICV-EUiA
15
4,50
Eb
10
3,00
PxC
6
1,80
PIRATACAT
3
0,90
ANTICAPIT.
2
0,60

COPONS

Abstenció: 30,29 %
			 2015			 2011
vots
%
vots
%
DL
52
31,71
ERC-CATSÍ 50
30,49
28
16,77
EN COMÚ
25
15,24
PSC-PSOE
14
8,54
30
17,96
PP
9
5,49
12
7,19
C’s
4
2,44
uniocat
4
2,44
PACMA
3
1,83
1
0,60
CiU
72
43,11
ICV-EUiA
17
10,18
PIRATACAT
3
1,80
Eb
1
0,60
UCE
1
0,60

HOSTALETS PIEROLA
Abstenció: 28,45 %

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
EN COMÚ
401
27,81
ERC-CATSÍ 297
20,60
132 10,39
DL
193
13,38
C’s
183
12,69
PSC-PSOE 175
12,14
285 22,42
PP
132
9,15
243 19,12
uniocat
22
1,53
PACMA
19
1,32
13
1,02
G. VERDE
10
0,69
PCPC
1
0,07
UPYD
1
0,07
6
0,47
CiU
403 31,71
ICV-EUiA
100 7,87
PxC
28
2,20
Eb
16
1,26
PIRATACAT
11
0,87
ANTICAPIT.
3
0,24
UCE
3
0,24
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JORBA

ÒDENA

PRATS DE REI

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
ERC-CATSÍ 142
32,95
65
14,57
DL
96
22,27
EN COMÚ
80
18,56
PP
40
9,28
74
16,59
C’s
34
7,89
PSC-PSOE
20
4,64
46
10,31
uniocat
11
2,55
PACMA
3
0,70
3
0,67
PCPC
1
0,23
UPYD
1
0,23
CiU
208 46,64
ICV-EUiA
14
3,14
PxC
9
2,02
Eb
6
1,35
PIRATACAT
5
1,12

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
EN COMÚ
432
22,97
DL
351
18,66
PSC-PSOE 327
17,38
472 26,88
ERC-CATSÍ 307
16,32
133 7,57
PP
198
10,53
320 18,22
C’s
193
10,26
uniocat
35
1,86
PACMA
8
0,43
7
0,40
G. VERDE
6
0,32
PCPC
3
0,16
UPYD
2
0,11
8
0,46
CiU
659 37,53
ICV-EUiA
61
3,47
PxC
34
1,94
Eb
17
0,97
ANTICAPIT.
6
0,34
PIRATACAT
4
0,23

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
DL
104
35,74
ERC-CATSÍ 86
29,55
46
15,97
EN COMÚ
30
10,31
PSC-PSOE
24
8,25
26
9,03
PP
13
4,47
38
13,19
C’s
12
4,12
uniocat
8
2,75
PACMA
3
1,03
CiU
137 47,57
ICV-EUiA
10
3,47
PxC
9
3,13
Eb
7
2,43
ANTICAPIT.
1
0,35
PIRATACAT
1
0,35

Abstenció: 31,70 %

LA LLACUNA
Abstenció: 34,75 %

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
ERC-CATSÍ 165
37,25
77
17,46
DL
153
34,54
EN COMÚ
40
9,03
PP
31
7,00
57
12,93
PSC-PSOE
21
4,74
49
11,11
C’s
12
2,71
uniocat
10
2,26
PACMA
7
1,58
1
0,23
CiU
209 47,39
ICV-EUiA
27
6,12
Eb
4
0,91
PxC
4
0,91
PIRATACAT
3
0,68
ANTICAPIT.
1
0,23

MASQUEFA

Abstenció: 26,93 %
			 2015			 2011
vots
%
vots
%
EN COMÚ 1.459
32,48
PSC-PSOE 704
15,67
1.017 26,18
C’s
650
14,47
ERC-CATSÍ 565
12,58
197 5,07
PP
464
10,33
943 24,28
DL
431
9,59
PACMA
71
1,58
32
0,82
uniocat
64
1,42
G. VERDE
26
0,58
PCPC
14
0,31
UPYD
9
0,20
54
1,39
CiU
1.057 27,21
ICV-EUiA
309 7,96
PxC
114 2,94
Eb
39
1,00
PIRATACAT
27
0,70
ANTICAPIT.
11
0,28
UCE
10
0,26

MONTMANEU

Abstenció: 40,62 %

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
DL
35
46,67
ERC-CATSÍ
11
14,67
6
6,19
PP
10
13,33
23
23,71
C’s
8
10,67
EN COMÚ
4
5,33
uniocat
4
5,33
PSC-PSOE
3
4,00
2
2,06
CiU
60
61,86
Eb
2
2,06
ICV-EUiA
2
2,06

Abstenció: 29,56 %

ORPÍ

Abstenció: 26,32 %
			 2015			 2011
vots
%
vots
%
ERC-CATSÍ 36
43,90
20
21,51
DL
31
37,80
EN COMÚ
7
8,54
PP
3
3,66
8
8,60
uniocat
2
2,44
C’s
1
1,22
PSC-PSOE
1
1,22
1
1,08
CiU
54
58,06
Eb
4
4,30
ANTICAPIT.
2
2,15
ICV-EUiA
2
2,15
PIRATACAT
1
1,08
PxC
1
1,08

PIERA

Abstenció: 31,29 %

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
EN COMÚ 2.209 28,99
PSC-PSOE 1.209 15,86
1.764 26,29
ERC-CATSÍ 1.097 14,39
394 5,87
C’s
1.068 14,01
DL
903 11,85
PP
836 10,97
1.530 22,81
PACMA
120
1,57
66
0,98
uniocat
90
1,18
G.VERDE
25
0,33
UPYD
13
0,17
67
1,00
PCPC
6
0,08
CiU
1.907 28,42
ICV-EUiA
499 7,44
PxC
237 3,53
Eb
69
1,03
PIRATACAT
31
0,46
ANTICAPIT.
24
0,36
UCE
7
0,10

POBLA DE CLARAMUNT
Abstenció: 28,73 %

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
DL
278 23,66
EN COMÚ
272 23,15
ERC-CATSÍ 207 17,62
83
7,76
PSC-PSOE 174 14,81
265 24,77
C’s
111
9,45
PP
76
6,47
150 14,02
uniocat
24
2,04
PACMA
18
1,53
12
1,12
PCPC
3
0,26
G.VERDE
2
0,17
UPYD
2
0,17
8
0,75
CiU
447 41,78
ICV-EUiA
47
4,39
PxC
21
1,96
Eb
10
0,93
PIRATACAT
7
0,65
ANTICAPIT.
1
0,09
UCE
1
0,09

Abstenció: 34,45 %

PUJALT

Abstenció: 28,48 %
			 2015			 2011
vots
%
vots
%
DL
48
42,48
ERC-CATSÍ 35
30,97
8
7,34
PP
22
19,47
23
21,10
EN COMÚ
6
5,31
C’s
1
0,88
PSC-PSOE
2
1,83
CiU
68
62,39
ICV-EUiA
3
2,75
Eb
2
1,83
ANTICAPIT.
1
0,92
PxC
1
0,92
UCE
1
0,92

RUBIÓ

Abstenció: 31,96 %
			 2015			 2011
vots
%
vots
%
DL
39
29,55
EN COMÚ
27
20,45
ERC-CATSÍ 24
18,18
10
7,94
PP
16
12,12
18
14,29
C’s
12
9,09
uniocat
6
4,55
PSC-PSOE
5
3,79
14
11,11
PACMA
3
2,27
CiU
71
56,35
PxC
6
4,76
ICV-EUiA
4
3,17
PIRATACAT
2
1,59

SANT MARTÍ DE TOUS
Abstenció: 22,30 %

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
DL
246
36,18
ERC-CATSÍ 215
31,62
104 15,85
EN COMÚ
72
10,59
PP
44
6,47
49
7,47
PSC-PSOE
37
5,44
100 15,24
uniocat
36
5,29
C’s
23
3,38
PACMA
3
0,44
3
0,46
PCPC
1
0,15
CiU
347 52,90
ICV-EUiA
15
2,29
Eb
11
1,68
PxC
9
1,37
PIRATACAT
5
0,76

ST. PERE SALLAVINERA
Abstenció: 24,60 %

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
DL
55
58,51
ERC-CATSÍ 24
25,53
8
7,21
EN COMÚ
4
4,26
PP
3
3,19
6
5,41
uniocat
3
3,19
PSC-PSOE
2
2,13
6
5,41
C’s
1
1,06
CiU
81
72,97
Eb
3
2,70
ANTICAPIT.
1
0,90
ICV-EUiA
1
0,90

D E L’A N O IA

Publicitat

DIJOUS
24 de desembre de 2015

Disseny: Judit Almirall

Tot l’equip i col·laboradors de

Us desitgem un Bon Nadal!
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VALLBONA D’ANOIA

VILANOVA DEL CAMÍ

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
ERC-CATSÍ 184
23,26
92
12,04
EN COMÚ
165
20,86
DL
146
18,46
PSC-PSOE 119
15,04
215 28,14
C’s
69
8,72
PP
68
8,60
129 16,88
uniocat
17
2,15
PACMA
14
1,77
11
1,44
PCPC
2
0,25
G. VERDE
2
0,25
UPYD
1
0,13
4
0,52
CiU
232 30,37
ICV-EUiA
28
3,66
PxC
15
1,96
Eb
12
1,57
PIRATACAT
3
0,39
ANTICAPIT.
2
0,26

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
EN COMÚ 1.964 30,10
PSC-PSOE 1.474 22,59
1.983 33,66
C’s
1.184 18,15
PP
741 11,36
1.627 27,61
ERC-CATSÍ 548
8,40
204 3,46
DL
306
4,69
PACMA
103
1,58
46
0,78
uniocat
89
1,36
UPYD
20
0,31
59
1,00
G. VERDE
19
0,29
PCPC
11
0,17
CiU
1.189 20,18
ICV-EUiA
329 5,58
PxC
261 4,43
Eb
51
0,87
PIRATACAT
36
0,61
ANTICAPIT.
16
0,27
UCE
9
0,15

Abstenció: 26,50 %

ST. M. SESGUEIOLES

Abstenció: 30,07 %

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
DL
60
29,41
EN COMÚ
44
21,57
ERC-CATSÍ 43
21,08
26
11,45
C’s
18
8,82
PP
16
7,84
42
18,50
PSC-PSOE
14
6,86
25
11,01
uniocat
6
2,94
UPYD
1
0,44
CiU
99
43,61
ANTICAPIT.
14
6,17
Eb
5
2,20
ICV-EUiA
4
1,76
PxC
4
1,76
UCE
2
0,88

STA. M. MONTBUI

Abstenció: 30,34 %

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
EN COMÚ 1.292 26,49
PSC-PSOE 1.261 25,85
1.611 36,40
C’s
787 16,13
PP
621 12,73
1.064 24,04
ERC-CATSÍ
437
8,96
168 3,80
DL
289
5,92
uniocat
68
1,39
PACMA
53
1,09
36
0,81
G. VERDE
13
0,27
PCPC
12
0,25
UPYD
12
0,25
43
0,97
CiU
888 20,06
ICV-EUiA
273 6,17
PxC
180 4,07
Eb
36
0,81
PIRATACAT
36
0,81
ANTICAPIT.
15
0,34
UCE
4
0,09

TORRE DE CLARAMUNT
Abstenció: 30,82 %

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
EN COMÚ
503
25,19
PSC-PSOE 390
19,53
502 27,95
C’s
281
14,07
DL
257
12,87
ERC-CATSÍ 241
12,07
89
4,96
PP
225
11,27
395 21,99
uniocat
36
1,80
PACMA
32
1,60
22
1,22
G. VERDE
9
0,45
UPYD
5
0,25
16
0,89
PCPC
1
0,05
CiU
558 31,07
ICV-EUiA
93
5,18
PxC
63
3,51
ANTICAPIT.
10
0,56
Eb
10
0,56
PIRATACAT
5
0,28
UCE
3
0,17

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Abstenció: 28,65 %

VECIANA

STA. M. MIRALLES

Abstenció: 27,54 %
			 2015			 2011
vots
%
vots
%
DL
46
46,46
ERC-CATSÍ 18
18,18
8
8,08
PP
13
13,13
13
13,13
EN COMÚ
12
12,12
uniocat
4
4,04
PSC-PSOE
3
3,03
2
2,02
C’s
1
1,01
PACMA
1
1,01
1
1,01
UPYD
1
1,01
CiU
66
66,67
Eb
3
3,03
ANTICAPIT.
1
1,01
ICV-EUiA
1
1,01
PIRATACAT
1
1,01

Abstenció: 20,91 %

			 2015			 2011
vots
%
vots
%
DL
40
45,98
EN COMÚ
18
20,69
ERC-CATSÍ 16
18,39
13
16,05
C’s
7
8,05
PP
3
3,45
3
3,70
PSC-PSOE
3
3,45
12
14,81
CiU
44
54,32
ICV-EUiA
6
7,41
Eb
2
2,47
PxC
1
1,23

Vots al Senat
Igualada

Santiago Vidal i Marsal (ERC-CATSÍ)
Miquel Àngel Escobar i Gutiérrez (DL)
Mireia Ingla i Mas (ERC-CATSÍ)
Sílvia Requena i Martínez (DL)
Jordi del Río i González (ERC-CATSÍ)
Glòria Freixa i Vilardell (DL)
Óscar Guardingo Martínez (EN COMÚ)
Maria Freixanet Mateo (EN COMÚ)
Carles Martí Jufresa (PSC-PSOE)
Joan Comorera Estarellas (EN COMÚ)
Francesc Xavier Grau Roig (PSC-PSOE)
Erika Torregrossa Acuña (PSC-PSOE)
Nuria Carreras Povill (PP)
Daniel Gracia Álvarez (PP)
Javier Basso Roviralta (PP)
Francisco Javier Alegre Buxeda (C’s)
Nuria Nadal Burgués (C’s)
Juan Foncuberta Riba “”nito”” (C’s)
Alba García Roldán (PACMA)
Julio Molinario i Valls (UNIO.CAT)
Núria Rodríguez i Olivé (UNIO.CAT)
Olga Eyre Estrada (PACMA)
Josep Lluis Fernandez i Burgui (UNIO)
Francisco Javier Martí Vallés (PACMA)
Arelis Coromoto Diaz (G VERDE)
Quim Boix Lluch (PCPC)
Carlos Javier Silva Campañón (UPYD)
Benito Muros Perfecto (G VERDE)
Manuel Camuñas Gomez (G VERDE)
Buenaventura Ramos Bellés (PCPC)
Glòria Fontcuberta González (PCPC)
Ana Mariela Granada Granada (UPYD)
Miguel Rojo Bernabéu (UPYD)

5483 10.54 %
4952 9.52 %
4468 8.59 %
4302 8.27 %
3790 7.29 %
3729 7.17 %
2626 5.05 %
2331 4.48 %
2238
4.3 %
2071 3.98 %
2041 3.92 %
2036 3.91 %
1739 3.34 %
1679 3.23 %
1671 3.21 %
1384 2.66 %
1229 2.36 %
1209 2.32 %
427 0.82 %
365
0.7 %
285 0.55 %
262
0.5 %
244 0.47 %
218 0.42 %
122 0.23 %
80 0.15 %
52
0.1 %
50
0.1 %
44 0.08 %
34 0.07 %
34 0.07 %
32 0.06 %
32 0.06 %

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

Óscar Guardingo Martínez (EN COMÚ) 1719
Maria Freixanet Mateo (EN COMÚ)
1551
Joan Comorera Estarellas (EN COMÚ)
1449
Santiago Vidal i Marsal (ERC-CATSÍ)
1335
Mireia Ingla i Mas (ERC-CATSÍ)
1179
Carles Martí Jufresa (PSC-PSOE)
1161
Erika Torregrossa Acuña (PSC-PSOE)
1091
Francesc Xavier Grau Roig (PSC-PSOE) 1072
Jordi del Río i González (ERC-CATSÍ)
1049
Miquel Àngel Escobar i Gutiérrez (DL)
927
Sílvia Requena i Martínez (DL)
821
Nuria Carreras Povill (PP)
790
Javier Basso Roviralta (PP)
764
Daniel Gracia Álvarez (PP)
754
Glòria Freixa i Vilardell (DL)
741
Francisco Javier Alegre Buxeda (C’s)
730
Nuria Nadal Burgués (C’s)
638
Juan Foncuberta Riba “”nito”” (C’s)
619
Alba García Roldán (PACMA)
262
Olga Eyre Estrada (PACMA)
175
Francisco Javier Martí Vallés (PACMA)
156
Julio Molinario i Valls (UNIO.CAT)
88
Núria Rodríguez i Olivé (UNIO.CAT)
69
Josep Lluis Fernandez i Burgui (UNIO.CAT) 63
Arelis Coromoto Diaz (G VERDE)
45
Quim Boix Lluch (PCPC)
33
Carlos Javier Silva Campañón (UPYD)
29
Benito Muros Perfecto (G VERDE)
21
Ana Mariela Granada Granada (UPYD)
18
Manuel Camuñas Gomez (G VERDE)
16
Buenaventura Ramos Bellés (PCPC)
13
Glòria Fontcuberta González (PCPC)
13
Miguel Rojo Bernabéu (UPYD)
13

Tel. 93 809 61 30
www.senagua.cat

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
Advocades • Administradores de finques
Mediació • Dret concursal

Piera

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

8.75 %
7.9 %
7.38 %
6.8 %
6%
5.91 %
5.56 %
5.46 %
5.34 %
4.72 %
4.18 %
4.02 %
3.89 %
3.84 %
3.77 %
3.72 %
3.25 %
3.15 %
1.33 %
0.89 %
0.79 %
0.45 %
0.35 %
0.32 %
0.23 %
0.17 %
0.15 %
0.11 %
0.09 %
0.08 %
0.07 %
0.07 %
0.07 %

D E L’A N O IA

Publicitat

DIJOUS
24 de desembre de 2015
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Resultats a Igualada, per taules electorals
Dist./Secc.

Mesa

01/001

A

ARXIU HISTORIC COMARCAL

Electors

01/001

B

ARXIU HISTORIC COMARCAL

02/001

U

BIBLIOTECA CENTRAL

02/002

U

BIBLIOTECA CENTRAL

02/003

A

COL.LEGI MONALCO

02/003

B

COL.LEGI MONALCO

03/001

U

ESCOLA ÀURIA

03/002

A

ESCOLA ÀURIA

03/002

B

ESCOLA ÀURIA

03/003

A

COL.LEGI GARCIA FOSSAS

03/003

B

COL.LEGI GARCIA FOSSAS

03/004

A

RESIDENCIA PARE VILASECA

03/004

B

RESIDENCIA PARE VILASECA

03/005

A

CENTRE CIVIC

03/005

B

CENTRE CIVIC

03/006

A

COL.LEGI PARE RAMON CASTELLTORT

03/006

B

COL.LEGI PARE RAMON CASTELLTORT

03/007

A

COL.LEGI MONALCO

03/007

B

COL.LEGI MONALCO

03/008

A

ASSOCIACIO CULTURAL LES COMES

03/008

B

ASSOCIACIO CULTURAL LES COMES

03/009

A

COL.LEGI PARE RAMON CASTELLTORT

03/009

B

COL.LEGI PARE RAMON CASTELLTORT

03/010

A

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

03/010

B

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

04/001

U

ANTIGA CASERNA POLICIA LOCAL

04/002

U

ATENEU IGUALADI

04/003

U

ESPAI CIVIC CENTRE

04/004

A

ESCOLA DE MUSICA

04/004

B

ESCOLA DE MUSICA

04/005

A

SALA MUNICIPAL EL XIPRERET

04/005

B

SALA MUNICIPAL EL XIPRERET

05/001

A

HOSPITAL DE DIA SANT JORDI

05/001

B

HOSPITAL DE DIA SANT JORDI

05/002

A

COL.LEGI GABRIEL CASTELLA

05/002

B

COL.LEGI GABRIEL CASTELLA

05/003

A

IES JOAN MERCADER

05/003

B

IES JOAN MERCADER

05/004

A

P.P. CAPUTXINS

05/004

B

P.P. CAPUTXINS

05/005

U

CENTRE DE SALUT ANOIA

05/006

A

CENTRE DE DIA MONTSERRAT

05/006

B

CENTRE DE DIA MONTSERRAT

05/007

A

CASAL CIVIC MONTSERRAT

05/007

B

CASAL CIVIC MONTSERRAT

Total

vàlids

nuls

497
296
1
695
420
0
526
374
0
878
611
6
635
435
2
622
416
3
905
558
3
665
465
0
745
538
4
438
295
4
532
362
3
726
488
2
845
590
3
364
252
0
413
308
2
614
458
4
763
574
4
816
611
5
902
669
2
500
368
1
564
423
4
575
435
0
661
495
5
523
401
2
630
477
1
691
463
7
729
494
5
799
574
0
428
304
2
454
322
1
573
384
3
690
494
6
530
383
1
568
394
3
534
356
0
696
465
4
640
445
0
846
603
3
547
423
2
607
438
2
501
316
2
318
201
1
297
172
1
824
576
2
998
698
2
28.304 19.824 108

blancs

DL

3
68
4
97
3 120
4 167
4 155
5 161
4 160
1 126
7 185
2 102
3 123
8 121
3 159
1
7
2
7
7 112
4 158
8 161
3 176
3
51
2
76
1 122
2 109
3
65
6
89
6 151
5 165
4 165
2
82
5
90
2 130
7 154
4
93
2 100
0
69
3
93
6 128
8 156
4
94
4 131
2
45
0
8
1
11
5
99
7 131
170 4.972

ERC EC Podem

69
119
87
152
107
107
108
103
112
55
85
104
158
8
12
104
131
137
159
63
82
93
136
83
102
113
109
126
87
100
68
104
66
84
62
100
103
153
73
81
53
14
7
118
146
4.243

LLOGUER

PP

45
15
26
37
29
30
33
22
31
61
37
59
41
21
37
33
14
37
56
47
57
54
49
39
38
48
45
34
20
27
29
20
37
67
50
39
74
46
50
86
45
36
122
55
35
32
50
43
53
76
54
67
73
46
55
61
58
44
53
48
64
47
58
51
56
29
52
59
41
40
48
40
45
72
47
43
22
31
37
36
38
74
38
48
20
25
27
26
19
22
36
21
43
51
37
47
54
36
28
53
46
30
56
28
41
58
43
62
62
32
50
60
48
54
63
53
45
59
54
29
57
34
38
81
19
26
68
21
29
78
72
59
98
88
61
2.447 1.885 1.857

unió PACMA Recortes UPYD PCPC

3
13
8
15
9
13
16
10
13
7
8
11
17
4
3
6
11
14
22
6
11
9
5
9
6
5
10
15
7
6
13
9
6
7
5
10
10
16
7
9
3
3
2
7
8
407

6
6
6
2
6
3
5
3
3
1
4
4
4
2
1
5
3
5
4
7
5
1
4
6
5
11
4
5
2
2
3
8
5
3
2
0
2
8
4
5
5
0
2
2
11
185

0
0
3
2
2
1
1
2
2
0
0
0
2
2
2
2
0
3
3
1
0
3
1
1
0
1
3
1
1
0
0
2
0
1
2
5
4
1
0
0
0
3
2
3
1
63

1
1
2
0
0
0
3
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
3
1
1
2
1
2
1
0
0
3
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
4
2
39

0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
2
1
2
1
1
2
1
2
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
3
2
0
0
0
1
0
2
0
0
0
29

SORTEGEN

2 entrades

www.marcelclaramunt.com

10% DE DESCOMPTE

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

C'S

amb la
col·laboració de

DE COTXES I FURGONETES

MAR C E L C LARAM U N T

60
83
59
112
53
41
100
77
85
46
52
83
75
60
66
96
83
94
127
87
77
69
84
105
103
78
86
97
48
51
67
72
91
68
88
89
48
98
80
64
78
45
28
129
145
3.527

PSC

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Nom:
Cognom:
Població:
Telèfon mòbil:
Mail:

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 fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat 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).
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Coral Vázquez, regidora d’ICV a Montbui i candidata a les llistes d’En Comú Podem

“Hem estat la formació més votada a la comarca i a nou municipis
molt castigats per la crisi, que han apostat per un canvi”
“Els resultats també
demostren un cert
cansament de molta
gent pel tema nacional i la demanda de
trobar una solució, i el
vot en clau social”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La força guanyadora a l’Anoia,
En Comú Podem, ha fet una
valoració molt positiva dels resultats, com és d’altra banda
ben lògic.
L’única candidata anoienca a
les llistes, la regidora montbuienca d’Iniciativa per Catalunya Coral Vázquez, que
ocupava un lloc de suplent,
explica a La Veu que “estem
molt satisfets dels resultats
obtinguts a la comarca. Som
primera força i hem estat la
formació més votada en 9
municipis, importants com Piera, Vilanova del Camí, Santa
Margarida de Montbui, Cabrera d’Anoia... Poblacions que
tradicionalment eren feus socialistes, i que alhora han estat molt sacsejades per la crisi, amb altes taxes d’atur, que
ara han apostat per un canvi”.
Vázquez considera que una
altra de les claus de l’excel.
lent resultat de la seva formació a l’Anoia és per “l’alternativa que oferíem des d’En
Comú Podem de recuperació

Coral Vázquez, candidata anoienca, en l’acte central de la campanya electoral d’En Comú Podem a Igualada.

dels drets socials i de defensa
de la celebració d’un referèndum a Catalunya com a via
per donar resposta a la relació
que volem tenir amb l’Estat”.
Els resultats i l’aposta pel referèndum “demostren d’alguna
manera un cert cansament en
molta gent pel tema nacional i
la demanda ciutadana d’afrontar la recerca d’una solució

per aquest tema. Però alhora
evidencien també que molta gent ha votat en clau més
social, sentint que el bipartidisme tradicional no ha donat
resposta als seus problemes
més quotidians”.
En Comú Podem, que a Igualada ja va assolir a través de la
formació germana “Decidim”
un regidor en el consistori,

ha aconseguit ser la tercera
força. “Estem també satisfets
també de ser tercera força a la
capital de comarca, Igualada,
ciutat amb tradició de vot més
conservador, i on hem aconseguit també mobilitzar el vot
per la nostra formació”.
Coral Vázquez afegeix que
“pensem que aquest espai de
confluència entre forces políti-

ques, moviments socials i ciutadania ha pogut aglutinar el
vot d’esquerres a la nostra comarca i valorem molt positivament haver pogut aturar, a la
vegada, a una força política de
dretes com Cs que apuntava
una tendència a l’alça després
dels resultats que va obtenir
el 27S a l’Anoia”. Finalment,
Vázquez diu que “volem agrair des d’En Comú Podem als
14087 anoiencs i anoienques
que han confiat en nosaltres
en aquestes eleccions i fer-los
saber que vetllarem i treballarem perquè través del nostre
grup parlamentari la nostra
comarca també tingui veu al
Congrés”.

16

DIJOUS
24 de desembre de 2015

D E L’A N O IA

Igualada
Llum verda a un ambiciós camí fluvial de Jorba a
Igualada que arribarà fins a la Pobla de Claramunt
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La Diputació de Barcelona ha
donat llum verda a un ambiciós projecte que convertirà la
llera del riu Anoia en un camí
fluvial des de Jorba fins a la
seva desembocadura al riu
Llobregat, a l’altura de Martorell. El projecte s’emmarca
dins d’un altre que ja estava
previst, presentat l’any 2013,
que contempla un camí pla
per passejar a peu o en bicicleta des de Jorba fins a la
Pobla de Claramunt, tutelat
per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
(MICOD). Precisament aquesta iniciativa ha servit de model
pera un ambiciós projecte de
la Diputació, i que encapçala el vicepresident d’aquesta institució i alhora alcalde
d’Igualada, Marc Castells, de
construir camins fluvials també als rius Llobregat -des del
seu naixement fins al Prat- i
el Cardener, des del Port del
Comte fins a Manresa.
Pla Especial del riu Anoia
Castells explica que “hores
d’ara la Generalitat ja està
elaborant el Pla Especial del
Riu Anoia, que servirà de base
jurídica per a impulsar el pro-

Ja fa alguns anys, Vilanova del Camí va estrenar el Parc Fluvial, per on passarà la ruta.

El camí formarà part de l’Anella Verda d’Igualada.

jecte. Volem que els camins
fluvials siguin un dels projectes més emblemàtics de la
Diputació en els propers anys.
Intentem copiar els model dels
River Park Trails dels Estats
Units”. Pel que fa només a
Igualada, el camí fluvial del
riu Anoia servirà per tancar
l’Anella Verda. L’Ajuntament
ja està acabant de perfilar la
construcció d’una passera de
fusta que connectarà amb el
Parc de Vallbona.
El camí fluvial de Jorba a la
Pobla de Claramunt tindrà
també extensions a les rieres
d’Òdena i Castellolí.
L’objectiu del projecte en el

Viver de
microempreses
Estàs cansat de treballar
sol a casa?
Lloguem espais per
compartir (coworking)
·Lloguer per
només 150€/mes

· Mobiliari inclòs
· Al centre d’Igualada
· WI-Fi inclosa
· Sala per a reunions,
cursos, tallers
Interessats trucar al
696 233 803

El camí, de
15 quilòmetres, serà
apte per anar-hi a
peu, en bici o a cavall
seu conjunt és, d’una banda,
obrir el riu i el seu entorn natural a la ciutadania dels municipis de la Conca d’Òdena facilitant-hi l’accés i, alhora, poder
dur a terme un manteniment i
conservació molt més acurat
d’aquest actiu ambiental.
15 quilòmetres de camí
Fins avui, cada municipi ha arranjat individualment els trams
de riu que li corresponen per
a fer-los transitables, però no
existeix connexió entre ells.
Per això, els integrants de la
MICOD, en el marc del Pla Director Estratègic d’Ordenació
del Riu Anoia, han acordat ara

donar continuïtat a aquests
trams i crear un únic recorregut que ressegueixi el traçat
del riu de manera contínua al
llarg de gairebé 15 quilòmetres, un sender integrat en el
paisatge i exclusiu per transitar-hi a peu o amb bicicleta. A
Jorba, a més, aquest camí fluvial enllaçarà amb el carril per
bicis i vianants ja existent, de
12 quilòmetres, que arriba fins
a Santa Maria del Camí seguint el Camí de Sant Jaume.
L’esmentat Pla Director ja
determina quins punts actualment estan arranjats i són perfectament transitables, quins
requeriran un major condicionament i quins a dia d’avui no
són transitables.
El traçat en millors condicions
ara mateix són els 4 quilòmetres d’Igualada i Vilanova del
Camí, de manera que es contempla actuar amb més pro-

funditat en els 11 quilòmetres
restants, especialment entre
Jorba i Montbui i entre Vilanova i La Pobla.
El projecte preveu una intervenció calculada per no alterar
el medi i afegir-hi només un
pas mínim i perfectament integrat en el paisatge. A banda
del camí continu entre Jorba i
La Pobla, però, es vol contemplar també les rieres d’Òdena
i de Castellolí, que van a desembocar precisament al riu
Anoia, i per les quals es preveuen accions d’arranjament,
condicionant petits camins fluvials que enllacin amb el futur
recorregut principal.
El projecte, tindrà un cost de
2 milions d’euros. En global
costarà entre 15 i 20 milions
i Castells ha avançat que es
buscaran subvencions europees.

El ple municipal aprova una multa de 25.500€ a
la gestora de l’Infinit, sense vots en contra
REDACCIÓ / LA VEU

El ple municipal va aprovar
dimarts, en la darrera sessió de l’any 2015, una multa
de 25.500 euros a l’empresa
Anoia Esports SL, que gestiona el complex esportiu Infinit. L’acord no va tenir cap vot
en contra, el que demostra la
contundència de la institució
igualadina. Van votar a favor
el govern de CiU, més els Socialistes d’Igualada, ERC i PP,
i la CUP i Decidim es van abstenir.
Recordem que l’Ajuntament va
decidir obrir expedient a l’empresa gestora en veure els resultats d’una auditoria que va
detectar fins a cinc infraccions
“molt greus” relacionades amb

la presumpta manipulació
dels comptes. Les infraccions
van des de la transmissió de
més del 70% de les accions
a una altra empresa sense
el consentiment de l’Ajuntament; la subcontractació de
serveis sense el consentiment
del consistori; l’incompliment
de les hores del personal; o
l’exempció del pagament de
les tarifes a determinats usuaris, especialment els socis del
Club Natació Igualada.
En el ple, el consistori va aprovar desestimar les al·legacions
presentades per l’empresa i
la sanció esmentada, decisió
davant la qual Anoia Esports
SL té 15 dies per presentar
al.legacions.

Malgrat aquesta sanció, el cert
és que a l’Ajuntament li tocarà pagar el cànon i subvenció
variable corresponent a l’any
2013, que és de 377.982,12
euros, i també una modificació
del contracte, permetent a la
gestora, a partir d’ara, ajustar el personal a la demanda
d’usuaris i contractar serveis
amb els socis d’Anoia Esports
SL, un dels quals, l’antiga
Proinosa, és un dels principals creditors. És quasi segur,
segons fonts municipals, que
els números corresponents al
2014, que encara no estan auditats per l’Ajuntament, siguin
també negatius. Per tant, l’any
vinent pot tornar a haver-hi un
nou capítol “Infinit”. Veurem.

Igualada
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30è aniversari de la primera representació La Loteria de Nadal deixa un
dècim del tercer premi a Calaf, i
del pessebre vivent d’Igualada
un del cinquè a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Foto: Manel Marimón i Gomis.

COMISSIÓ P. VIVENT / LA VEU

L’any 1986 es va portar a terme la primera representació
del “ Pessebre Vivent d’Igualada “ organitzat per la Comunitat Educativa de l’Escola Mare
del Diví Pastor.
Les representacions que es
realitzaven al voltant del Nadal, es van fer durant varis
anys i que tant bon record i
ressò varen deixar a Igualada,
a la Comarca i arreu de Catalunya, sent un dels més importants d’aquella època i a la
vegada un dels principals promotors per fundar la Coordinadora de Pessebres Vivents
de tot Catalunya fent-se la primera reunió aquí a Igualada.
El mateix es realitzava en
una zona urbana escaient
en aquells temps com era, la
de l’entrada per la Plaça de
la Creu, continuant per tot el
carrer Santa Anna, el carrer
Sant Faust, i les Baixades de
l’Unió i el Calot, el començament del carrer Concepció i tot
el Passeig de les Cabres amb
el Passatge de la Mare de Déu
de Gràcia on s’hi feia el quadre del Naixement i el Portal
d’en Vives on s’hi representava un mercat de l’època amb

diferents tipus de parades.
El Pessebre Vivent d’Igualada
havia tingut al voltant de vinti-cinc a trenta quadres i va ser
un immens projecte de treball
didàctic, educatiu i cultural
obert a tota la ciutat, amb l’esforç de moltíssimes famílies
implicades en el seu muntatge
i representació.
Degut als canvis urbanístics
dels carrers i a l’ensorrament
i desaparició de moltes de les
cases velles que hi havia dins
el circuit de representació i
que sens dubte donaven un
caire de realitat a les diferents
escenes, l’any 1994 es decidí
fer les últimes representacions.
Tots els membres de la junta
i organització que en aquells
moments portàvem la responsabilitat de fer el Pessebre Vivent, vam decidir que encara
que les representacions ja no
es podrien portar a terme, el
vincle de treball esforç, companyonia i amistat que havíem
tingut en aquelles festes del
Nadal, el continuaríem tenint
en una celebració sopar cada
any el dissabte abans de Nadal que era quan nosaltres
començàvem les representacions.

L’enrenou per l’anunciada vaga
de la neteja va durar dos dies
REDACCIÓ / LA VEU

Malgrat l’enrenou, l’anunciada convocatòria de vaga de
la neteja a Igualada va quedar
suspesa divendres al migdia,
per decisió assembleària dels
treballadors.
El mateix divendres, l’Ajuntament va rebre la notificació
de la direcció general de Relacions Laborals i Qualitat en
el Treball de la Generalitat de
Catalunya, on es comunica la
desconvocatòria de vaga indefinida del servei de recollida
d’escombraries i neteja viària,
un cop el comitè d’empresa ha
donat “per vàlids els acords
assolits amb la direcció de
l’empresa”.
L’aturada havia estat convocada pels treballadors de la
Societat Municipal Mediambiental d’Igualada S.L., una so-

cietat mixta participada en dos
terços per l’empresa Fomento
de Construcciones i Contratas
(FCC) i en un terç per l’Ajuntament d’Igualada.
El govern municipal
“celebra” la decisió
El govern municipal “celebra aquesta decisió, ja que
l’aturada prevista, malgrat els
serveis mínims que s’haurien
adoptat, hauria comportat molèsties importants per a la ciutadania i els comerços locals
en dates nadalenques”.
El govern reitera que, “de manera imminent, s’incrementaran els controls sobre la gestió
i el funcionament d’aquesta
empresa amb l’objectiu de
millorar-ne l’efectivitat, especialment pel que fa al servei de
neteja viària”.

I aquí ens teniu després de
trenta anys celebrant’ho però
no voldríem deixar de recordar com fem sempre a l’amic
Albert LLimós cap de l’equip
dels “xispes” com dèiem nosaltres (muntatge d’il.luminació), el Francesc Torres de
l’equip de proveïments, a la
Germana Mercè Surià (Germana Sagrada Família) encarregada de la classificació
del vestuari i complements,
tots ells traspassats i també
un record molt especial a totes les persones i famílies que
el feien possible any darrera
any i que van ser moltíssimes.
Moltes gràcies a tots per haver
pogut arribar aquest 30è Aniversari.

La Loteria de Nadal ha passat
d’esquitllada per l’Anoia. Però,
tal i com ja va succeir l’any
passat, el fet que els números
es puguin comprar per Internet possibilitat algunes sorpreses benvingudes.
Així, un dècim del tercer premi
va caure a Calaf. 50.000 euros
de premi. El tercer premi ha
estat pel 5163. El número, dotat amb 500.000 euros la sèrie,
ha premiat també amb tretze
dècims a diversos municipis
de Catalunya. Entre aquests,
a Barcelona s’han venut quatre dècims del 5163 des de
tres administracions diferents,
i, a més de Calaf, també s’ha
venut un dècim d’aquest número a Terrassa, la Jonquera,
Colera, Sant Joan les Fonts,
Tàrrega i l’Ametlla de Mar.
La major part ha caigut als
municipis de Tijola (Almeria),
Oropesa del Mar (Castelló) i
Grañen (Osca).
L’estanc de la Rambla de Sant
Isidre d’Igualada va vendre
també un dècim del número

00093, un dels cinquens premis de la Grossa de Nadal,
premiat amb 6.000 euros. Els
altres dècims d’aquest número s’han venut també a Alacant, Badalona, Barcelona,
Benicàssim, Blanes, Eivissa,
Montferrer i Castellbò, Onil,
Quart de Poblet, València, Vilobí d’Onyar, Galícia, Madrid,
Andalusia, el País Basc, Castella i Lleó, Castella la Manxa,
les Canàries, Astúries, Extremadura i l’Aragó. L’estanc de
la Rambla també va vendre
l’any passat un dels premis
importants de la Loteria nadalenca.
Tots els dècims premiats, a les
pàgines centrals, en el full oficial de l’organisme estatal de
loteries.
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Diumenge obrirà portes la 32a edició
del Saló de la Infància
Nova edició del torneig Caga
Tió amb 968 participants
REDACCIÓ / LA VEU

Els Esmolets han visitat les escoles per escalfar els motors del Saló de la Infància.

REDACCIÓ / LA VEU

El Saló de la Infància d’Igualada arriba enguany a la seva
32a edició i se celebrarà al
recinte firal de Cal Carner des
del proper diumenge 27 de desembre fins al 4 de gener de
2016.
El departament municipal de
Joventut, impulsor del Saló,
continua dotant l’esdeveniment d’eixos temàtics específics, per tal d’aportar valor
afegit i contingut didàctic als
jocs i l’esbarjo que sempre hi
són presents. Els últims anys
s’ha celebrat el Saló del Rec
(2011), el Saló de les Idees
(2012), el Saló Bestial (2013),
Un Saló Sonat! (2014) i ara,
aquest 2015, arriba El Saló
dels Xefs. La regidora de Joventut, Patricia Illa, veu en
aquesta edició “una oportunitat per treballar els valors pedagògics, educatius i de lleure

a través del món culinari”. Per
això, aquest Nadal “els infants podran gaudir de moltes
activitats i tallers relacionats
amb aquest àmbit, amb noves
apostes com contes i poemes,
amb concursos i espectacles
i amb l’activitat estrella, que
serà La Cuineta del Saló”.
Aquest serà un espai on s’hi
rebran petits grans xefs i pastissers, que compartiran els
seus secrets als fogons amb
els més petits.
El cartell d’aquesta edició és
obra de l’igualadí Xavier Mula
que, seguint la línia iniciada
l’any passat, torna a convertir
en protagonistes de la imatge els Esmolets. En aquesta
ocasió els dos personatges,
molt estimats pels infants de
la ciutat, hi apareixen cuinant
i suggerint un munt d’activitats
perquè els més petits puguin
aprendre, descobrir i experi-

mentar en família i d’una manera diferent.
Les expectatives per aquesta edició són mantenir-se en
xifres de visitants similars als
dos anys anteriors. El 2011 i
el 2012, amb quatre dies de
durada, la cita va congregar
8.000 i 10.000 participants
respectivament. El 2013, recuperant la tradicional durada de
vuit dies, es van superar les
17.000 persones i, el 2014, els
visitants van ser 16.000.
Horaris i preu
L’entrada al Saló és gratuïta per a menors de 3 anys i
acompanyants majors de 12
anys. Obert de 10.30 a 19.30
hores. Preu: 3.50 € per dia,
abonaments 4 dies: 11€. Servei de guardaroba: 1 €. El dia
31 de desembre a partir de les
14 h i el dia 1 de gener el Saló
estarà tancat.

Un any més, el Torneig de Nadal Caga Tió es converteix en
l’activitat esportiva per excel·
lència per a infants i joves
durant les vacances escolars
d’hivern a Igualada. Un total
de 168 equips i 968 esportistes participaran en un dels tornejos poliesportius amb més
participació de Catalunya, que
aquest any arriba ja a la 24a
edició pel que fa als alevins,
infantils i cadets, i a la 8a edició en categories prebenjamí i
benjamí. L’any passat hi van
prendre part 161 equips, formats per 852 infants i joves.
El 23 i 24 de desembre, de 9 a
14h, els alumnes de 1r a 4t de
primària omplen Les Comes i

participaran en les modalitats
de bàsquet, futbol, handbol i
mazaball, a més a més d’altres activitats lúdiques. I el 27,
28, 29 i 30 de desembre, de
9 a 20h, els alumnes de 5è
de primària fins a 4t d’ESO
competiran en les modalitats
d’handbol, futbol, voleibol i
handbol.
El torneig, organitzat pel departament d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada i el Consell
Esportiu de l’Anoia, amb la col·
laboració de l’empresa Tuga
Active Wear, compta amb un
director, sis coordinadors i noranta àrbitres, que vetllaran
pel correcte funcionament de
l’activitat.

Aportació de “Foto Cinto” i
“L’Art de la Llum” als arxius de
la Comissió dels Reis d’Igualada

Dilluns arriba el Patge Faruk
REDACCIÓ / LA VEU

Fidel a la seva cita de cada
any, el Patge Faruk, enviat de
Ses Majestats els Reis d’Orient, arribarà el proper dilluns
28 de desembre a Igualada.
Sembla que la comitiva va arribant sense més novetats, i
tot sembla indicar que, a partir
de 2/7 de set, Faruk arribarà
carregat amb els seus inseparables Llibre Blanc i Llibre
Negre.
A les 6 de la tarda, s’obriran
les portes del pavelló de les
Comes. Mentre no arribi la
comitiva de patges reials, hi
haurà un festival infantil amb
el grup d’animació de “La Cremallera” amb l’espectacle “De
Banda a Banda”.
Acte seguit, a les 8 del vespre,
arribada del Patge Faruk. Prèviament farà el següent recorregut pels carrers de la ciutat:
No s’efectuarà cap parada du-

rant el recorregut.
Sortida a 2/4 de 7 de la tarda
de les Comes, c/ Carles Riba,
c/ dels Països Catalans, av.
Balmes, av. Barcelona, c/ Lleida, c/ Joaquima de Vedruna,
c/ Sant Carles, c/ Cardenal Vives, c/ Soledat, c/ Sant Jordi,
c/ Sant Cristòfol, plaça del Pilar, c/ Nou, plaça de la Creu, c/
Argent, plaça de l’Ajuntament,
c/ Sta. Maria, c/ del Roser,
plaça del Rei, c/ Sant Jordi,
rambla General Vives, rambla
Sant Isidre, rambla Nova, c/
Sta. Caterina, c/ Trobadiners,
av. Balmes, c/ dels Països Catalans, c/ Carles Riba i les Comes (poliesportiu).
Missatges per
Ràdio Igualada
Del 29 de desembre al 5 de
gener, Missatges radiofònics,
a Ràdio Igualada Emissora
Municipal. 103.2 de l’FM. Els

horaris dels missatges seran
els següents:
- Dia 29, 30 i 31 de desembre,
a les 7 de la tarda.
- Dia 1 de gener, a les 5 de la
tarda. Els missatges per al dia
1 de gener hauran de lliurar-se
com a màxim el dia 30 al matí.
Dia 2, 3 i 4 de gener, a les 7
de la tarda.
- Dia 5 de gener, en directe a
les 12 del migdia.
El model del missatge es pot
descarregar des del web dels
Reis a www.reisdigualada.
cat, o bé recollir-lo a qualsevol
d’aquests llocs: Alícia Balsells,
c/ Nou, 46; l’Art de la Llum,
rambla de Sant Isidre, 23; Copisteria Rambles, c/ Sant Josep, 9 i a la mateixa emissora,
c/ Òdena, 118.
La recepció de paquets començarà el 2 de gener. Més
informació a la propera edició,
dijous vinent.

Bernat Bosch i Felip de “L’Art de la Llum”, Joan Garrés I Florensa de la Comissió Cavalcada de
Reis d’Igualada, i Josep M. Cunillera i Corbella de “Foto Cinto”. Foto: Manel Marimon i Gomis.

REDACCIÓ / LA VEU

L’arxiu de la Comissió de la
Cavalcada dels Reis d’Igualada, Fundació Privada, s’ha vist
notablement augmentat gràcies a la donació de clixés fotogràfics per part de Josep M.
Cunillera i Corbella de “Foto
Cinto” , i de Bernat Bosch i Felip en representació de “L’Art
de la Llum”.
Ambdues entitats han immortalitzat durant molts anys moments màgics e inoblidables
de la Festa de Reis d’Igualada. Pels objectius de les
càmeres d’aquests professionals hi han passat diverses
generacions d’igualadins i
d’igualadines. Tot plegat, un
recull de moments i d’escenes
molt emotius que ja per sem-

pre romandran no només en
la memòria de les persones
sinó també de la ciutat i de la
Comissió de la Cavalcada de
Reis d’Igualada.
Un cop classificats i degudament digitalitzats, el resultat
d’aquesta donació passarà a
formar part del fons fotogràfic que la comissió dels Reis
d’Igualada té en els seus arxius I que formen part del Sistema d’Arxius de Catalunya.
Des de la Comissió es vol
agraïr a Josep M. Cunillera de
la nissaga familiar de fotògrafs
professionals
de
l’històric
“Foto Cinto” i a Bernat Bosch
en representació de tot l’equip
de “L’Art de la LLum” Fotografia, per tant preuada donació.
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Més de 450 joguines recollides a la
Marató organitzada per Creu Roja

El mercat de la Masuca
obrirà el dimecres dia 30
REDACCIÓ / LA VEU

La tradicional marató de recollida de joguines es va fer divendres passat.

REDACCIÓ / LA VEU

Divendres passat es va dur a
terme la Marató de Joguines
a laSala, per segon any consecutiu. Enguany la principal
novetat era la renovació de la
imatge de la Campanya; en
aquest cas ens van ajudar les
escoles, gràcies a la participació al Concurs de dibuix que
els organitzadors van convocar amb aquest objectiu.
Concurs de dibuix
Tots els assistents a la Marató

van poder gaudir de l’exposició de les obres que els alumnes varen presentar al concurs, i es va aprofitar l’acte per
reconèixer els tres dibuixos
guanyadors, entregant un obsequi als seus autors.
A la Marató es van recollir
prop de 450 joguines noves;
a més a més, diferents Ajuntaments també han organitzat
diversos actes que ajudaran
a complementar els paquets
(Vilanova del Camí, Calaf, Capellades, Òdena, La Pobla de

Claramunt i Prats de Rei...)
Des de Creu Roja Anoia, volen
agrair “la implicació de tothom,
des de les persones anònimes
que ens han portat una joguina, a les diferents entitats i associacions que han participat
activament en alguna de les
accions de la Campanya, passant per l’equip de persones
voluntàries que hi estan dedicant moltes hores perquè cap
infant de la comarca es quedi
sense joguines el proper 5 de
gener”.

El mercat municipal d’Igualada obrirà portes el dimecres
30 de desembre. De fet, també va obrir ahir dimecres dia
23. Aquesta iniciativa dels comerciants d’Igualada té com a
objectiu facilitar les compres
en època nadalenca i ajudar a
preparar els menús de Nadal i
de Cap d’Any.
L’horari d’obertura a la tarda
serà la d’un dijous a la tarda,

és a dir, a partir de les 5 de la
tarda i fins a dos quarts de 9
del vespre, aproximadament.
De fet, els comerciants canvien la tarda del dijous per la
del dimecres, ja que el Mercat
restarà tancat la tarda del dijous, vigília de Nadal.
A més, ahir es van lliurar les
47 paneres de Nadal que l’Associació de Botiguers de la
Masuca ha regalat aquestes
últimes setmanes.

Els “matiners de les Comes”
saluden el Nadal... en banyador

Les escoles públiques d’Igualada van
recaptar 1800€ per la Marató de TV3
REDACCIÓ / LA VEU

El diumenge 13 de desembre
es va portar a terme la Marató
de TV3 i les 5 escoles públiques d’Igualada, Escola Garcia Fossas, Escola Ramon
Castelltort, Escola Gabriel
Castellà, Escola Dolors Martí i
Escola Emili Vallès van portar
a terme un any més una activitat conjunta per tal de fer-ne
difusió i recaptar fons.
El mateix diumenge 13 es va
sortejar una panera entre totes les persones que van fer
les diferents aportacions. El
número guanyador va ser el
3998. El passat dijous, 17 de
desembre, es va fer entrega
de la panera a l’escola Garcia
Fossas, escola que va ser la

REDACCIÓ / LA VEU

que va repartir el número guanyador.
Les escoles públiques d’Igualada volem agrair la participació de tothom per haver

fet possible la recaptació de
1792,42€ que van ajudar a fer
pujar el marcador de la marató
per les malalties metabòliques
com la diabetis i la obesitat.

Retalla i entrega el val

2X1

Presentant aquest cupó

Subscriptors de La Veu 30% de descompte.

Un any més la colla d’usuaris
de la piscina de Les Comes de
la franja de les sis a les set del
matí han saludat l’arribada del
Nadal cantant nadales en vestit de bany, acompanyats de
panderetes i la imprescindible
trompeta del Fernando.
Tot i que ningú no recorda

SESSIÓ COMPLETA
(3hores)
26 de desembre
3 de gener
1/4 de 7 de la tarda

quan va començar aquesta
simpàtica tradició, de la que
no se’n escapa ni el socorrista, cada any són més. Potser
és perquè al final hi ha premi:
després de nedar una mica
per obrir gana, xocolata amb
xurros per a tots els cantaires i
a treballar ben calents!

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
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Trobada de les subministradores
d’aigua amb ajuntaments de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

La seu d’Aigua de Rigat a
Igualada va acollir dilluns de
la setmana passada la jornada ‘Vulnerabilitat econòmica i
els Serveis d’Aigües’, que han
organitzat les tres principals
concessionàries del servei
municipal d’aigües presents a
la comarca de l’Anoia -Aigua
de Rigat, Anaigua i Sorea-, totes elles del grup empresarial
Agbar. La trobada no va ser
comunicada als mitjans de comunicació i no es va conéixer
fins quasi una setmana després de celebrar-se.
L’objectiu, segons l’empresa
organitzadora, ha estat “compartir iniciatives per garantir
l’accés a l’aigua a les persones que es troben en situació
de vulnerabilitat econòmica”.
En aquest sentit, la jornada
es va centrar -sempre segons
l’empresa- en “analitzar l’aplicació de la nova Llei de Vulnerabilitat Econòmica i en com
han d’actuar les empreses de
serveis i els departaments de
Serveis Socials enfront les
casuístiques que es poden
donar de famílies en risc d’exclusió social”.
L’acte que va inaugurar David Gall, gerent d’Aigua de
Rigat, Anaigua i Sorea, va
comptar amb la presència del
Coordinador de l’Oficina d’Informació al Consumidor del
Consell Comarcal de l’Anoia, Jordi Puiggròs, qui va explicar els detalls del Codi de
Consum de Catalunya. David
Bosch i Josep Anton Llaudet,
de l’Àrea de Clients de l’Anoia van explicar el servei i els
canals de contacte que es posen a disposició dels usuaris
des de les concessionàries

La trobada va fer-se fa uns dies a la seu d’Aigua de Rigat.

del servei municipal d’aigües i
Lluís Martínez Camps va presentar la figura del defensor
del client d’Agbar, servei que
ofereix l’empresa als usuaris
del servei i que actua com a
mediador en cas que sigui necessari.
Les empreses apliquen diverses mesures socials per garantir l’accés a l’aigua. De fet,
les mesures que s’apliquen en
l’actualitat “van més enllà de
l’àmbit de la pròpia legislació”,
diu l’empresa. L’establiment
de Fons Socials en coordinació amb els Ajuntaments, ajudes per tramitar les bonificacions socials de la Generalitat,
un contacte directe a disposició dels tècnics municipals
són “algunes de les iniciatives
que ja venen aplicant des de
fa temps les companyies d’aigües per lluitar contra l’exclusió social”. La cloenda de la
jornada, va anar a càrrec de
Rosa Mª Sánchez i Fuentes,
Síndica municipal de Greuges
d’Igualada que va destacar el

paper dels síndics locals en la
defensa de les persones.
La jornada va evidenciar “la
predisposició de les concessionàries del servei municipal
d’aigües i de l’administració
pública per treballar plegats
en la lluita contra la pobresa
energètica i d’agilitzar els processos i tràmits que atorguen
a una persones la determinació de vulnerabilitat i la conseqüent protecció i garantia dels
seus serveis bàsics”.
Segons apunten els organitzadors de la trobada, “la coordinació entre les concessionàries i les administracions locals
és fonamental: són els Serveis
Socials municipals qui acrediten la situació de vulnerabilitat
de les famílies per tal de garantir el subministrament d’aigua de les mateixes”. A la jornada a la taula de debat “s’han
explorat els protocols de coordinació, amb la finalitat de ser
més eficients i d’evitar tant els
casos de pobresa energètica
com d’injustícia”.

sentit la comissió s’estructura
en diferents grups de treball:
educació, empresa, administració pública, comerç, salut,
comunicació, i agents socials.
També compta amb el suport
de la Plataforma per a la Reforma Horària, encapçalada per
Fabián Mohedano, promotor
de la iniciativa i President del
Consell Assessor per a la Reforma Horària del Govern de la
Generalitat de Catalunya.
Entre les línies de treball de la
Comissió destaca l’assessorament al Govern municipal en
el disseny i l’execució d’actuacions per promoure l’impacte
sobre la salut pública de l’organització horària i l’educació

sobre el temps de vida quotidiana. També promoure la
transferència de coneixement i
el diàleg entre el Govern municipal, el món educatiu i la societat civil en l’àmbit d’actuació;
i promoure la implicació dels
sectors econòmics i socials en
el procés de desplegament de
la Reforma Horària.
La Comissió no pretén ser un
òrgan tancat, sinó obert a la societat. En aquest sentit tothom
que tingui interès en participar
en aquesta iniciativa per treballar en la implantació d’uns
horaris més racionals, que es
posi en contacte amb Igualada
Comerç o la UEA.

Igualada Comerç i la UEA treballaran
per debatre la reforma horària
REDACCIÓ / LA VEU

Amb la voluntat d’obrir un debat a Igualada per avançar en
la implantació d’uns horaris
més racionals per als ciutadans, empreses, i institucions,
Igualada Comerç i la UEA
han creat la Comissió per a
la Reforma Horària. L’objectiu és passar a una etapa que
s’adapti a les necessitats de la
nova societat del coneixement,
uns nous horaris que permetin
conciliar la vida familiar i laboral, augmentar la productivitat i
la producció empresarial i millorar el benestar de la societat.
La Comissió està integrada
per persones provinents de
diferents àmbits. En aquest

D E L’A N O IA

PERE PRAT

La sínia
Donar voltes i voltes. Recomençar un camí que no
porta enlloc i mai s’acaba.
Els catúfols pugen i baixen.
A vegades mig plens i altres
buits. Però l’aigua sempre
va al mateix lloc. Votar és
un acte individual i anònim.
És la força d’aquell gregari
que no pensa en ell mateix,
sinó en la societat desitjada.
En el país i en un futur millor. I, com la sínia, els partits pugen i baixen. Però el
circuit no canvia. Perquè el
vot no és la solució, sinó l’eina. Els corrents de base que
determinen els canvis són
les actituds dels ciutadans.
Els polítics creuen que n’hi
ha prou, dient que se’ls escolten. I no ho fan ni dels
que es manifesten al carrer.
Però la gent, conscient del
seu propi destí, vol actuacions. Sap que viu en un món
global. Que és de tots. On
potser no cal preguntar-se
què els uneix, però sí el què
els separa. I cerquen similituds en les diferències. Perquè, ho vulguem o no, som
part d’un mateix tot. Existir
és dependre. El què respirem, el que mengem, el que
vivim i com ho fem, no és
conseqüència d’actuacions
individuals, sinó col·lectives.
I aquestes interdependències fan florir els grups, les
identitats, les religions, les
cultures i les idees. Els estats, les nacions i els partits,
són mecanismes de defensa, que generen migracions
-a la cerca de la pau, estabilitat i progrés- vers espais
que s’han organitzat al voltant d’aquests paràmetres.
La seguretat individual és el
resultat d’un entorn social,
amb les seves lleis i costums. Costa diluir-se en el
magma d’una organització
supranacional de valors i
objectius universals.
L’individu corrent té por.
S’ha sentit traït pels que
pregonen grans ideals i no
els practiquen. S’adona que
el poder econòmic i polític treballa pel seu interès.
Però no té mecanismes per
defensar-se. I tem a aquells
que s’han fet amos del món
i del seu futur. Aquell que
hauria de ser de tots, però
que acaben decidint uns
pocs. D’ací que la responsabilitat, implicació i consciència hagin esdevingut elements essencials d’una vida
compromesa, que demana
constància i determinació
per gestionar la quotidianitat. L’esperança en la cerca
de pau, justícia i llibertat.

Amb la utopia com horitzó,
una altra societat és possible. Amb idees capaces de
sacsejar les diferents administracions. Crítica amb
els sistemes injustos, fins
materialitzar accions transversals. La indignació del
present no és sinó la catarsi del futur. Un vehicle de
transformació de la societat. Pressió constant i dura
contra els murs de sempre.
I claudicaran els que s’atrinxeren darrere lleis injustes.
La societat cerca marcs de
convivència i no defenses
dels privilegis. Guanyar vol
dir dialogar i pactar. Resoldre els problemes de manera civilitzada. Escoltar amb
respecte, sense retrets, ni
amenaces. Però amb fermesa. I no es volen contemporitzacions. La paciència
s’acaba.
La societat ja no accepta polítiques de governs
que diuen haver sortit de
la crisi amb una escassa
(gairebé nul·la) reducció
de la taxa d’atur real. Que
proposen
una
reducció
de l’IRPF (dels 35 milions
d’espanyols que votaven
el passat dia 20, només 19
presenten declaració de la
renda i d’aquests el 40%
està exempt de declarar
perquè guanya menys de
12.000 euros a l’any). Que
manipulen les dades macroeconòmiques a Brussel·les.
I que no tenen ni idea de la
rendibilitat que es demana
a les inversions públiques
(com l’AVE i moltes obres,
especialment a la capital del
regne).
La societat espera un nou
debat. Però dependrà dels
ciutadans i no de les forces polítiques, per molt
que valorin els resultats de
les consultes. El poble vol
participar. I s’encara a qui
s’aprofita del sistema per
mantenir-se en el poder.
Vol gestionar el lliure mercat. No vol que la creació
de riquesa provoqui desigualtats socials, explotació
social i malmeti el medi ambient. Vol denunciar les oligarquies i els corruptes, que
s’enriqueixen amb la misèria dels pobres. Vol saber
les vinculacions entre comerç i drets laborals. Entre
guerres i fabricants d’armes
Entre migracions i els que
governen. Entre malalties
i farmacèutiques. Entre els
boscos i la qualitat de l’aire.
En definitiva. Vol ser un actor i deixar d’estar tutelat.
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Nou curs de formació de voluntaris
de Càritas Interparroquial

Campanya de les JERC
per promoure el comerç

REDACCIÓ / LA VEU

Les Joventuts Republicanes
han iniciat la campanya “Regala Igualada. Per festes,
comerç local!” per tal de promocionar els comerços de la
ciutat.
Les JERC Igualada consideren que és “imprescindible”
potenciar i promocionar el comerç igualadí ja que constitueix un “gran actiu” de la ciutat
i més encara durant les festes
de Nadal. El Portaveu de les
joventuts a Igualada, David
Prat, assegura que “com més
viu sigui el comerç més viva
serà la ciutat” i aposta clarament per “triar botigues de
proximitat, del barri” ja que
tenen “un valor afegit importantíssim i alhora repercuteix
positivament a tots els ciutadans”. Prat ha destacat la “necessitat” d’apostar pel comerç
d’Igualada ja que “veiem en
els últims anys com moltes
botigues i comerços es veuen amb l’obligació de tancar,
d’abaixar la persiana, i això és
la pitjor noticia que podríem
tenir com a ciutat. Per tant,
s’ha d’estimular el comerç local i participar-hi activament”.
El president d’Igualada Comerç, Xavier Figueres, celebra l’aposta de les JERC per

El local parroquial de Santa
Maria d’Igualada va acollir el
passat mes de novembre a 23
persones, voluntaris i voluntàries de Càritas Arxiprestal
Anoia-Segarra, que durant 3
sessions de 2h. hores cadascuna, van rebre formació organitzada per l’entitat.
La benvinguda i presentació va anar a càrrec de Joan
Farrés, director de Càritas
Arxiprestal que va destacar
la importància de la formació com a eix vertebrador del
voluntariat de Càritas com un
element “que acompanya al
voluntari en la seva tasca i és
molt necessària, ja que no n’hi
ha prou amb la intuïció o amb
la bona voluntat”.
La primera sessió va ser impartida per Rufí Cerdan, voluntari de Càritas Manresa,
que va parlar de la Identitat
de Càritas, sense deixar de
banda el conèixer la realitat
que s’atén des de l’entitat. En
la segona sessió l’objectiu va
ser reflexionar sobre el sentit

Un total de 23 persones van participar en el curs.

de l’acció voluntària, els valors
que mouen a ser voluntari i sobre els compromisos, aptituds
i actituds, drets i deures del
voluntariat. El treball en equip,
i adquirir la preparació necessària per treballar organitzadament en equips de voluntariat va ser l’eix conductor de la
tercera sessió. Tant la segona
com tercera sessió van ser
conduïdes per personal tècnic
de Càritas Anoia-Segarra.
Les sessions del curs es van
dur a terme a través d’una
metodologia dinàmica que va

implicar la participació activa
dels assistents, realitzant-se
activitats en petits grups, les
quals han estat molt vivencials o experimentals.
L’entitat, Càritas valora molt
positivament
els
resultats
d’aquesta formació i té la disposició per anar desenvolupant diferents edicions de la
mateixa, amb l’objectiu que totes les persones que realitzen
tasques de voluntariat a Càritas, en aquests moments més
d’un centenar de persones,
puguin realitzar aquest curs.

26 entitats i tècnics participen de la
Xarxa per la Inclusió d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Vint-i-sis entitats i tècnics de
diferents àmbits, representats
per una trentena de persones,
van participar el passat 3 de
desembre de la trobada de la
Xarxa per la Inclusió, una iniciativa del Pla Local d’Inclusió
i Cohesió Social d’Igualada,
que aplega totes les entitats
i serveis de la ciutat que s’hi
han adherit per a treballar a
favor de la inclusió social.
L’Ajuntament d’Igualada, des
de l’Oficina Tècnica d’Inclusió,
va convocar aquesta jornada
que va servir per discutir quin
ha de ser l’interès i les prioritats de la Xarxa.
L’obertura va anar a càrrec
de la tinent d’alcalde d’Acció
Social i Igualtat, Carme Riera, i l’acte va estar conduït
per les tècniques d’Inclusió
de l’Ajuntament. Mitjançant
dinàmiques participatives es
va consensuar quins han de
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David Prat, amb Xavier Figueres.

“donar suport al comerç local
i que iniciatives com aquestes amb la idea de sensibilitzar a la població ja que quan
consumim a prop el que fem
és generar dinamisme econòmic també a prop”. Figueres
també destaca que “El petit
comerç el que garanteix és un
retorn econòmic i social en la
proximitat. Sempre, i més en
l’actualitat, ha estat una font
ocupació important i s’ha de
potenciar”.
La campanya de les JERC,
amb el lema “Regala Igualada. Per festes, comerç local!”
constarà de diverses activitats
i promoció del comerç igualadí
alhora que també apel·len a
un consum responsable, sostenible i proper.

ERC va recaptar 400€ per a la
Marató de TV3
REDACCIÓ / LA VEU

ser els indicadors que posen
de manifest la realitat de l’exclusió social a Igualada, quins
són els serveis i recursos dels
quals disposa la ciutat per a
debilitar els factors que porten
a l’exclusió i quines han de ser
les prioritats de treball per a
l’any vinent.
Durant la trobada es va acordar i proposar continuar el treball iniciat i, d’aquesta mane-

ra, el 2016 es duran a terme
trobades trimestrals que marcaran les línies i estratègies
de treball compartit.
Qualsevol entitat d’Igualada
que vulgui treballar a favor de
la inclusió social pot sol·licitar
formar-ne part signant l’adhesió. Per a més informació es
pot escriure un correu electrònic a plainclusio@aj-igualada.
net.

El passat dissabte, 12 de desembre, previ a l’edició d’enguany de la Marató de TV3,
ERC Igualada va organitzar
a la plaça Cal Font un sorteig
d’una panera d’aliments i productes sense sucre. En total,
es van recollir 364,587€, destinats íntegrament a la Marató.
El número guanyador de la
panera va ser el 4353. De
moment, no hi ha guanyador,
però s’informa que us podeu
dirigir al local de la formació, al
carrer Òdena, 37 d’Igualada, o
bé enviar un correu electrònic
a igualada@esquerra.org, per
a informar-ne.
Col·laboració en la recollida
de joguines de la Creu Roja
ERC també va participar en

la recollida de joguines, organitzada com cada any per
la Creu Roja, i va fer entrega
de dos jocs de manualitats
destinats a infants de diferents
edats. Per a ERC Igualada,
aquesta iniciativa, igual que la
Marató de TV3, demostren el
caràcter solidari de la societat,
i es valora molt positivament
la gran col·laboració i resultats
que obtenen.

Venda nou i ocasió
Reparació
Lloguer
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Ampliació d’horaris per exàmens, a les
biblioteques Central i del Campus
REDACCIÓ / LA VEU

La Biblioteca Central de Cal
Font, i la biblioteca del Campus Universitari, amplien els
seus horaris aquest hivern per
a facilitar la preparació dels
exàmens.
La Biblioteca Central estarà
oberta aquests dies en el seu
horari habitual, de 10 a 13h i
de 16 a 20:30h, excepte els
festius i els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener a la tarda.
A més, passades les festes,
obrirà una sala d’estudi adreçada als estudiants universitaris, a la segona planta, que
funcionarà els dissabtes 2, 9 i

16 de gener, de 16 a 20:30h
i tindrà capacitat per unes 80
persones. Aquesta sala serà
només per a estudiar i els
usuaris disposaran de connexió Wi-Fi, però no hi haurà
servei de préstec, ni ofimàtica,
ni informació. L’aforament de
la sala és limitat i, per tant, no
es podran reservar llocs per a
d’altres, ocupar un lloc o absentar-se més de 30 minuts.

De la seva banda, la biblioteca
del Campus Universitari, ampliarà també horaris del 7 al
29 de gener, ambdós inclosos.
De dilluns a divendres, aquesta obrirà de 8:30 a 14h i de 15
a 20h. Els dissabtes 9, 16 i 23
de gener obrirà de 10 a 20h
ininterrompudament; i els diumenges 10, 17 i 24 ho farà de
10 a 14h. A partir del dissabte,
31 de gener, la instal·lació recuperarà el seu horari normal:
no obrirà els caps de setmana
i sí que ho farà de dilluns a dijous de 8:30 a 14h i de 15 a
19h i els divendres de 8:30 a
14h i de 15 a 17h.

Taula rodona sobre el comerç
i les noves tecnologies
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimarts 15 de desembre, va tenir lloc a la Biblioteca Central d’Igualada, la
Taula Rodona organitzada pel
grup UOCtalk Alumni Igualada
sobre el tema: “Del consum
tradicional a les noves formes
de consum”. Els ponents van
ser Tània Caballé, professora
de la UOC, Jaume Catarineu,
President de TIC Anoia; i Jovan Trisic, d’Igualada Comerç.
L’acte va estar moderat pel
periodista Jordi Puiggrós.
Com a resum del diàleg, entre
d’altres coses, es va dir que
qualsevol canal de comunicació és vàlid per a vendre, que
els botiguers no poden donar
l’esquena a les TIC, que sempre hi haurà una tendència
a comprar als grans centres
comercials urbans, que molta
gent va a les botigues a mirar
i després ho compra per Internet, que no és el preu el factor que fa que la gent compri
on-line, que el comerç ofereix

D E L’A N O IA

Àlbum Històric

Un Mossèn poeta i esportista

L’igualadí Mn. Josep M. Borràs Codina fou un capellà,
però, a més a més, va ser
poeta. Va escriure moltes
poesies, entre elles “El meu
Nadal” i “Els meus Reis”. Publicà varis volums poètics,
com “Cel Rogent”, dedicat a
la nena màrtir de la puresa,
Josefina Vilaseca.
A la vegada en el món de
l’esport va relacionar-se amb
clubs de futbol i de bicicletes.
La Unió Ciclista Igualadina
(UCI) fins i tot instituí la cursa
“Trofeu Mn. Borràs”.

Va ser, també, director i professor de música i organista.
Rebé distincions honorífiques internacionals.
Morí el 24 de març, de 1971,
als 63 anys d’edat.
Entre les localitats de la diòcesis de Barcelona, on
exercí el sacerdoci, hi figura
Vilanova del Camí on, com
homenatge i recordança,
van donar el seu nom a un
carrer.
El veiem en la fotografia de
Florenci Morera.
Josep Elias i Farré

Dos premis per a un estudiant
de l’Escola d’Enginyeria
REDACCIÓ / LA VEU

el que el públic demana, que
REC.0 ha jugat bé la comunicació a través de les noves
tecnologies però la clau del
seu èxit està en la nova experiència de compra que és el
que la gent valora. Es va parlar de la tecnologia NFC, de
les monedes locals, de que el
comerç no és ara tan fluid com
era abans, que per ser botiguer cal tenir vocació i a vegades això no passa, que avui

en dia el que no fa el consumidor és pagar ineficàcia, de
que el comerç de proximitat ha
de tenir actitud per a captar al
comprador. I es va concloure
en que l’aposta que es fa avui
en dia per a les noves tecnologies, fa uns anys era impensable, i si no es puja al tren, el
tren et passa per sobre.
L’acte va discórrer amb molta
cordialitat i va finalitzar amb
preguntes del públic.

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona va fer
entrega el dia 14 de desembre, d’una tauleta i un diploma
de Millor Expedient Acadèmic
per al curs 2014-15 de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada, al
graduat en Enginyeria Química Daniel Moriana Antúnez.
Moriana, va ser acompanyat
per la directora de l’Escola
d’Enginyeria d’Igualada, Anna
Bacardit, i la sotsdirectora
acadèmica, Rosa Cuadros.
Daniel Moriana l’endemà es
va desplaçar a Madrid a recollir un altre guardó, un dels

premis de la Plataforma Tecnològica Española del CO2. El
treball de Moriana premiat va
analitzar la “Contribució a la
aplicació del CO2 supercrític
en el sector de la pell” i va ser
tutoritzat pels professors Anna
Bacardit i Grau Baquero.
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Àmbit Penedès
El Penedès vol solucions per a la N-340
DAVID CANTO / TEXT i FOTOS

Un cop fet l’enllaç entre la
C-15 i la N-340 a l’altura de Vilafranca, els anoiencs que circulen cap al Penedès sovint ja
comencen a trobar-s’hi retencions. Els problemes s’agreugen a mesura que avancen
cap al sud, amb la presència, a
més, de força camions i, massa sovint, algun accident. I és
que tres dels deu trams amb
més concentració de sinistres
de vehicles pesants a Catalunya pertanyen a la N-340
entre el Penedès i Tarragona.
És una de les conclusions de
l’estudi d’avaluació de carreteres EuroRAP Catalunya 2015,
elaborat pel RACC i altres automòbil clubs europeus, amb
la col·laboració del Servei Català de Trànsit, la Diputació de
Barcelona i el Departament
de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya.
Són els trams de l’enllaç de la
C-32 fins a l’inici de la variant
de Vilafranca, el tram de l’inici
al final d’aquesta mateixa variant, i del final de la variant de
Torredembarra a l’enllaç de la
C-32, de 14,4, 9,6 i 11,3 km
respectivament.
Farts que no es donin solucions a la sinistralitat i les retencions que provoca l’N-340,
els alcaldes dels municipis
entre el Baix Penedès i Tarragona per on passa la via es
van constituir fa mesos en una
plataforma, anomenada Pacte
de Berà. Abans de l’estiu tenien prevista una primera mobilització, que van suspendre
després que Foment mostrés
la voluntat de rebre’ls a Madrid. Malgrat compartir el diagnòstic, des del Ministeri no ha
arribat cap resposta i, per tant,
el Pacte de Berà ha tornat a

Pacte de Berà.

Pancarta de protesta a l’Arboç.

El Pacte de Berà
no ha rebut cap
resposta de Foment
després que s’hi
reunissin a l’estiu
programar mobilitzacions. La
primera va ser diumenge 29
de novembre a l’Arboç.
Primer tall a l’Arboç
L’Arboç, juntament a Castellet i La Gornal (Alt Penedès),
és dels pocs municipis pels
quals l’N-340 encara hi passa pel mig. Per aquest motiu
ha estat la primera parada de
les mobilitzacions que han engegat des del Pacte de Berà.
Va comptar amb mig miler de
participants i amb la presència
dels alcaldes del Vendrell, l’Arboç, Altafulla, Bellvei, Calafell,
Cunit, Torredembarra i Castellet i la Gornal, acompanyats
per la presidenta del Consell
Comarcal del Baix Penedès,
el delegat de la Generalitat a

al demarcació de Tarragona i
representants d’organitzacions i partits polítics del Penedès.
Després de la marxa d’una
hora amb una pancarta que
reclamava “Solucions N-340” i
tallant la circulació de la via a
l’Arboç, l’alcalde del municipi,
Joan Sans, assegurava que
l’ajuntament rep moltes queixes dels veïns “per vibracions
que pateixen, sorolls” i perquè
“han de tenir les finestres tancades pel fum”. Per aquests
motius va convidar la ministra
de Foment, Ana Pastor, a passar una nit a l’Arboç perquè hi
senti “el soroll dels camions”.
Segons Sans, per aquest tram
de l’N-340 passen 24.000 vehicles cada dia, 3.000 dels
quals són camions de gran
tonatge.
L’alcalde del Vendrell i portaveu del Pacte de Berà, Martí
Carnicer, va destacar el fet
que hi hagi “ciutadans disposats a donar suport a la
reivindicació que han fet els
alcaldes des de fa més d’un

El Baix Penedès ha
engegat mobilitzacions amb un primer tall de l’N-340
a l’Arboç, mentre a
l’Ebre fan un tall setmanal de la via
any”. El Pacte de Berà reclama que l’AP-7 sigui gratuïta
des de Torredembarra a Vilafranca del Penedès mentre
no es construeixi una autovia,
que volen que tingui un traçat
paral·lel al de l’autopista. Per
a la presidenta del Consell
Comarcal del Baix Penedès,
Eva Serramià, aquesta seria
“la solució més ràpida” perquè
entén que “fer una autovia no
és pacífic, sobretot en el cas
del Baix Penedès, on el traçat
proposat xafa zones habitades, zones desenvolupades
urbanísticament”, en un territori que ja està travessat per
“tres autopistes, ferrocarril…
per un munt d’infraestructures
que més que beneficiar malmeten el territori i no solucions
de mobilitat.”
Si no arriben respostes des
de Madrid, el Pacte de Berà
preveu noves mobilitzacions
avançant cap al sud, amb talls
de l’N-340 a l’altura dels municipis que el conformen. El
següent, que hauria de ser
Castellet i la Gornal, encara
no té data.
Solidaritat amb l’Ebre
Un accident amb dues morts
el passat cap de setmana eleva a 15 la xifra de víctimes
mortals aquest 2015 al tram
de la N-340 entre Calafat i
Alcanar. Per aquests 66 kilòmetres hi passen una mitjana

Tres dels deu
trams amb més
concentració
d’accidents de
vehicles pesants a
Catalunya pertanyen
a la N-340
de 25.000 vehicles al dia, el
30% dels quals són pesants.
Al setembre, quatre morts
en aquest zona van acabar
la paciència dels veïns, que
van decidir engegar mobilitzacions, a les quals també han
participat membres del Pacte
de Berà.
Des d’aleshores tallen la carretera cada setmana, però
l’acció més destacada va ser
la de l’11 de desembre. Els alcaldes dels vuit municipis del
Baix Ebre i el Montsià per on
passa l’N-340 van convocar
talls simultanis als accessos
de cada població. Van comptar amb el suport de la federació d’associacions de transportistes de Tarragona, que
s’hi van implicar fent a la mateixa hora una marxa lenta a
l’N-340 i l’AP-7, a una velocitat
de 40 km/h.
Malgrat arrencar les protestes més tard, els col·lectius
de l’Ebre han aconseguit més
presència mediàtica, perquè
de seguida van optar per tallar
la carretera. De fet, els mitjans nacionals s’han fet ben
poc ressò de les declaracions
i mobilitzacions del Pacte de
Berà.
La C-32, un altre front
La via més ràpida per accedir a l’àrea metropolitana des
del Penedès és l’autopista
Pau Casals, la C-32. El tram
de peatge va des del Vendrell
fins a Castelldefels i té un cost
total d’uns 10 euros per als
automòbils. Els alcaldes dels
municipis per on passa l’autopista a les comarques del Baix
Penedès i el Garraf continuaran lluitant perquè s’alliberi el
peatge de la via. Ho van decidir en una reunió a Calafell, a
la qual van assistir entitats socials i civils que també lluiten
per la gratuïtat de la C-32. Tots
plegats exigeixen a la Generalitat que faci públic l’informe
que quantifica el cost de rescatar la concessió de l’Autopista Pau Casals. Els alcaldes
de la zona volen impulsar una
plataforma de l’estil del Pacte
de Berà.
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Comarca
L’any 2016 serà més generós amb les entitats vilanovines,
anuncia l’alcaldessa Vanesa González
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova del
Camí va oferir ahir la tradicional recepció de Nadal a les
entitats vilanovines. A l’acte,
que es feia a Can Papasseit
hi van assistir un centenar
llarg de persones en representació d’una trentena d’entitats culturals i una dotzena
d’esportives.
L’acte va començar amb la
projecció d’un audiovisual
que sota el lema “Vilanova
#viu i es belluga” recollia en
imatges l’activitat associativa
d’aquest any 2015 que estem
a punt d’acabar. Més de 400
instantànies que “demostren”
–va dir Meritxell Humbert,
regidora de Cultura i Educació- “el talent i l’esforç de les
entitats vilanovines”
El regidor d’Esports, Toni
Maturana, va agrair també
la feina que es fa des de les
entitats esportives i el fet que
es promocioni el nom de Vilanova del Camí no només al
territori català sinó a la resta
de l’estat. Conscient que, de
vegades, no es pot arribar a
tot arreu, ni oferir tot el que
demanen des de les associacions, el regidor els va demanar “paciència” i treball en
comú.

Al seu torn, l’Alcaldessa Vanesa González, va anunciar
que l’equip de govern està
treballant per incloure al pressupost del 2016 “una partida
extraordinària” per a complementar les subvencions de
les entitats locals. “Després
d’alguns anys de congelació
de les subvencions, va dir
l’Alcaldessa, esperem aquest
any poder ser més esplèndids
i contribuir, encara més amb
la vostra tasca”

González també va aprofitar
l’acte de Nadal amb les entitats per anunciar canvis al
servei de Cultura que a par-

Els Pastorets infantils, amb més de
130 petits actors, el bressol dels
Pastorets de Calaf

CALAF / LA VEU

i
Nom: ....................................................................................................
Cognoms : .........................................................................................
Població: ............................................................................................
Telèfon mòbil: ..................................................................................
Mail: .....................................................................................................

SORTEGEN

UN VOL
EN GLOBUS

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 fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la
finalitat 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).

tir de l’1 de gener, dirigirà – a
nivell tècnic- Gemma Roig en
substitució de l’actual coordinador, Jordi Hervàs que deixa

l’Ajuntament per dedicar-se a
les arts escèniques.
Durant la recepció es va fer
un reconeixement a les entitats, culturals i esportives,
que enguany han celebrat
aniversaris assenyalats com
el 30è aniversari del Carnaval
Infantil del Camp del Rei, el
25è aniversari de l’Esbart, i el
50è del CF Vilanova. I també
es va lliurar un reconeixement
a l’Institut Pla de les Moreres:
25 anys contribuint en l’educació i formació de l’alumnat
vilanoví; a l’AAVV del barri
Bonavista, per un quart de segle treballant per la cohesió i
la millora del barri; al CH Vilanova per 30 anys fomentant
i promocionant els valors de
l’esport a través de la pràctica de l’handbol i a l’Agrupació Cultural i Recreativa, que
enguany celebren 70 anys de
Cavalcada de Reis a Vilanova
del Camí.

Amb la mateixa il.lusió que a
l’edició de l’any passat, s’han
preparat uns Pastorets Infantils que faran parlar.
Il.luminació, decorats, efectes
especials, maquillatge, perruqueria, vestuari, i un llarg
etcètera de detalls s’estan
ultimant per tal que els més
de 130 petits actors de Calaf i
Comarca estrenin els Pastorets Infantils, sota la direcció
de l’Eloi Fonoll i l’Elna Sans
com a ajudant de direcció,
així com la col.laboració de
l’Escola de Municipal de Música de Calaf
Han estat estat molts mesos
de preparació, I a diferència

de l’edició passada, on dos
grans i originals decorats
acompanyaven tota la representació, enguany l’escenografia serà d’allò més espectacular, ja que està basada
en una combinació de projeccions i els elements tradicionals.
El text és una adaptació força
acurada de la versió de Josep
Mª. Folch i Torres, per part de
l’Eloi Fonoll i la Marina Torra.
No són els Pastorets de Calaf, però sí que són el bressol
dels Pastorets de demà, de la
mateixa manera que alguns
dels actors que avui formen
part de l’Agrupació Teatral
Casal de Calaf, van ser els

petits actors que al seu dia
van formar part dels primers
Pastorets Infantils.
Dates de representació:
- Diumenge, 27 de desembre
de 2015 a les 18:00h.
- Dissabte, 2 de gener de
2016 a les 18:00 h.
- Dimecres, 6 de gener de
2016 a les 18:00 h.
El preu de les entrades és de
12 € per al públic en general,
10 € per als socis del Casal
de Calaf, i de 6 € per als menors de 14 anys.
Venda anticipada per internet
a través de www.casaldecalaf.cat i una hora abans de
cada funció.

Comarca
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Conca d’Òdena

La Diputació signa crèdits amb setze
ajuntaments per més de 18 MEUR

Bona acollida de la primera
Gimkana de Nadal del Camp del Rei

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La presidenta de la Diputació
de Barcelona, Mercè Conesa, ha signat aquest dilluns
crèdits per valor d’una mica
més de 18 milions 475 mil
euros amb un total de setze
ajuntaments catalans, dins
del Programa de Crèdit Local
impulsat per la corporació. Vilanova del Camí ha estat un
dels municipis beneficiats
d’aquest programa amb un
import de 252.604,54 euros
(dels quals 13.552,99 euros
seran subvencionats). L’alcaldessa Vanesa González
va signar el crèdit juntament
amb la màxima responsable
de l’ens provincial.
Gràcies al conveni signat entre la Diputació i el Banc de
Sabadell, els ajuntaments poden obtenir una línia de préstecs per a inversions a un tipus d’interès preferencial. El
Programa de Crèdit Local té
per objectiu reduir els costos
financers dels préstecs dels
municipis destinats a noves
inversions.

IGUALADA / LA VEU

Els 16 municipis beneficiaris
pertanyen a les comarques
del Vallès Oriental, Vallès
Occidental, Maresme, Bages, Baix Llobregat, Osona i
l’Anoia, on Vilanova del Camí
ha estat l’únic que ha obtingut
crèdit de l’ens provincial.
Els imports dels crèdits i de
les
subvencions
oscil·len
entre els 88.000 euros concedits a La Roca del Vallès

(4.721,46 euros subvencionats) i els 5 milions 734 mil
per a Sant Cugat del Vallès (dels quals 307.685 seran subvencionats).
Durant l’any passat, la Diputació va signar crèdits per un
valor de prop de 44 MEUR,
dels quals 5.774.170 euros
van ser subvencionats directament per la corporació.

El president de l’Associació
Cultural Camp del Rei, Manolo Cano, ha fet una valoració
positiva de la primera Gimkana de Nadal que l’entitat ha
realitzat aquest passat dissabte pels carrers del barri.
En les proves han participat 6
equips, amb un total d’uns 40
integrants. Tothom va acabar
molt content i des de l’associació no es descarta tornar a
realitzar l’activitat l’any vinent.
Els participants van acabar
totes les proves, i va guanyar

l’equip que ho va fer en menor
temps. Es tractava de seguir
les pistes que l’organització
havia amagat en un cofre i
que facilitaven la recerca dels
personatges del pessebre
que s’havien donat a la fuga o
s’havien amagat per diferents
indrets del barri.
En la primera prova que consistia en un recapte d’aliments, es van recollir més de
50 quilos. L’entitat doblarà la
quantitat i entregarà més de
100 quilos al Banc de la Teca
de Vilanova del Camí.
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Mig centenar d’infants fan
Satisfacció a Vilanova per la recollida de
cagar el tió de la Colla i porten joguines de Creu Roja Anoia
el pessebre
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

A les portes de Nadal, el pas·
sat diumenge 20 de desembre,
com cada any, la Colla Excursi·
onista de Vilanova del Camí es
va reunir per portar el pessebre
creat per Pere Bartolí, al Turó
de la Guàrdia. A les 9 del matí,
a l’Església de Sant Hilari, el
Mossèn va beneir al pessebre
i als participants, que enguany
van arribar a superar el cente·
nar, la meitat dels quals eren
nens i nenes de totes les edats.
Desprès de la benedicció van
pujar tots plegats al turó.
Un cop dalt i amb el naixement
al seu lloc, van cantar nadales
i després de retorn, al peu del
turó, els companys de la co·
lla els estaven esperant amb
pa torrat, xocolata i moscatell
per esmorzar. Un cop acabats
d’esmorzar es va fer cagar els
dos tions gegants, de 4 i 6 me·

tres, un per als grans i un al·
tre amb xumet per als menuts.
Com explica la cronista de la
colla, Franceca Cullerés, els
petits van picar fort per obtenir
el seu premi: llaminadures, xo·
colata i també un tió petit per a
cadascun (que els va caçar el
Pere Bartolí).
Cullerés ha agraït la sortida als
companys de la colla, que any
rere any ho fan possible.
Ara toquen vacances de Na·
dal, però reprendran la seva
activitat el 10 de gener, amb
la Festa de Sant Hilari i amb la
tradicional Pujada als dipòsits.
Aniran al Turó de la Guardia a
posar la Senyera i després es
trobaran amb els participants
de la cursa als dipòsits on es·
morzaran plegats.
Des de la colla desitgen unes
Bones Festes de Nadal i un
Feliç 2016 a tothom.

La recollida de joguines a Vila·
nova del Camí per a la campa·
nya de Creu Roja Anoia “Cap
nen sense joguina” va ser tot
un èxit de participació de la
ciutadania. Així ho asseguren
des del Servei de Cultura i la
regidoria de Solidaritat que
han subratllat l’agraïment a la
població anònima que va por·
tar joguines de manera desin·
teressada.
També han destacat la col·
laboració de les entitats vi·
lanovines que van participar
activament en el recapte, o bé
atenent la parada o bé apor·
tant joguines: l’Associació
Sardanista Vilanova del Camí,
Endinsa’t, l’Escola Joan Mara·
gall, Lacetanis, Els cabrons de
Vilanova i V365
El regidor de Medi Ambient
i Solidaritat, Luis Perea, ha
mostrat també la seva satis·
facció i agraïment a les per·
sones que van col·laborar en
aquesta activitat.
D’altra banda, Creu Roja Ano·
ia també ha agraït la contribu·
ció de totes les persones que
van participar a la marató de
joguines que es va realitzar a
Igualada i on es van recollir
prop de 450 joguines noves.

Diferents Ajuntaments van or·
ganitzar actes que ajudaran a
complementar els paquets. A
banda de Vilanova del Camí,
també es van fer activitats a
Calaf, Capellades, Òdena, La
Pobla de Claramunt i Prats de
Rei.
Des de Creu Roja Anoia, han
agraït la implicació de tothom,
des de les persones anònimes
que van portar joguines, a les
entitats i associacions que van
portar a terme alguna de les
accions de la campanya, pas·
sant per l’equip de voluntàries
que van dedicar moltes hores,
perquè cap infant de la comar·
ca es quedi sense joguines el

proper 5 de gener.
A Igualada, la marató es va fer
per per segon any consecutiu
a laSala; enguany la principal
novetat era la renovació de la
imatge de la Campanya que
es va fer amb l’ajuda de les
escoles després de participar
en el Concurs de dibuix que
va convocar l’entitat. Els as·
sistents a la Marató van poder
gaudir de l’exposició de les
obres que els alumnes van
presentar al concurs, i es va
aprofitar l’acte per reconèixer
els tres dibuixos guanyadors,
entregant un obsequi als seus
autors.

S’obren les inscripcions per al curs d’Operacions
Auxiliars de serveis administratius
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Promoció
Econòmica
ha
fet pública l’oferta d’un curs
d’operacions auxiliars de ser·
veis administratius i generals
subvencionat pel SOC i pel
Ministerio de Empleo y Segu·
ridad Social. El curs de 450
hores, s’adreça principalment
als vilanovins i vilanovines en
situació d’atur o amb necessi·
tats de reciclatge i es centrarà
en temes com l’organització
empresarial o la gestió d’arxiu
entre altres.
Les inscripcions per aquest
curs estan obertes fins el pro·
per 29 de desembre a les 14 h
i la sessió informativa es farà
el dia 30.
El curs començarà el proper
11 de gener i s’allargarà fins el
26 de maig. Les classes es fa·
ran al Centre d’Innovació Ano·
ia, de dilluns a divendres de 9
a 14 hores.
Promoció Econòmica també
ha programat per al proper
mes de gener un curs d’auxi·
liars de magatzem amb carnet
professional de carretoner i
plataformes. Aquesta és una
proposta sorgida arran del

procés participatiu Vilanova
Participa! que l’Ajuntament va
engegar el mandat anterior.
Des de Promoció Econòmica
s’ha apostat per aquest curs
tenint en compte l’oferta i la
demanda del sector empre·
sarial. Barón assegura que hi
ha poca oferta formativa en
aquest sentit però, en canvi,
és una de les tasques que
més es demanen des de les
empreses de la comarca.
Segons explica el regidor, la
proposta ha tingut un allau de
demandes. Més d’un centenar
de persones s’han interessat
per fer aquest curs que només
pot oferir 18 places. Per això
diu Barón ja estudien reeditar
el curs l’any vinent dins l’ofer·

ta formativa anual que ofereix
Promoció Econòmica.
Barón es mostra optimista pel
que fa l’actitud empresarial i
industrial. Assegura que, mal·
grat estar immensos encara
en un procés complicat amb
una taxa d’atur important, les
mostres de recuperació són
cada dia més nombroses. Les
empreses, diu Barón, tenen
ganes d’invertir i s’ha notat un
punt d’inflexió també pel que
fa l’ampliació de les plantilles.
Per a més informació i ins·
cripcions podeu posar-vos en
contacte amb Promoció Eco·
nòmica, al Centre d’Innovació
Anoia o al telèfon: 93 805 44
11 extensió 5.
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Celebrada la tradicional Fira de Nadal
MONTBUI / LA VEU

Dissabte passat el Boulevard
montbuienc es va omplir de
paradetes i comerços ambulants, amb la tradicional “Fira
de Nadal”. La jornada de botigues al carrer, presidida per
una climatologia més pròpia
de la primavera, va comptar
amb una notable participació i
amb nombrosos visitants, que
van poder fer algunes de les
compres nadalenques més
esperades. La Fira de Nadal
va incloure la participació d’algunes entitats del municipi.
Sense anar més lluny, la Unió
d’Establiments de Montbui
(UEM) va organitzar una activitat de fer cagar el Tió per
als més menuts. Tammateix hi
va col·laborar la Comissió de
Festes, encarregada de realitzar una Xocolatada. No hi va
faltar la Tómbola Solidària de
l’entitat “Artesanas de Corazón”, ni tampoc una paradeta
de Baula, des d’on van poder
promocionar l’Agenda Llatinoamericana. Durant la matinal
no hi van faltar diferents jocs
tradicionals per a la mainada,
un castell inflable, tallers diversos, una cercavila amb els
tabalers de l’Institut…
Tammateix, a partir de la una
de la tarda, es va fer el lliurament del premi al comerç
guanyador del quart Concurs
d’Aparadors Nadalencs de
Montbui. En aquesta oportunitat aquest reconeixement va
ser per a l’aparador de l’establiment “El Coixí”, ubicat al

MONTBUI / LA VEU

carrer La Tossa. L’alcalde Teo
Romero va ser l’encarregat de
fer el lliurament del premi als
responsables d’aquest establiment, que han guanyat una
nit d’hotel per a dues persones
en un hotel amb spa.
Durant tota la matinal el nombre d’assistents a la Fira de
Nadal va ser molt destacat.
Celebrada la primera gimca-

na de Nadal per als infants
de Montbui
D’altra banda, també dissabte
passat, però a la tarda es va
dur a terme a l’espai MontMercat la primera Gimcana de
Nadal, adreçada als infants de
Montbui d’entre 6 i 12 anys.
Van col·laborar en aquesta
activitat l’AMPA Garcia Lorca,
AMPA Antoni Gaudí, Montsplai i Inama.

El patge Hammend ja és a Montbui
MONTBUI / LA VEU

L’arribada del Patge Hammend, dissabte passat a
Montbui, va donar el tret de
sortida a la festa de Reis, una
de les més tradicionals i esperades del calendari festiu
al municipi. Com és habitual
els darrers anys el seguici de
patges reials va arribar motoritzat, en unes motocicletes
“Harley Davidson”. Amb ells
va arribar el Patge Hammend,
qui va saludar grans i petits a
La Vinícola, en un discurs on
va recordar als infants més
entremaliats que encara estan a temps “d’aparèixer en el
Llibre Blanc i de rebre les corresponents joguines que han
demanat”.
Durant els darrers dies el Patge Hammend ha estat protagonista també a l’emissora
Montbui Ràdio, des d’on es va
adreçar, dimarts i dimecres als
infants
del municipi en el programa

L’ajuntament de Montbui signa
un conveni amb Fundesplai

“El patge a la ràdio”. Els patges reials també van visitar els
diferents centre educatius del
municipi.
Aquest diumenge, lliurament de cartes al Patge
Hammend
Aquest proper diumenge es
durà a terme el lliurament de
la carta al Patge Hammend. Al
Nucli Urbà el lliurament de les
cartes es farà entre les 11 del
matí i les dues de la tarda, al
Centre Cívic i Cultural La Vinícola. També durant el matí,

els patges visitaran l’Asil del
Sant Crist d’Igualada. Organitza aquesta activitat la regidoria de Cultura de l’Ajuntament
montbuienc, amb la Comissió de festes i els patges col·
laboradors.
D’altra banda, el mateix diumenge, però al Nucli Antic, i
a partir de les 12.15 hores, es
podran lliurar les cartes al patge, com és costum, a l’Ateneu
Cultural i Recreatiu. Organitza
aquesta activitat la Comissió
de Reis del Nucli Antic.

electricitat · aigua · gas
climatització · energia solar
bombes · descalcificadors
osmosi · il·luminació
sistemes de reg
instalacions@inspelegri.cat Tel. 608 891 709 / 938 084 098
Constància, 36 - 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)

Aquest dimecres al migdia
ha tingut lloc a l’Ajuntament
de Montbui la signatura d’un
conveni entre l’Ajuntament de
Montbui i l’entitat Fundesplai
per a la gestió i dinamització
de l’espai Mont-Jove. L’acte
de signatura d’aquest conveni
ha comptat amb la presència
de l’alcalde Teo Romero i la
Tinent d’Alcalde d’Administració, Economia i Participació Elisabeth Tamargo. Per
part de Fundesplai ha signat
l’acord Carles Xifra.
El conveni, que té una durada
inicial d’un any permetrà que
Fundesplai s’encarregui de la
gestió d’aquest espai, que vol

interactuar amb els joves del
municipi. L’objectiu, com va
explicar l’alcalde Teo Romero
“és aconseguir que MontJove
sigui l’espai de trobada del
jovent del municipi, un lloc
on els joves puguin compartir
interessos, formació i també
activitats lúdiques. Tenim molt
clar que volem que MontJove sigui un espai atractiu per
als joves montbuiencs, i que
canalitzi els seus interessos”.
L’alcalde va recordar que “els
joves tindran a MontJove el
seu espai. Serà un servei que
interactuï amb ells, creant
grup...MontJove serà allò que
els joves de Montbui vulguin
que sigui”.

10 Persones de Montbui
entren en un nou torn dels
plans d’ocupació local
MONTBUI / LA VEU

Aquest mes de desembre
l’Ajuntament torna a posar en
marxa un pla d’ocupació dins
el projecte Mont-Social, finançat amb recursos propis. Es
contractaran 10 persones del
municipi per a tasques d’interès general que prestaran
els seus serveis durant tres
mesos i a mitja jornada. Es
tracta un cop més de donar
una ocupació remunerada a
persones que fa temps que
es troben en situació d’atur i
que necessiten una petita empenta per tornar al mercat de
treball. Amb aquest pla d’ocupació aquestes persones reben un impuls que, per una
banda, els ajudarà a fer front
al dia a dia i, per una altra,
milloraran la seva ocupabilitat

futura, tot adquirint una certa
experiència laboral en tasques
de neteja i manteniment.
Com explica l’alcalde Teo Romero “l’ajuntament de Montbui
continua prioritzant l’ocupació d’aquelles persones més
necessitades del nostre municipi. El programa de Plans
d’Ocupació Local és una
mesura d’emergència social,
però nosaltres tenim clar que
no podem quedar-nos impassibles, davant una crisi que
ha fet molt de mal a moltes
famílies de Montbui”. Com va
comentar el batlle montbuienc
“a més aquestes persones realitzaran importants tasques a
benefici de tota la comunitat.
Pensem que és un programa
plenament justificat i necessari”.

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
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Gran implicació del municipi d’Òdena per
recaptar diners per la Marató de TV3
ÒDENA / LA VEU

El municipi d’Òdena s’ha abocat altra vegada per la Marató
de TV3. Aquesta vegada més
de 250 persones s’han implicat en la gestió i execució
d’activitats per a recollir diners
per la Marató d’enguany que
recapte fons per investigar sobre les malalties de la diabetis
i l’obesitat. Fins a dia d’avui
s’han recollit prop de 2.000
euros.
Al llarg del cap de setmana
s’han dut a terme diverses
activitats solidàries. Algunes
d’elles, com la venda d’artesania feta per les Dones dels
dilluns, per exemple, que comporta una feina de setmanes
anteriors, tot creant i pintant
casetes de fang, per exemple. Va valdre la pena perquè
es van vendre totes les peces
artesanes que van exposar a
les parades, en aquest cas al
Centre de l’Espelt i al Teatre
Centre Unió Agrícola. La satisfacció dels participants de les
activitats de la Marató, encara
es notava durant aquesta setmana. Recordem que des del
Club de Petanca del Pla de la
Masia i Barri de Sant Pere ja
es van recaptar diners el passat mes de setembre i ara, encara es pot col·laborar a través
del Club de Bàsquet Òdena tot
comprant butlletes per 2 euros
pel sorteig de samarretes, a la
guardiola del Casal d’Avis del
nucli d’Òdena i les que hi ha a
la Llar d’Infants Els Vailets i al
Camp de Futbol Municipal La
Sort.
Quant a esports van col·
laborar, l’Esport Ciclista Òdena, amb la pedalada amb BTT
del diumenge al matí, com
també la caminada de la Colla Òdena Matinera que va
dur el Pessebre fins al Puig

Celebrada una participada
recepció nadalenca a les
entitats del municipi d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

Aguilera. En aquesta activitat
una quarantena de persones
van gaudir de l’excursió. D’altra banda, dissabte a la tarda,
van disputar el partit solidari
els equips del Rebrot i el San
Mauro a La Sort i la zumba
va fer vibrar els participants
tot ballant aquesta modalitat
al Centre Cívic del Pla de la
Masia. També es van celebrar
concerts al Teatre Centre Unió
Agrícola, dissabte i diumenge.
Les actuacions del concert de
dissabte van ser presentades
pel grup odenenc AGIE Pany

del Bosc i una vegada finalitzades les de diumenge al
vespre-nit, l’alcalde Francisco
Guisado va agrair la gran implicació i participació de les
entitats i persones que s’hi
han abocat. I és que aquest
cap de setmana a Òdena s’ha
mostrat la total implicació de
les persones que han col·
laborat realitzant directament
les activitats i de les persones
que han col·laborar com a públic, també donant diners per
la Marató de TV3 d’enguany.

Ahir al vespre es va celebrar
la recepció nadalenca a l’Ajuntament d’Òdena amb les entitats del municipi odenenc. Al
principi, l’alcalde Francisco
Guisado va dir unes paraules
agraint la feina feta per les
entitats, i repassant els diferents vessants que apleguen:
el d’oci, el de cultura, esports
i també el de la natura, tenint
en compte que també hi ha
l’Agrupació de Defensa Forestal. Ell mateix va dir, que
tot i la crisi econòmica que es
pateix s’ajudarà a les entiatats
en tot el què es pugui, des de
l’Ajuntament. També va agra-

ir la presència dels regidors
d’ERC, En Carles Casanova
i la Maria Sayavera. El mateix regidor Casanova (i a la
vegada president del Centre
d’Esports d’Òdena), també va
dir unes paraules abans de
començar el pica-pica entre
tots els assistents i va dir que
des de l’oposició també ajundarien a les entitats en el què
puguin. L’acte, que començà
puntual a les 8 del vespre al
Saló de Sessions, va acabar
al cap d’una hora i mitja i durant aquella estona tots els assistents i representants de les
entitats odenenques van poder intercanviar impressions.

Arriba la 25a edició del
Pessebre Vivent d’Òdena

SORTEIG D’UNA BICICLETA

Nom

Adreça
Localitat
Tel. mòbil
Email

ÒDENA / LA VEU

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).

S’ha d’enviar la butlleta a

carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

Els dies 25, 26 i 27 de desembre es durà a terme el Pessebre Vivent d’Òdena. Enguany
se celebrarà la 25a edició.
Igual que en els darrers anys
es farà al turó del castell. L’ho-

rari serà de les 19 h fins les 21
h i es donarà la voluntat a la
sortida del recorregut.
Aquesta activitat és organitzada per l’Associació Cultural
del Pessebre Vivent d’Òdena
i rep el suport de l’Ajuntament
d’Òdena.
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La Llacuna tindrà Saló de la Infància

La Torre es mou per la Marató

LA LLACUNA / LA VEU

La Torre de Claramunt va celebrar el passat diumenge, 19
de desembre, les activitats per
recollir fons per la Marató de
TV3 que va tenir lloc el diumenge 13 de desembre.
Els veïns i veïnes de La Torre
de Claramunt van participar
molt activament a les activitats
que es van organitzar per la
Marató i que enguany anava
dedicada a l’estudi de la diabetis i l’obesitat.
El taller realitzat al matí per
a infants de 3 a 12 anys i les
portes obertes a la Finca Ser-

La Llacuna tornarà a tenir
enguany Saló de la Infància
organitzat per la regidoria de
cultura i turisme de l’Ajuntament de la Llacuna. El Saló se
celebrarà del 28 al 30 de desembre en horari de matí de
11.00 h a 13.00 h i de tarda, de
16.00h a 20.00h i tindrà lloc a
la sala polivalent de la piscina.
El fil conductor d’aquesta edició serà l’Antic Egipte. Així, els
matins tindrà lloc diferents jocs
i activitats pensades per treballar la creativitat, els valors,
i perquè els nens i nens s’ho
passin d’allò més i a les tardes
s’ha programat el tallers relacionat amb l’Antic Egipte.
El dilluns a les 16h s’ha programat el taller de ”Momificació, anem a fer una mòmia!” i
a les 17,30h “Els relleus egipcis: fem d’artesans de l’antic

Egipte?”. Dimarts, 29 de desembre a les 16h, “Jeroglífics,
aprèn a llegir i escriure com un
escriba egipci!” i a les 17,30h
“Construeix la teva pròpia piràmide!”. I finalment dimecres
es realitzarà a les 16h, “Icones
de l’Antic Egipte” i a les 17,30h
“Les joies dels faraons”.
La regidora de cultura i tu-

risme de l’Ajuntament de la
Llacuna, Rosa Busquet manifesta la importància i la bona
feina que fa el Saló com a punt
de trobada entre els nens i les
nenes, potencia la interrelació
i cooperació entre ells a més
de fomentar els valors, la cultura, les tradicions, l’esport,...
L’entrada és gratuïta.

LA TORRE DE C. / LA VEU

ra Burgés, un centre on es va
poder gaudir del paratge a
més dels cavall i alguns passeig a ponis,.... van tenir una
molt bona acollida. A la tarda,
al centre Sant Joan Baptista,
va tenir lloc el bingo solidari.
Es van celebrar 6 bingos i la
col·laboració mínima era de 5
euros. Tots els diners recopilats s’enviaran a la Fundació
de la Marató pel seu recompte
final.
L’Alcalde de La Torre de Claramunt, Jaume Riba, vol agrair la participació i la generositat de tots els torredans.

Concert de Nadal a la Llacuna

Agenda de Nadal a la Llacuna
LA LLACUNA / LA VEU

- Dijous 24, a les 12 de la nit, a
l’església de Santa Maria i plaça Major
Missa del Gall. Missa de pastors cantada pel Cor Parroquial.
Al sortir de la missa, trobada al
voltant del foc a la plaça Major i
coca i cava pels assistents.
- Divendres 25, a les 12,30h
del migdia, a l’església de Santa Maria
Missa de Nadal cantada pel
Cor Parroquial.
- Diumenge 27, a les 13 h, a
l’església de Santa Maria
Concert de Nadal a càrrec de

la Coral La Cuitora
- De dilluns 28 a dimecres 30,
de 11 a 13 h i de 16 a 19 h, a
la sala polivalent de la piscina
Saló de la Infància. Matins jocs
i activitats a les tardes tallers
sobre l’antic Egipte.
Organitza: Regidoria de Cultura i Turisme de l’Ajuntament de
La Llacuna
- Dijous 31, a la 1 h de la matinada, a la sala polivalent de la
piscina
Festa de benvinguda del nou
any a càrrec del Hombre Tranquilo i l’actuació del conjunt De
Gala. L’ajuntament convidarà
a una copa de cava a tots els

assistents.
- Divendres 1, a les 13:30 h
Arribada del patge Faruk.
Rebuda del patge Faruk a la
carretera d’Igualada i a l’arribar
a la plaça, recollida de cartes.
Organitza: La Comissió de
Reis de La Llacuna
- Dimarts 5, a les 20h
Cavalcada de Reis. Arribada
de Ses Majestats, els Reis
d’Orient, carregats de regals i
sorpreses per a petits i grans.
La Cavalcada començarà com
de costum a davant dels bombers, a les 8 del vespre. Organitza: La Comissió de Reis de
La Llacuna

Festival de Nadal de l’escola de Tous
SANT MARTÍ DE TOUS / LL. A.A.

El passat dilluns dia 21 tingué
lloc al local municipal de Sant
Martí de Tous “ L’Ateneu“ el
festival de Nadal organitzat
per l’escola “Cérvola Blanca”.
Més de 450 persones, entre
alumnes, mestres i familiars
es van aplegar per gaudir-ne
amb les nadales i actuacions
musicals interpretades de forma magnifica per l’alumnat.
Representants de cada curs
van fer també una exposició
de les activitats desenvolupades a l’aula tot preparant l’organització de l’acte .
La festa va concloure amb un
berenar ofert per l’AMPA .
Felicitats a la directora Sra.
Josepa Castells i a la resta
de professors de la escola
Cervola Blanca per l’èxit de la
festa .

LA LLACUNA / LA VEU

El proper diumenge 27 de desembre, a la una del migdia,
l’església de Santa Maria de la
Llacuna acollirà el tradicional
concert de Nadal.
Sota la direcció de la Maria
Teresa Costa, la centenària
coral La Cuitora ens oferirà

un divers repertori de nadales i cançons tradicionals, tant
d’aquí, com d’arreu del món.
La Coral Cuitora, us convida
acompanyar-los a escoltar i a
gaudir del concert nadalenc, i
us desitja un Bon Nadal i un
Pròsper Any 2016.

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, en sessió
extraordinària celebrada el dia 15 de desembre de 2015, va
adoptar l'acord d'aprovar inicialment l’Ordenança Municipal
reguladora de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de
Sant Martí de Tous.
En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord
esmentat es pot consultar a les oficines municipals tots els
dies feiners entre les 9:00 hores i les 13:30 hores durant el
termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present
anunci al BOPB, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació
escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació.
Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, l’Ordenança
esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit
ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposa l'article
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.
Sant Martí de Tous, 17 de desembre de 2015
L’Alcalde
David Alquézar Claramunt
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La Copa Nadal de Natació i el Pessebre Vivent
centren les activitats nadalenques a la Pobla

I Mercat de Nadal a Carme

LA POBLA DE C. / LA VEU

Diumenge al vespre es va celebrar a Carme el I Mercat de
Nadal. Al voltant del pati de
missa, es van reunir, de les
17h. a les 20h., una desena
d’artesans de diverses temàtiques, gairebé totes elles relacionades amb productes i
objectes per aquestes festes.
A més, els nens i nenes de 6è.
de primària de l’escola van organitzar un taller de tions i una
parada de berenars de cara a
recaptar fons per fer alguna
activitat quan finalitzi el pre-

La Copa Nadal de Natació i
el Pessebre Vivent són els
dos actes centrals de l’agenda nadalenca a la Pobla de
Claramunt. La Copa Nadal
de Natació, que arribarà a
la quaranta-quatrena edició,
tindrà lloc el divendres 25
de desembre al migdia, i el
Pessebre Vivent, que ja fa
trenta-un anys que s’organitza, es farà el dissabte 26 de
desembre a la tarda-vespre.
La Copa Nadal de Natació es
farà a la Piscina Municipal. A
partir de les 12 del migdia els
nens i les nenes podran fer
cagar el tió i a la 1 s’iniciarà la competició. Mitja hora
abans de la cursa, es podrà
fer la inscripció. Aquesta activitat l’organitza la regidoria
d’Esports de l’Ajuntament
l’Ajuntament i compta amb
el suport de la Generalitat
de Catalunya, la Diputació
de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia i empreses
i entitats bancàries del poble
i de la comarca.
En aquesta cursa hi haurà
dues categories, masculina
i femenina, dividides en tres
subcategories: absoluta, comarcal i local. També es premia el nedador de més edat i
el de menys edat, sigui masculí o femení. Després de la
competició es lliuraran els
trofeus, cedits per l’organització i pels col·laboradors.
L’últim classificat de la categoria, tant masculina com femenina, serà obsequiat amb
un bacallà.
Hi haurà rom cremat per a
tothom i xocolata per a la
quitxalla. Se sortejaran dues
tauletes, una per als menors
de 16 anys, i una altra, per
a la resta de participants.
També se sortejaran, entre
tots els participants, diferents
regals.
El dia de Sant Esteve, trenta-unena edició del Pessebre Vivent
El dissabte 26 de desembre,
els racons del nucli antic
acolliran, un any més, la representació del Pessebre Vivent, que arribarà a la trentaunena edició. Es faran dues
representacions, a les 6 de la
tarda i a 2/4 de 8 del vespre,
i hi participaran 85 nens i nenes, d’entre 3 i 14 anys.
Aquesta activitat l’organitza la Comissió del Pessebre Vivent, formada per una
desena de poblatans, amb
la col·laboració de l’Ajuntament, empreses del municipi
i diversos pares dels joves

CARME / LA VEU

sent curs escolar.
La iniciativa va anar a càrrec
de l’AMPA de l’escola, en col·
laboració amb l’Ajuntament i
altres entitats i persones del
poble, com ara el Cor de Caramelles que va amenitzar la
vetllada amb un petit recull de
cançons nadalenques i l’escenificació del naixement a l’entrada de l’església.
Cal esmentar la notable assistència de veïns i veïnes
del poble, en una vesprada
no gaire freda i que prestava
a passejar i a gaudir de l’activitat.

Tallers i cagatió al Casal
Recepció nadalenca de les autoritats municipals

CARME / LA VEU

Copa Nadal de natació de l’any passat

actors. Hi haurà sis escenes,
en què es combinarà el diàleg i la música: el Mercat, als
Jardinets; el Somni de Nadal
i els Dimonis, a la plaça de
l’Església; L’Anunciació, a
la plaça de les Tres Fonts, i
els Pastors i el Naixement, al
Campanar Vell.
A més d’aquestes escenes,
al llarg del carrer Major, hi
haurà diferents oficis, com el
fuster o el ceramista. Com en
altres edicions, se sortejarà un
pernil i entre els joves actors i
actrius es repartirà un got de
Cacaolat, coca i xocolata.
Visita del patge Faruk i altres activitats nadalenques
El diumenge 27 de desembre
a l’Ateneu Gumersind Bisbal,
els nens i les nenes rebran
la visita del patge Faruk.
L’emissari reial arribarà a 2/4
d’1 del migdia i els infants li
podran lliurar les cartes. A les
11 del matí hi haurà un espectacle infantil a càrrec del
grup La Cremallera amb el
títol La capsa màgica.
Després d’aquest espectacle, la Comissió de Reis
sortejarà una panera. Els números es podran comprar el
mateix dia. Aquesta activitat

l’organitzen la regidoria de
Cultura i la Comissió de Reis.
A més d’aquestes propostes, demà dimecres 23 de
desembre la regidoria de
Joventut, a través del Cau
Jove, organitzarà una festa
amb motiu de Nadal. L’activitat tindrà lloc a les 6 de la tarda al local juvenil. Del dilluns
28 al dijous 31 de desembre,
la regidoria d’Infància organitzarà el Juga al Nadal per
als nens i nenes de P3 fins a
sisè. Aquesta activitat tindrà
lloc de les 9 del matí a la 1
del migdia a l’escola Maria
Borés.
Des de mitjan de desembre a
la Pobla de Claramunt s’han
organitzat diversos actes al
voltant de les dates nadalenques, com la recepció
que cada any ofereix l’Ajuntament als treballadors i entitats locals, que va aplegar,
el dimecres 16 de desembre
al Teatre Jardí, una setantena de persones; la representació oferta pels alumnes de
les classes d’anglès; l’espectacle de danses tradicionals
a càrrec de l’Esbart Dansot,
o les festes nadalenques a la
Llar d’Infants Municipal Sol
Solet i a l’escola Maria Borés.

Aquest dissabte passat, 19 de
desembre, a les vigílies de les
festes de Nadal a Carme es va
celebrar l’arribada del Tió de
Nadal. Aquest any, primer hi
va haver un taller a càrrec de
Su Alins i Núria Rosich en què
infants, pares i mares van poder fer els seus propis torrons.

Tot seguit, els menuts van poder fer cagar el Tió de Nadal
que es va portar molt bé i va
portar detallets per a tothom.
Finalment, tothom va poder
gaudir d’un berenar i d’una estona jugant plegats. La Junta
del Casal de Carme els agraeix a tots la seva participació i
els desitja bones festes i fins
la propera.

L’amic invisible passa pel Casal
de Carme

CARME / LA VEU

Des que fa uns anys per
aquestes dates l’Amic invisible visita l’espai de dones
grans de Carme. Mai ha faltat
a la seva cita, i com no, aquest
desembre ha tornat...
Dimarts 15 a la tarda estava
tot apunt per acollir l’esperat
personatge i celebrar amb ell
que s’acosta Nadal. I així va

ser; es va tancar el curs amb
un petit detall que cada participant es va endur a casa i amb
un bon tall de coca de la pastisseria La Lionesa de Carme,
gentilesa de l’Ajuntament.
Així doncs, es tanca un cicle,
per encetar-ne un de nou,
el proper any, que ja ensenya
el nas. Salut per tothom!
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El fons d’Albert Ràfols-Casamada i Maria
Girona ingressa a la Biblioteca de Catalunya

Després del concert de Nadal
arriba la Missa del Gall

Consta d’uns 3.000
documents bibliogràfics, llibretes i fulls
manuscrits, àlbums
de dibuix dels artistes, esbossos originals, àlbums personals de fotos, etc.
CAPELLADES / LA VEU

La família d’Albert RàfolsCasamada i Maria Girona
ha lliurat a la Biblioteca de
Catalunya (BC) el fons personal d’ambdós artistes, que
comprèn els seus materials
gràfics, manuscrits i impresos. Una de les nebodes dels
artistes, Maria Fuchs Girona,
en nom i representació de
la seva germana Margarita
Rosa Fuchs Girona, ha dipositat temporalment el fons
a la Biblioteca de Catalunya, mentre es formalitza la
donació definitiva. Fins ara,
els fons gràfics, textuals i
bibliogràfics dels artistes es
trobaven ubicats a diferents
espais.
El fons d’Albert Ràfols-Casamada i Maria Girona que
ingressa a la Biblioteca de
Catalunya és una mostra
representativa de la activitat
professional i de l’experiència personal dels artistes.
En els documents es recull
l’activitat pròpia i la del seu
entorn. La documentació
gràfica d’aquest fons destaca tant per la seva extensió,
com pel contingut, i permet
tenir una visió de l’activitat
dels artistes a través dels
catàlegs d’exposicions i de
les fotografies i accedir a la
seva expressió més intima,
mitjançant les seves llibretes
de dibuixos originals comen-

VECIANA / LA VEU

tats amb textos manuscrits.
Cal destacar especialment el
gran nombre d’esbossos originals i, molt especialment,
les llibretes de butxaca.
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i la directora
de la Biblioteca de Catalunya, Eugènia Serra, han participat en la presentació del
lliurament del fons. Mascarell
ha afirmat que “estem satisfets perquè el fons que avui
es lliura, que ara es el que
ara tothom podrà consultar
a la Biblioteca de Catalunya,
és el que realment ha d’estar
a disposició de la ciutadania”. El conseller de Cultura
ha destacat que “a Catalunya
les famílies són molt generoses, en el sentit que tenen
clar que els seus fons volen
que siguin públics i ben conservats”. La directora de la
Biblioteca de Catalunya també ha agraït el lliurament del
fons, el contingut del qual ha

explicat detalladament.
El fons bibliogràfic consta
d’uns 3.000 documents, la
major part dels quals són
monografies i catàlegs d’exposicions. En menor quantitat, hi ha publicacions en sèrie. Pel que fa el fons textual,
la documentació inclou llibretes i fulls manuscrits, textos
mecanografiats i impresos
per ordinador, catàlegs de
mà i invitacions a actes dels
artistes i retalls de premsa,
així com algunes fotocòpies.
Abarca un ventall cronològic
molt ampli, des dels anys
d’infantesa, a la dècada de
1930, fins poc abans de la
mort de Ràfols-Casamada,
el 2005. El fons gràfic està
format per catàlegs i invitacions per a exposicions d’Albert Ràfols i Maria Girona;
àlbums de dibuix en petit i
gran format dels artistes; esbossos originals, àlbums personals de fotos, etc.

Tal i com estava previst el
passat diumenge 20 de desembre es va celebrar el
concert de Nadal a l’església
de Sant Pere del Vim amb
les magnífiques veus del Cor
Trinvant.
El concert, que
va començar després de la
missa oficiada per mossèn
Carles Riera, va encisar al
públic assistent que varen
gaudir de temes nadalencs
tant coneguts com “Oh, arbre
sant”, “Deck the halls” o “Les
dolces festes” i altres peces
magistralment interpretades
com “Lascia ch’io pianga” o
“Més Lluny” de Lluís Llach.
Els cants es van anar enllaçant amb la lectura de texts
de Ramon Llull, tenint en
compte que estem immersos

en l’any triat pel govern català per donar a conèixer la
vida i obra d’aquest filòsof,
poeta, teòleg i místic tant important de la nostra cultura.
A la sortida de l’església es
va obsequiar al públic assistent amb un gustós caldo de
Nadal.
Seguint amb l’agenda nadalenca el proper dijous 24 de
desembre tindrà lloc la tradicional Missa del Gall a l’església de Santa Maria de Veciana. L’acte, que començarà
a les 22 hores, estarà oficiat
per mossèn Antoni Monclús
i acompanyat per les veus
dels cantaires de Veciana
que tancaran la nit amb una
cantada de nadales d’arreu
del món.

Saló de la infància de Capellades
CAPELLADES / LA VEU

El Saló de la Infància de Capellades obrirà del 28 de desembre al 3 de gener, excepte els dies 31 i 1, que estarà
tancat.
Aquesta nova edició del Saló
està organitzada per Capellades Comerç i l’Ajuntament
de Capellades, que ho tiren
endavant gràcies a la col·
laboració de les entitats i els
joves capelladins que faran de

monitors del Saló.
Al pavelló poliesportiu s’instal·laran estands de manualitats,
jocs, el clàssic laberint, inflables, jocs ... Propostes variades per a totes les edats.
Igual que a l’edició de l’any anterior, l’entrada al Saló és gratuïta si es compra a les botigues de Capellades. Cada 20
euros de compra als comerços de la vila, s’intercanviarà
per una entrada d’una sessió.

NOVETATS 2016 INFANTIL JUNIOR
BICICLETES

BIKETRIAL KID

FAT BIKE KID

E-BIKE KID
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L’Ajuntament engega la campanya Jugar no té
gènere, dóna-li oportunitats
CAPELLADES / LA VEU

Des de l’Ajuntament de Capellades i la Taula de Dones s’ha
impulsat una nova campanya,
en aquest cas per fomentar
l’ús de les joguines no sexistes.
El lema de la campanya “Jugar no té gènere, dóna-li
oportunitats”, és en ell mateix un clar resum dels objectius d’aquesta campanya que
s’engega davant les festes nadalenques, quan augmenta la
compra de joguines.
Per això s’ha editat un cartell
amb imatges de nens jugant
amb diverses propostes i
un decàleg amb un seguit de
consells que serveixin als pares per reflexionar una mica

abans de la compra.
Entre altres propostes es recomana potenciar joguines
que reflecteixin i tinguin en
compte la diversitat, el respecte a l’entorn i fomentin la cul-

tura de la pau i la no violència;
evitar joguines que fomentin
rols i estereotips de gènere;
reflexionar sobre els valors
que transmeten les joguines
que es compren o estimular
jocs que només necessitin un
espai, un grup de persones i
ganes de divertir-se.
El decàleg sencer es pot descarregar en aquesta pàgina
web, on també hi ha el cartell
de la campanya.
Els decàlegs es repartiran en
el Saló de la Infància de Capellades.
A més a més també es va fer
un taller de joguines a la Biblioteca El Safareig, per aprofundir sobre el tema.

Festa de Nadal a la llar d’infants de Capellades
CAPELLADES / LA VEU

Aquest diumenge dia 20 de
desembre la comunitat educativa de l’escola bressol vailets
va celebrar la festa de Nadal
al gimnàs de l’Escola Marquès
de la Pobla. L’ Ampa de la llar
va organitzar diverses activitats i berenar pels menuts.
Aprofitant la celebració l’Alcalde, Aleix Auber, i la regidora
d’Educació, Susana Moreno,
en representació de totes les
famílies de Capellades, van
agrair la tasca de les educadores Pilar Expósito i Montse
Albareda al llarg de 25 anys
de dedicació a l’Escola Bressol municipal.
La regidora d’educació va dirigir unes paraules a tot l’equip
educatiu de la Llar d’Infants,
reconeixent la tasca imprescindible que realitzen en
la primera etapa de la vida
d’aquells infants que tenen

El proper 26 de desembre de
2015, la Coral Noves Veus de
Capellades realitzara el Tradicional Concert de Sant Esteve
a Capellades. El lloc sera al
Teatre la Lliga de Capellades,
a les 7 de la tarda.
El concert tindra una part de
cançons de tots els temps i
una part important de cançons
de Nadal, sota la direcció de
Francesc Xavier Cassanyes.
Aquest concert es el punt del
inici dels actes del 40é Aniversari de la Coral Noves Veus de
Capellades (1976-2016). Mes
endevant ja informarem de
tots els actes que realitzarem
durant el any 2016.

CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament de Capellades,
en col·laboració amb l’actual
concessionari del servei de
recollida de brossa, i fruit del
nou contracte establert, està
substituint els contenidors de
brossa general que estaven
malmesos, per uns de nous, a
diferents punts de la vila.
Al llarg d’aquesta setmana
s’ha canviat 22 contenidors

vells, que estaven en males
condicions, per uns de nous.
Els antics es netejaran i els
que estiguin millor, substituiran els que estan trencats i en
més mal estat, a altres carrers
de Capellades. De moment,
s’ha substituït els dels carrers
Dr. Fleming, Sarrià de Ter,
Lluis Companys, Carrer del
Portal i Abat Muntadas.

36ena. edició de la cursa del
Gall Dindi a Capellades
CAPELLADES / LA VEU

l’oportunitat de poder formar
part d’aquest projecte. Des
de la regidoria d’educació es
va mencionar especialment el
potent equip humà de l’escola que treballa dia a dia en un
projecte pedagògic basat en
el foment de la creativitat i la

imaginació de l’infant facilitant
el desenvolupament humà de
les persones.
Finalment, es va agrair especialment la tasca de la Montse i la Pili, per desenvolupar
aquesta tasca des de l’amor
incondicional a la professió.

Concert de Sant Esteve amb la coral Noves Veus
CAPELLADES / LA VEU

Es canvien els contenidors de
brossa general de Capellades

Com és tradició de ja fa 36
anys a Capellades el dia de
Nadal es celebra la tradicional Cursa del Gall Dindi, XXVI
Memorial Jaume Solé Quintana.
La novetat més destacada
d’aquest 2015 serà que l’organització anirà a càrrec d’AEMdeKP i que es pot fer la inscripció per avançat els dies 22
i 23 de desembre, de 6 a 8 del
vespre, a la Biblioteca El Safareig. Si no, també es pot fer el
mateix dia, a partir de les 9:45
al Pavelló Poliesportiu.
Es farà dues sortides dife-

rents. La primera serà a les
10:45, amb un circuït de 1.000
metres pels carrers de Capellades, pensada per als infants
de 6 a 11 anys.
La segona, amb 4.600 metres
de recorregut urbà, serà sortirà a les 11 del matí. Si hi participen els menors d’11 anys,
no tindran dorsal.
A més a més de 9 a 12 del
migdia es podrà gaudir d’inflables per a la mainada.
L’entrega de premis es farà
en acabar la cursa, ja que enguany –per manca d’aigua- no
es podrà fer la tradicional Travessa a la Bassa.

Exposició de paisatges d’Antoni
Chia a Casa Bas
CAPELLADES / LA VEU

El dijous 24 a les 12:30 s’inaugurarà a Casa Bas una exposició amb els paisatges de l’artista capelladí Antoni Chia.
La mostra es podrà visitar fins
el 24 de gener, els caps de setmana i dies festius, de 12 a 14 i
de 19 a 21 hores.
Antoni Chia va començar la
seva carrera artística sota el
mestratge d’Amadeu Freixes.
Des d’aleshores ha exposat en
indivuals a llocs tan variats com
la Galeria d’Art 22 d’Igualada,
la Galeria Iradier de Vitoria, la
Sala d’Art Monticelli de Gijón,

la Sala Rusiñol de Sant Cugat,
la Quest Gallery de Bath a Anglaterra o la Darby Lousie de
Chicago, entre molts altres llocs
arreu del Principat.
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Bona participació a la Fira de
Nadal pierenca

És temps de Nadal a Piera
PIERA / LA VEU

El passat dimecres, la plaça del
Peix va acollir la 5a cantada de
nadales (fotos 1-2), oberta a
tothom, amb la participació dels
alumnes dels centres escolars
pierencs i amb la col·laboració
de l’Aula Municipal de Música
Maria Escolà i Cases, les corals
Xicoira i Tríola i la Colla Infantil
dels Diables de Piera. En acabar la cantada, els assistents
van poder gaudir d’una xocolatada.
D’entre els actes nadalencs
que van protagonitzar el passat cap de setmana, cal destacar la VII Fira de Nadal (fotos
3-4), celebrada el dissabte 19
de desembre a l’eix comercial
de la nostra Vila, amb parades
de productes nadalencs, activitats infantils i entreteniment.
També es van celebrar altres
actes típics d’aquestes dates,
com l’audició de Nadal de l’Aula
Municipal de Música (fotos 5-6),
amb les actuacions dels alumnes dels conjunts instrumentals
i combos d’aquesta escola al
Teatre Foment de Piera. D’altra banda, l’Escola de Teatre
va voler ensenyar la feina feta
en aquest darrer trimestre amb
unes portes obertes al Foment
(fotos 7-8), on els alumnes van
barrejar la poesia amb la interpretació i la dansa.
També el dissabte 19, als estu-

dis de Ràdio Piera es van viure
moments molt entranyables,
amb el recital de poemes de
Nadal (fotos 9-10) i la participació dels nens i les nenes dels
diferents centres escolars.
Pròxims actes
Aquesta setmana engega amb
el mini cicle de cinema i la projecció de les pel·lícules Perdiendo el norte i Siete mesas de
billar francés, el dilluns i el dimecres respectivament, a les 18 h,
a l’Espai d’Entitats de Piera.
La vigília de Nadal, misses del
gall a Can Canals, Ca n’Aguilera i Piea. El dia de Nadal, missa
de Nadal, salutació de Nadal
de l’alcalde de Piera emesa per
Ràdio Piera (91.3 FM), a les 12
h, i la XXVI representació de
Pessebre Vivent de Piera. El

dia de Sant Esteve, sardanes
a la plaça del Peix i concert
de Sant Esteve a l’església de
Santa Maria de Piera amb la
Cobla Ciutat de Girona. Diumenge 27, XIX Saló de la infància i la Joventut, a la nau de Cal
Sanahuja, amb un munt d’activitats adreçades als infants i al
jovent i la rebuda de Ses Majestats els Reis d’Orient per recollir les cartels dels infants de la
nostra vila.
Pel que fa a les exposicions, el
dia de Nadal s’inaugura l’Homenatge a Kandinsky, de l’artista Noemí Barberà, a la Sala
d’Exposicions Municipal. Una
mostra centrada en l’espiritualitat en l’art en aquest particular homenatge a la filosofia de
Kandinsky i que es podrà visitar
durant diversos dies en aquestes festes. També continua
oberta aquest cap de setmana
l’exposició ‘De dibuixos i pintures’, del pintor pierenc Pere
Bosch Morera, amb una tria
d’obres en diferents tècniques i
suports, a la pl. de Joan Orpí, 4.
I una altra exposició per visitar
és ‘Suggestió’, ubicada al Casal
per a Joves i Grans, amb imatges de les pierenques Josepa
Ribera Vallès i Gemma Pujol
Farrés i que es pot visitar en
l’horari habitual d’aquest equipament fins al 12 de gener.

PIERA / LA VEU

La VII Fira de Nadal, un dels
actes centrals d’aquestes festes, e s va celebrar dissabte
passat amb bon temps i bona
participació de parades i d’assistents.
Una seixantena de parades
van omplir la 7a Fira de Nadal,
que enguany va oferir molta
diversitat de productes per a
aquestes festes i activitats per
entretenir els infants.
La Fira de Nadal, ubicada al
llarg del carrer Sant Cristòfol, va acollir més de seixanta
parades, una gran part de comerços i de gent de Piera, que
oferien productes típicament
nadalencs però també d’altres
molt diversos.
En aquesta setena edició van
tenir molt d’èxit sobretot les

activitats adreçades als infants. La zona de tallers va estar molt concorreguda durant
tot el dia i especialment va
agradar molt el taller de tions
i el de maquillatge. Els més
petits van poder gaudir també dels inflables que es van
instal·lar al pati de la rectoria
de Piera.
Potser el moment més concorregut va ser cap al vespre, coincidint amb la batukada dels
Diables de Piera. Així mateix,
enguany la Fira va comptar
amb la visita d’un Pare Noel,
que va repartir caramels i va
fer les delícies dels més petits.
La Fira de Nadal és un esdeveniment organitzat per la regidoria d’Empresa i Ocupació
amb l’objectiu de potenciar el
comerç local.

Aula d’estudi en època
d’exàmens

Noves propostes formatives a la Biblioteca
PIERA / LA VEU

Pel proper trimestre la biblioteca de Piera ha programat 6
propostes formatives que complementen la seva ja àmplia
oferta cultural. En el seu afany
per assolir una programació
variada i adreçada a tots els
públics i interessos per aquest
proper trimestre les opcions
s’han ampliat. Així qui ho desitgi es pot inscriure als següents
cursos i tallers:
- Restauració de Moble antic.
El divendres del 8 de gener al
18 de març de 16.45 a 18.45h

i de 19 a 21h. El preu és de
56,76€ (material a part)
- Decoupage. Els dimarts del
12 de gener al 15 de març
de 15.30 a 17h. El preu és de
38,70€ (inclou el material)
- Iniciació a la fotografia. Els
dissabtes 16 i 23 de gener, 6
i 20 de febrer i 5 i 19 de març
de 10 a 12.30h. El preu és de
38,70€
- Aprèn a utilitzar el mòbil i les
tauletes Android. Nivell 1. Els
dimarts del 12 de gener al 9 de
febrer d’11 a 13h. El preu és de
10,30€

- Treu més profit al mòbil i a les
tauletes Android. Nivell 2. Els
dimarts del 16 de febrer al 15
de març. El preu és de 10,30€
- Manteniment de l’ordinador.
Els dimarts del 12 de gener al
9 de febrer de 9.30 a 11h.
Tots els tallers són 100% pràctics i les places són limitades.
Per fer les inscripcions cal dirigir-se a la Biblioteca:
Tel. 93 778 96 65
b.piera@diba.cat
Av. del Gall Mullat, 7. Piera
Fins el dia abans de l’inici de
cada curs.

PIERA / LA VEU

Del 2 al 31 de gener de 2016,
coincidint amb l’època d’exàmens a la majoria de centres
i universitats, la Biblioteca de
Piera habilita un espai com a
aula d’estudi.
Aquest servei posa a l’abast
dels usuaris un seguit de recursos, com ara informació
d’utilitat, a més de crear les
condicions d’estudi adequades. Un monitor és l’encarregat del correcte funcionament
i d’obrir i tancar la instal·lació.
L’aula d’estudi s’adreça prin-

cipalment a joves a partir de
16 anys, a universitaris i a persones que estiguin fent altres
estudis com oposicions. S’amplia l’horari actual per tal que
els estudiants puguin adreçarse a la biblioteca a partir del 2
de gener:
Els dilluns, dimecres i divendres, de 15.30 a 23.30 h
Els dimarts, dijous, dissabtes
i diumenges al matí i a la tarda, de 10 a 14 h i de 15.30 a
23.30 h
Només els dies 5 (a la tarda) i
6 de gener no hi haurà servei
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El Concert de Nadal, un torneig de pàdel
i un espectacle infantil, actes finals de
La Marató de TV3

El comerç de Masquefa
entreté els petits

MASQUEFA / LA VEU

El dissabte 19 i diumenge
20 de desembre es van fer
a Masquefa els últims actes
relacionats amb La Marató
de TV3, que aquest any està
destinada a la diabetis i l’obesitat. Dissabte es va celebrar
el Concert de Nadal a la Sala
Polivalent, un acte que va
comptar amb nombroses assistents, organitzat per l’Aula de Música de MasquefaAMACAT. Diumenge, l’Alzinar,
Societat Recreativa i Cultural
va organitzar un torneig de
pàdel i un espectacle infantil a
la Sala L’Aglà.
Aquests actes van posar punt
i final a les diferents activitats
que s’han portat a terme en
els últims dies, tant a Masquefa com a La Beguda i que han
estat organitzats per: Ràdio
Masquefa, Club Patinatge Artístic de Masquefa, AMPA Institut de Masquefa, F.C. Masquefa, Club de Tir Esportiu,

MASQUEFA / LA VEU

Club de Bàsquet Masquefa,
Masquefa Slot, AMPA Vinyes
Verdes, Societat Recreativa
Unió Begudenca, Associació de veïns de Can Quiseró,
Colla Geganters i Grallers de
Masquefa, Dansa Urbana Associació Juvenil, Aula de Música de Masquefa – AMACAT,
l’Alzinar, Societat Recreativa
i Cultural, Masquefa Trail i l’
Ajuntament de Masquefa.

En
total
s’han
recaptat
1.919,61 €, que es destinaran a impulsar la recerca i la
investigació sobre la diabetis i
l’obesitat. L’Ajuntament agraeix la solidaritat dels masquefins i els begudencs, i recorda
que encara es poden fer donacions. Podeu trobar més informació a la web de La Marató
de TV3.

Una setantena de masquefins visiten la
Sagrada Família

Aquest diumenge, 20 de novembre, a banda de celebrarse les Eleccions Generals, els
masquefins han aprofitat l’últim diumenge abans de Nadal
per fer les compres pendents.
I perquè la jornada fos entretinguda pels més petits,

l’Associació de Comerciants
i Serveis de Masquefa va organitzar diferents activitats durant el matí. Entre aquestes,
els infants van poder gaudir
d’un inflable gratuït, van penjar boles a l’Arbre de Nadal i
van fer el Caga Tió.

Taula informativa sobre el
Càncer de Mama organitzada
pel PSC de Masquefa

MASQUEFA / LA VEU

L’Ajuntament de Masquefa va
organitzar, dissabte 19 de desembre, una sortida cultural
per visitar la Sagrada Família. A l’excursió hi van assistir
uns 70 masquefins. Durant la
visita van poder contemplar
tant les façanes exteriors com
el seu interior. Es preveu que
les obres del temple finalitzin
d’aquí a 10 anys, el 2026, just
quan se celebrarà el centenari
de la mort de Gaudí.
Previ a aquesta sortida, el Casal d’Avis va fet el dissabte 21
de novembre una xerrada sobre Gaudí, a càrrec de Francesca M. Lliteres, llicenciada

en Història de l’Art i màster en
Història de les Religions Anti-

gues i Modernes per la Universitat de Barcelona.
MASQUEFA / LA VEU

Dinar de Nadal de la Gent Gran
MASQUEFA / LA VEU

Diumenge 20 de desembre,
l’Associació de la Gent Gran
de Masquefa va organitzar el
Dinar de Nadal a la Sala Polivalent.
Una vuitantena de persones
van assistir a la trobada i van
poder gaudir d’un gran àpat,
que va finalitzar amb un ball
popular.

L’agrupació del PSC de Masquefa ha organitzat, com cada
any, una Taula Informativa sobre el Càncer de Mama que
tenia com objectiu la conscienciació sobre la malaltia, donar
a conèixer els últims avanços
mèdics i explicar quines accions esportives es poden dur a
terme per facilitar la recuperació dels pacients una vegada
superada la malaltia.
Per la banda mèdica, Josep
Ma. Abad, cap de la unitat mamària de l’Hospital d’Igualada
va fer un repàs a la història
del tractament del càncer de
mama i posteriorment va ex-

plicar els últims avenços en
recerca mèdica en la lluita
contra la malaltia.
Posteriorment, Manuel Esquivel, terapeuta i propietari del
Gimnàs Bonavista de Masquefa va exposar diferents
exercicis esportius que faciliten la recuperació de la zona
afectada pel càncer de mama.
Per tancar l’acte es va donar
veu als testimonis que van
estar presents durant l’acte.
Dones afectades per la malaltia que van explicar el seu procés. Els testimonis van incidir
en la necessitat d’optimisme
per superar la malaltia i totes
les fases fins a la recuperació.
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L’IGLÚ, el nou parc de Nadal
de Calaf, obrirà portes el 28
de desembre amb més dies
CALAF / LA VEU

S’instal·larà a la Sala d’Actes
Municipal i a l’Escola Alta Segarra, i restarà obert del 28
de desembre al 4 de gener inclosos. És l’IGLÚ, el nou parc
de Nadal de Calaf, que organitzen els Escoltes de Calaf i
l’Ajuntament, i que prepararà
activitats per a nens i nenes
de totes les edats.
Els horaris d’obertura del parc
són de 16.00 h a 20.30 h, i
funcionarà cada dia, festius
inclosos. A banda del canvi
d’ubicació i l’ampliació de dates, una altra de les novetats
serà l’intens calendari d’activitats especials que inclourà el
parc. Hi haurà tallers de manualitats, contacontes, tallers
nadalencs... A més, també

s’han programat dos grans
espectacles: el dia 1 de gener
a les 18.00 h es podrà gaudir
amb l’espectacle “Marcel sol”,
de la cia. Marcel Gros, i el dia
4 de gener a les 18.00 h hi
haurà l’actuació de màgia de
Sermagus. Les entrades es
vendran directament abans de
les funcions.
Pensant en els més grans,
l’IGLÚ incorpora dues activitats que segur que els cridaran l’atenció: el circuit de cars
no motoritzats, que estarà en
funcionament el 28 i 29 de desembre, i el paintball (30 i 31
de desembre i 3 de gener).
A més de tot això, el Parc de
Nadal incorpora també una
àrea de joc per als més menuts, inflables, ludoteca i zona
de joc lliure i cooperatiu.

Sant Martí amb
la Marató de TV3

Els Prats de Rei encetarà per Sant Esteve la
44a temporada del seu pessebre vivent
ELS PRATS DE REI / LA VEU

Els carrers i places dels Prats
de Rei ja estan gairebé a punt
per a una nova edició del
Pessebre Vivent de la vila, la
tradicional representació nadalenca que arriba enguany
al 44è aniversari. Un any més
l’Agrupació Cultural Recreativa Sigarra serà al capdavant d’aquesta iniciativa, que
compta amb la participació
de bona part del poble, amb
actors i actrius de totes les
edats. I és que al Pessebre de
Prats els personatges parlen
en directe, donant lloc a una
autèntica representació teatral al carrer. També hi ha un
altre fet diferencial: l’espectacular música que acompanya
cada un dels quadres, creada
especialment per Mns. Valentí
Miserachs. Tot plegat, sumat
als sorprenents decorats que

transformen el poble, converteixen el Pessebre en una
bona proposta per a les dates
festives que ja tenim a tocar.
Una bona manera de passar
la tarda en família, fent tradició
i revivint el primer Nadal.
Les representacions del Pes-

sebre dels Prats de Rei es
faran els dies 26 i 27 de desembre, i 1, 3 i 10 de gener.
Cal recordar que les entrades
són limitades, per la qual cosa
és convenient ser una estona
abans a la taquilla.

Actes nadalencs a Montmaneu
MONTMANEU / LA VEU

S. MARTÍ SESGUEIOLES / LA VEU

El passat diumenge dia 6 a
Sant Martí es va fer la caminada per la Marató de TV3. Vam
fer una ruta circular des de la
plaça de l’ajuntament passant

per Farrera i La Guardia. A l’
arribar ja teniem a punt un bon
entrepà de botifarra.
Per finalitzar l’acte, vam ballar, grans i petits, la flashmob
d’aquest any. Vam recollir
360€.

Agenda de Nadal
a Copons
COPONS / LA VEU

MISSA DEL GALL
Dia: 24 de desembre
Horari: 23:00 hores
Lloc: Església de Santa Maria
de Copons
CONCERT DE NADAL
Dia: 25 de desembre
Horari: a partir de les 00:00
hores
Lloc:Sala Polivalent de Copons
RECOLLIDA
DE CARTES
PATGE REIAL FARUK

El Patge Faruk ve a Copons
a recollir les cartes de SSMM
els Reis
Dia: 26 de desembre
Horari: a partir de les ¾ de
13:00 hores
Lloc:Sala Polivalent de Copons
CAVALCADA
DEL
REIS
MAGS
Els reis Melcior, Gaspar i Baltasar arriben a Copons
Dia: 5 de gener
Horari: a partir de les de 19:30
hores

- Dia 26 de desembre a les
19:00 hores a la Sala, el “Patge Faruk” que ve d’Orient
camí d’Igualada passarà per
Montmaneu a recollir les cartes dels nens i nenes del municipi per entregar-les a Ses
Majestats els Reis d’Orient.
Després es projectarà una pel·
lícula molt divertida apte per
tots els públics.
- Dia 27 de desembre a les
13:00 hores, “Caga Tió” a la
Sala per tots els nens, nenes
i els més grans.
A les 18:00 hores a la Sala, la
Coral els “Marlets d’Igualada”
ens delitaran amb un fantàstic
concert de Nadal.
En acabar el concert i si el
“Tió” ha cagat turrons, farem
una “Torronada popular”.

- Dia 2 de gener a les 18:00
hores a la Sala, sessió de cinema apte per tots els públics.
- Dia 5 de gener a les 21:00
hores a la Sala, els Reis Mags
d’Orient visitaran Montmaneu

Per Sant Esteve, contacontes
i carters reials
CALAF / LA VEU

El dissabte 26 de desembre
serà una diada especial per
als nens i nenes de Calaf, i és
que tenen dues activitats que
de ben segur que els encantaran.
A les 12.00 h, la Sala de Fusta
del Casal acollirà la 18a edició
del contacontes, amb històries de tota mena i d’arreu del
món, que faran volar la imaginació de petits i grans. A la
tarda, a partir de les 17.30 h,
la Unió Calafina rebrà la visi-

per portar els regals a tots els
nens i nenes i també als més
grans.
- Dia 9 de gener a les 18:00
hores a la Sala, sessió de cinema apte per tots els públics.

Els Pastorets inicien
el dia de Nadal les
representacions del
90è aniversari
CALAF / LA VEU

ta dels carters reials, en Farik,
en Farak i en Faruk: tots els
infants que ho vulguin podran
lliurar-los les seves cartes per
als Reis i, de passada, saludar
personalment els patges.

Nova banda sonora i estrena
d’alguns decorats. Aquestes
són dues de les novetats que
presenten enguany els Pastorets de Calaf, i que faran lluir
encara més aquest tradicional
espectacle en aquesta 90a
temporada.
La primera representació serà
el dia de Nadal a les 19.00 h,
i les següents seran ja al mes
de gener (els diumenges 3,
10, 17, 24 i 31 a les 17.30 h).
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L’IHC acaba l’any amb una espectacular victòria a la
pista del Liceo, i manté les opcions per a la Copa del Rei
IGUALADA / IHC BLOCAT

L’IHC va protagonitzar dissabte una autèntica gesta a
Riazor. L’equip afrontava un
partit contra un dels millors
equips del continent sense
Ton Baliu (que no va jugar ni
un minut) ni Dani Lòpez (que
no va poder desplaçar-se a
La Corunya) i amb Tety Vives
acabat de sortir d’una setmana de febre (tampoc no va arribar a jugar). Les circumstàncies semblaven condemnar,
inevitablement, als igualadins
a ser víctimes propiciatòries
d’un Liceo que aspirava a
prendre el liderat aquesta jornada.
Però l’equip es va conjurar
contra totes aquestes dificultats i va fer un pas endavant
de gegant. L’IHC va jugar en
equip. Des del primer a l’últim
jugador. Tots van creure en el
plantejament, el van executar al màxim, fins a les últimes
conseqüències, i el van lluitar
fins a l’extenuació. Sense
Ton Baliu, Sergi Pla va agafar
els dos braçalets alhora, Met
Molas es va multiplicar, Pol
Galbas va ser valent i vertical.
I l’Elagi, grandíssim un altre
cop, va fer de paret i fonaments alhora, construint des
del darrere la victòria més celebrada.

Selfie dels jugadors de l’Igualada Calaf Grup, després de guanyar el Liceo.

Però és que a més de la participació dels jugadors més
habituals, la banqueta va ser
totalment decisiva. Nil Garreta va assumir el repte de l’absència del capità. Va sortir de
titular, va jugar molts minuts
(43) i va demostrar la seva
fiabilitat en una pista de les
més complicades del planeta
hoquei. Roger Bars va seguir
demostrant que ha arribat per
quedar-se. 23 minuts, 1 gol
(transcendental, el que empatava el partit a 1 i evitava que
el Liceo jugués amb el marcador a favor) i una demostració impagable de patiment
i compromís. I Joan Muntané
va aportar la fluidesa del seu

Convocades eleccions a la
presidència del club
La Junta directiva de l’Igualada Hoquei Club ha convocat eleccions a la presidència del club. Ara, s’obre un
procés, que culminarà amb
la jornada electoral, prevista
per al 30 de gener. Les votacions coincidirien amb el
partit, Igualada-Caldes, que
es jugarà a Les Comes. Es
podrà votar de 4 a 8 de la
tarda. Demà, dia 22, es constitueix la junta electoral. Pel
que fa a les candidatures,
es podran presentar a partir
del 28 de desembre i fins el 7
de gener, a les 19 hores. Un
cop admeses, començarà la
campanya electoral (si hi ha
més d’una candidatura) que
finalitzaria el dia 29.
El 31 de març era el dia màxim permès per a celebrar
les eleccions. La junta en-

capçalada per Burón s’avançarà un parell de mesos a
aquesta data. Els motius,
segons el president, són: “no
dificultar l’arribada al club
d’una nova junta en períodes
de més activitat i la capacitat
de poder fer fitxatges per al
primer equip quan el mercat
es mou”. Recordem que el
moviment més important de
jugadors es produeix al mes
de febrer.
A tot això, el president en
funcions del club, Manel Burón, i la seva junta no han
especificat si es presentaran a aquests comicis o no.
La decisió es prendrà en els
propers dies i pot estar condicionada a la presentació
d’altres candidatures.

patí en la magnífica defensa de l’equip en una primera
meitat de 0 a 0.
El 0 a 0 inicial es va mantenir
durant 32 minuts. El primer
gol no va arribar fins al minut
7 de la segona part. Toni Pèrez va caçar a mitja alçada
una bola al segon pal. Però
un minut després el “juvenil
més veterà”, Roger Bars, va
aparèixer. Va finalitzar una
contra driblant, amb sang freda, Melian sobre l’àrea petita
i marcant l’ 1 a 1 (el seu primer gol amb el primer equip).
L’IHC va tornar a tirar de contres i 4 minuts més tard Pla va
tallar una bola, va assistir Met
Molas que va tornar a superar

en un 1×1 al porter català del
Liceo.
La proesa començava a agafar forma. Podria haver-se fet
més real encara amb una FD
per 10 faltes que l’IHC no va
poder aprofitar. Però al final
es va fer absolutament present quan Pla va aprofitar
un rebuig del porter per clavar la bola des de la frontal a
l’escaire. Era l’1 a 3. Un 1 a
3 majestuós. Però quedaven
encara 7 minuts. I el Liceo no
estava disposat a tirar la tovallola. 30 segons més tard Josep Lamas va tornar a empalar una bola al segon pal per
reduir diferències.
Els últims 6 minuts van ser
d’un intens patiment. L’IHC va
jugar l’últim minut i mig amb 9
faltes d’equip. El Liceo va posar 5 jugadors de pista en els
últims 30 segons. Però el màgic 2 a 3 ja no es va moure.
El proper partit de l’IHC ja
serà l’any vinent, el 9 de gener a casa davant el Reus
Deportiu. La classificació per
a la Copa del Rei és encara
possible, doncs l’equip és a
només un punt del tall.
LICEO
2
(0/2)
Melian,
J.Bargalló, Lamas (1), Vives i
P. Bargalló, equip inicial. Nacevic, Carballeira, Pèrez (1),
D. Torres.
IGUALADA CALAF GRUP 3

(0/3) Elagi Deitg, Met Molas
(1), Nil Garreta, Sergi Pla (1),
Pol Galbas, equip inicial. Roger Bars (1), Joan Muntané.
Ton Baliu, Tety Vives, Àlex
Ferrer.
Gols. 2a part. 1-0 Perez
(m 7.05), 1-1 Roger Bars
(m 8.07), 1-2 Met Molas (m
12.45), 1-3 Sergi pla (m 18),
2-3 Lamas (m 18.30).
Més info a
http://ihc.blog.cat

OK Lliga Masculina
Jornada 12
Coinasa Liceo HC - Igualada Calaf Grup HC 		2-3
CE Moritz Vendrell - SHUM Balder Tècnica 		5-5
CH Caldes Recam Laser - CP Vilafranca 		2-1
Enrile PAS Alcoi - CH Lloret Vila Esportiva 		3-2
Club Patí Vic - FC Barcelona Lassa 		0-3
Reus Deportiu - CE Noia Freixenet 		3-6
ICG Software Lleida - Vallès CP Calafell 		4-2
Hockey Global Patín Cerceda - CP Voltregà 		5-4
1. FC Barcelona
2. Club Patí Vic
3. Coinasa Liceo
4. Reus Deportiu
5. Noia Freixenet
6. Caldes
7. Voltregà
8. Moritz Vendrell
9. ICG Lleida
10. Igualada
11. Vilafranca
12. Lloret
13. Cerceda
14. SHUM
15. Enrile Alcoi
16. Calafell

PT
30
29
27
21
19
18
17
16
16
15
14
13
12
11
7
7

j
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

g
10
9
9
6
5
5
5
4
5
5
3
4
3
3
2
2

e
0
2
0
3
4
3
2
4
1
0
5
1
3
2
1
1

p
2
1
3
3
3
4
5
4
6
7
4
7
6
7
9
9

gf
60
42
68
42
38
38
35
44
41
31
30
29
37
44
27
30

gc
28
22
31
39
40
40
36
45
48
41
29
43
52
48
44
50

Jornada 13 (10 de gener)
Moritz Vendrell - Vic
FC Barcelona - Liceo
IGUALADA - Reus Dep.
Noia Freixenet - ICG Lleida
Calafell - Enrile Alcoi
Lloret - Caldes
Vilafranca - Cerceda
Shum - Voltregà

IGUALADA HOQUEI CLUB
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS
Igualada, a 21 de desembre de 2015
La Junta Directiva de l’Igualada Hoquei Club informa, amb caràcter oficial a tots els socis i d’acord als
estatuts de l’entitat, de la convocatòria d’eleccions a la presidència del club per finalització natural del
mandat.
El calendari que regirà aquesta convocatòria d’eleccions és el següent:
21 de desembre de 2015- Convocatòria d’eleccions
22 de desembre de 2015- Constitució de la Junta Electoral
28 de desembre de 2015- Inici de presentació de candidatures
07 de gener de 2016 (19.00h)- Fi de presentació de candidatures, proclamació de la guanyadora en cas
que només hi hagi una sola candidatura.
30 de gener de 2016- Celebració de les eleccions, en cas d’haver-se presentat dues o més candidatures.
Cal proveir els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i Vocal.
La condició per a ser elector i/o candidat és ser soci al corrent del pagamanet a data 21/12/2015
El cens electoral resta a disposició de tots els socis, a les oficines del club, fins el 29/01/2016
Les eleccions es realitzaran dissabte, 30/01/2016, de 16 a 20 hores, al Pavelló de Les Comes, coincidint
amb el partit IGUALADA HC Calaf Grup- CH CALDES, de l’OK Lliga.
Els electors, per poder exercir el seu dret a vot, s’hauran d’acreditar amb el carnet de soci i el
DNI/Passaport
Manel Burón i Peñalba
President de l’Igualada HC

Martí Ollé i Estruch
Secretari de l’Igualada HC
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El CBI tanca l’any amb una victòria a la Lliga EBA,
i el femení A perd el primer partit de la temporada
BÀSQUET / LA VEU

El partit del sènior masculí A
a Castelldefels començava
amb un equip local molt anotador des de la línia de triple,
amb tres triples en el primer
quart, a diferència dels igualadins, amb un joc molt lent i
moltes pèrdues de pilota que
els portaven a anotar tan sols
5 punts. Un quart molt lent i
amb molt poc joc de pilota que
finalment acabava amb un resultat de 13-5 al marcador.
En el segon quart, els locals
seguien amb el seu gran encert de tres punts, tot i que els
jugadors de Raül Caballero
i Pep Piqueras aconseguien
aixecar cap i entrar de ple al
partit. Un quart decidit a partir dels triples anotats per part
dels dos equips (4 els locals i
5 els visitants). Això provocava l’apropament en el marcador del Physic CB Igualada A,
que s’aconseguia posar a tan
sols 6 punts del Castelldefels.
El parcial era de 22-24, que
col·locava un marcador a la
mitja part de 35-29.
A la represa del partit, els lo-

cals mostraven un joc molt
més lent, amb falta d’encert i
molts pocs punts. Tenien dificultat per arribar a entrar pilotes i provocava el nerviosisme
dels locals,que cada vegada
tenien més aprop als jugadors
de l’Anoia. Els jugadors visitants, en canvi, sortien igual
de ficats, amb encert des de
la línia de tir lliure i amb una
defensa molt forta que produïa
la pèrdua de pilotes dels jugadors locals. El tercer parcial va
ser de 10-14, que col·locava a
l’Igualada a tan sols 2 punts,
45-43.
En l’últim quart, l’última oportunitat dels igualadins per mostrar-se superiors als locals,en
la qual tampoc van fallar. Una
dura defensa i poc encert per
part dels locals els feia anotar
poc, i tenir més oportunitats
per reduir distàncies i empatar
el marcador per als de fora.
Un final de partit d’infart finalment col·locava l’últim parcial
del partit favorable al Physic
CB Igualada de 8-13.
Finalment el matx va acabar
amb un resultat de BBA Cas-

telldefels 53 – Physic CB Igualada 56.
BBA Castelldefels: M. Bertomeu (2), M. Sesé (22), A.
Mestres (3), J. Torres (16), A.
Olmedo (0), A. Carrasco (4),
D. Ávila (4), A. Blanco (-), A.
Recasens (-), R. Jensen (0), I.
Kiknadze (2).
Physic CB Igualada A: M. Moliner (9), R. Riu (2), E. Burgès
(2), S. Laguarta (11), J. Torres
(4), C. Fons (0), A. Gual (-), A.
Del Hoyo (15), X. Creus (2), E.
Tejero (11), P. Camí (0).
Parcials: 13-5, 22-24 (35-29),
10-14 (45-43), 8-13 (53-56).
Àrbitres: C. Posse, B. Subirats.
Aquest ha sigut l’últim partit de
l’any de Physic CB Igualada,
que tornarà el dia 9 de gener
a les 18h a Igualada contra el
SantFeliuenc.
Primera derrota
del CBI A femení
Les igualadines van caure en
un matx igualat davant un gran
equip com el Celtic Bàsquet
Molins per un resultat final de
60 a 52. El matx va començar

amb domini local davant unes
visitants incomodes a la pista.
En el segon quart les igualadines van millor sobretot en atac
i van igualar el matx tot i que
en el marcador era a favor de
les locals per 33 a 29.
A la represa les igualadines
no van estar encertades i el
triples i tirs lliures locals van
fer superiors al Molins. El darrer quart la lluita igualadina no
va tenir recompensa. Van reaccionar van igualar el matx i
es va arribar a un darrer minut
amb el resultat de 55 a 52.
Però la sort va girar l’esquena
a les igualadines. Tirs alliberats sense encert i sort en els
tirs lliures locals van provocar
la primera derrota igualadina
que va donar la cara davant
d’un dels grans equips de la
lliga.
C. Carner (10), M. Jané (7),
R.Soteras (lesionada) J. Lamolla (4), E. Compte (6), B.
Sellarès (6), M. Ametllé (2), J.
Fuertes (-), S. Carrasco (10),
G. Rigol (5)
Parcials: 16-10, 33-29, 4534,60-52

Assemblea general
del Bàsquet Igualada
BÀSQUET / LA VEU

Divendres es va celebrar l’assemblea general del CBI, amb
unanimitat en tots els punts.
Entre d’altres acords, es va
aprovar una nova periodificació en la forma de cobrament
de les quotes de formació, la
liquidació de la temporada
2014-2015, que finalment s’ha
tancat amb superàvit i el pressupost de la temporada 20152016.
No es van sotmetre a votació,
però també es va tractar el
balanç esportiu de la temporada 2014-15 , plena d’èxits amb
els campionats de Catalunya
assolits pels sènior masculins
i llurs ascensos, la consolidació del sènior femení a 1ª
catalana i el reconeixement
de la feina formativa que fem
als equips base, reconeguda
per la Federació Catalana de
Basquetbol amb l’atorgament
d’un premi.
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Tot a punt per a la gran festa del futbol català amb el partit
de la selecció de Catalunya davant l’Euskadi
FUTBOL / LA VEU

Tot és a punt per al partit Catalunya-Euskadi del proper 26
de desembre, el tradicional
partit de Nadal de la selecció catalana que es disputarà
al Camp Nou a les 21.30 h
(TV3). Ja es poden comprar
les entrades, d’entre 10 i 30
euros, a través del web de la
Federació Catalana (www.fcf.
cat).
Els seleccionadors catalans
Gerard López i Sergio González, que donaran la convocatòria el 23 de desembre, han
fet una crida a l’assistència
de públic al Camp Nou i han
assegurat que ja tenen confirmada la presència d’alguns
futbolistes destacats dels principals clubs. “Pràcticament hi
ha confirmats tots els catalans
del Barça i de l’Espanyol. I
això ja ens suposa el 60% de
la convocatòria”, explicava
Gerard, que també ha desvelat que en principi no seran a
la llista ni Xavi Hernández ni
Víctor Valdes.
“No podem fallar, ens hi dedicarem en cos i ànima perquè
aquest partit sigui un èxit”,
comentava Andreu Subies,
president de la Federació
Catalana (FCF). Tant ell com
Luis Mari Elustondo, el seu
homòleg a la Federació Basca (EFF-FVF), creuen que
aquest enfrontament, malgrat
que sigui únicament un amistós, és un pas imprescindible
per aconseguir l’oficialitat de
les seleccions catalanes i basques.
De fet, el lema escollit per promocionar el partit deixa clara
la voluntat de les dues federacions. “És l’hora de guanyar”,
es llegeix al cartell, amb les
fotografies del defensa català
Gerard Piqué i del davanter
basc Aritz Aduriz. “Aquest par-

Presentació dels partits de la selecció catalana del 26 de desembre, al Nou Camp.

tit és un mitjà perquè puguem
aconseguir d’una vegada,
més aviat que tard, però amb
esforç i treball, que aquests
partits tinguin caràcter oficial”,
afegia Elustondo.
Els dos presidents han recalcat la dificultat per poder celebrar aquest enfrontament, que
s’emmarca en les festes de
Nadal. “Volem agrair als clubs
que hagin accedit a cedir-nos
als jugadors, per la dificultat
que suposava la jornada de
Nadal que es va introduir i que
ha retallat les seves vacances”, explicava Elustondo.
L’any passat, el partit entre les
dues seleccions –que s’emmarcava en el centenari del
primer partit entre catalans i
bascos, celebrat el 1915–, es
va disputar el 28 de desembre
a San Mamés. Enguany, però,
hi ha previst un partit de Lliga
a final d’any que feia inviable
aquesta data. La proposta inicial era jugar el 27 de desem-

bre, per evitar la festivitat de
Sant Esteve. Al final, després
de parlar amb els clubs, les federacions van pactar avançar
el compromís.
Esperem que vingui el màxim
de gent possible –comentava
Jordi Mestre, vicepresident del
Barça, club que ha cedit l’estadi per disputar aquest enfrontament–. Que vingui tothom,
que vinguin amb senyeres,
amb la ‘ ikurriña’ i a l’ estelada. No crec que ens sancionin
aquesta vegada!”, apuntava
amb to de broma. La Federació Catalana, de la seva banda, calcula que una bona assistència “seria d’entre 50 i 60
mil persones”, segons Subies.
Les noies, al Miniestadi
Abans de la selecció absoluta masculina, també jugarà el
combinat femení. La cita serà
el mateix dia de Sant Esteve,
al Miniestadi, i l’entrada per
als aficionats serà gratuïta

(18.45 h, Esport3). “Esperem
que la gent vingui, que avanci
els canelons i que ens vingui
a veure. Tenim l’oportunitat de
promocionar el futbol femení
amb un dels millors partits que
es poden veure”, explica la seleccionadora Natalia Arroyo.

L’any passat, els equips femenins d’Euskadi i Catalunya
també es van veure les cares,
a Barakaldo, en un enfrontament que va acabar amb empat a un gol. “Aquell dia ens va
quedar un mal gust de boca,
de no poder jugar el partit que
volíem”, afegia Arroyo, en referència a l’aiguat que va caure aquell 27 de desembre.
Per promocionar els partits a
les xarxes socials, la FCF ha
previst l’etiqueta #futfem26d
per al partit del combinat femení, mentre que per al compromís de l’absoluta masculina
l’etiqueta serà #seleccio26d.
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Demà divendres 25 de Desembre, dia de Nadal, es durà
a terme a Capellades una de
les proves clàssiques de l’atletisme anoienc, amb la celebració de la 36a edició de la
Cursa del Gall Dindi, 26è Memorial Jaume Solé Quintana.
La cursa del Gall Dindi es disputarà a partir de les 11 h. del
matí, amb sortida davant del
Museu Molí Paperer, sobre
el circuit urbà tradicional de
4.600 m.. Les inscripcions,
gratuïtes i obertes a tots els
atletes que hi vulguin participar, es podran efectuar el dia
de la cursa, a partir de les 9,45
h. al recinte del Poliesportiu

Municipal. També enguany
es poden fer per anticipat, els
dies 22 i 23, de 18 a 20 h., a la
Biblioteca el Safareig.
Abans de la cursa gran, novament es durà a terme la cursa prèvia oberta a les categ.
Prebenjamins,
Benjamins i
Alevins, masc. i fem. (de 6 a
11 anys), sobre 1.000 m. de
recorregut, amb sortida a les
10,45 h..
L’organització de la prova
l’efectua l’Ajuntament de Capellades, Àrea d’Esports, amb
la col·laboració de l’AEMdeKP,
del Club Atlètic Igualada Petromiralles, de la Diputació de
Barcelona i del Consell Esportiu d’Anoia.

ATLETISME / IGNASI COSTA

Pel que fa a les proves de natació corresponents a la Travessa a la Bassa, aquest Nadal no es podran dur a terme,
per manca d’aigua a la bassa
capelladina.
El repartiment de Premis de la
cursa atlètica, es durà a terme
davant de la bassa, després
de la cursa. Els premis seran:
galls dindi per al guanyador/a
absoluts de la cursa, pollastres pels guanyadors/es de
cada categoria de la cursa,
cava per als segons/es classificats, i pinya per als 3ers/eres
classif., i regals pels primers/
eres classificats de la cursa
infantil.

Bona actuació dels equips cadets del
CAI en el campionat català indoor
ATLETISME / IGNASI COSTA

Dissabte al matí, es disputava
a Sabadell el Campionat de
Catalunya Cadet per Clubs en
Pista Coberta, amb la participació del CAI. Les anoienques
eren sisenes amb un total de
91 punts, per darrera de les
noies de l’Avinent Manresa,
guanyadores amb 123 punts,
i amb 12 classificats.
Van sobresortir individualment les actuacions de Marta
Garrido, 2a en llançament del
Pes, amb 8,47 m., i les 3es
posicions d’Isabela Lago en
300 m. llisos, amb 44”82, i de
Laia Planas en salt d’altura,
amb 1,47 m.
Eren 4es Anna Torras en
1.000 m.ll., amb 3’13”36, i
Berta López en 600 m.ll. amb
1’45”21.
Eren 6es Marina Abad en 60
m. llisos, amb 8”66 i Marto-

na Segura en el salt de perxa, amb 2,50 m.. Eren 7es
Silvia Hohnhaussen en triple
salt amb 9,93 m., Carla Alemany en 3.000 m. llisos amb
11’22”19, i Jana Roca en 60
m. tanques amb 10”57.
Anna Cos era 8a en el salt de
llargada, amb 4,29 m., i també 8es les components del
relleu de 4 x 200 m. del CAI,
format per Isabela Lago - Silvia Hohnhaussen - Anna Cos
i Anna Guzmán, amb 1’54”78.
Jordina Gassó va ser desqualificada en els 3.000 m. marxa.
També dissabte al matí,
l’equip Cadet masculí del CAI
Petromiralles participava en el
campionat, assolint la 9a posició amb 67 punts, mateixa
puntuació que el 8è classificat, el Lleida U.A., en la competició dominada per la J.A.
Sabadell amb 113 punts, se-

ES BUSCA
TÈCNIC EN PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS
Amb experiència per a posició amb un enorme
potencial de creixement.
Captació, assessorament i fidelització de clients.
Es valorarà bona presència.
Imprescindible vehicle propi.
Si estàs interessat envia el teu CV a l'adreça de
correu: rrhh@pymesolutions365.com
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Molts participants del CAI
al cros de Vic

El dia de Nadal, a Capellades,
36a Cursa del Gall Dindi
ATLETISME / IGNASI COSTA
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guits de l’A.A. Catalunya, 2ns
amb 111,5 punts i eren 3ers
els atletes del C.A. Canaletes
amb 104 punts. Els anoiencs
s’imposaren al C.A. Granollers, 10ens amb 63 punts, a
l’ISS - l’Hospitalet, 11ens amb
61 punts, i al C.A. Castellar,
12ens amb 49 punts.
Individualment, van sobresortir els 2ns llocs de Hamid Darbaoui en els 3.000 m.ll. amb
10’07”83, i d’Aitor Caldito en
el triple salt amb 11,76 m..
Van sobresortir també el 3r
lloc de Gerard Farré en 1.000
m.ll. amb 2’59”24, el 4t lloc
de Pol Roca en salt d’altura
amb 1,60 m. i el 5è d’Eduard
Guzmán en 60 m.tanques
amb 10”41.
Eren 9ens els components del
relleu de 4 x 200 m. del CAI
format per Eduard Guzmán
- David Muñoz - Franc Samaniego i Aitor Caldito, amb
1’45”98.
David Muñoz era 9è en 600
m.ll. amb 1’42”21, Franc Samaniego 10è en 300 m.ll. amb
41”67, Christian Meléndez
10è en salt de llargada amb
4,49 m., Rafael Rosa 11è en
60 m.ll. amb 8”65 i Èric Gutiérrez 11è en pes amb 7,39 m.

Un total de 44 atletes del
CAI van prendre part a la 37a
edició del Cros Ciutat de Vic
-Trofeu Pere Casacuberta-,
disputat el passat diumenge,
amb 4 victòries i 7 podis per
als anoiencs.
Cal ressaltar l’actuació del
Promesa Lahcen Ait Alibou,
guanyador absolut del Cros
en la cursa Junior -Promesa- Sènior en la modalitat de
cros curt, sobre 5.050 m., amb
16’25” seguit de José Morales,
6è Promesa amb 18’16”, i de
Hassan Annassiri, 14è Promesa amb 20’04”.
Abdessamad Oukhelfen entrava en 3a. posició en Junior
amb 16’44”, seguit de Guillem
Carner, 9è amb 17’30”, i de
Raúl López, 20è amb 18’38”,
en la cursa conjunta amb els
Promesa i Sènior sobre 5.050
m., entrant Albert Agut en 18ª
posició Sènior amb 18’43”.
Va sobresortir també la victòria de Paula Blasco en la
cursa Juvenil amb 12’44” sobre 3.150 m., seguida de Mar
Belenguer, 12a amb 13’10”, i
d’Èlia Ibarra, 14a amb 13’27”.
La 3a victòria dels atletes del
CAI era per a Carla Bisbal,
1a Aleví amb 4’35”, seguida
d’Andrea Gil, 3a amb 4’55”, 6a
Martina Zunino amb 5’06”, 16a
Neus García amb 5’39”,18a
Maroua Ayyad amb 5’50”, 20a
Berta Piqué amb 6’01” i 21a
Marina Gabarró amb 6’07”,
sobre 1.250 m..
Laia Alonso assolia la 4a victòria, entrant 1a en Benjamins
amb 2’49”, seguida d’Ares Giménez, 19a amb 3’38”, sobre
800 m.
Anna Torras era 5a en Cadets
amb 7’14”, seguida de Judit
Ibarra, 10ª amb 7’22”, 16a
Berta López amb 7’38”, i 22a
Laia Planas amb 7’54”, sobre
2.050 m. de cursa.
Francina Massagué era 5a en
Infantils amb 5’29”, seguida
de Mar Planas, 10ª amb 5’43”,
12a Judit Navarro amb 5’51”,
15a Laura Giménez amb
5’56”, 28ª Cèlia Carles amb
6’29”, i 33ª Helga Estapé amb
7’00”, sobre 1.600 m.
Youssef Ayyad era 7è en Benjamins amb 2’49”, seguit de
Jan Rica, 9è amb 2’51”, sobre
800 m.

Dra. Lídia Ramos

Otorinolaringòloga

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

Carla Bisbal i Andrea Gil.

Nil Cabello era 7è en Alevins,
amb 8’14”, seguit d’Eloi Macià,
12è amb 8’32”, i de Joel Giménez, 18è amb 9’23”, sobre
1.900 m.
Jan Bisbal era 8è en Infantils amb 9’50”, seguit de Lluc
Roda, 9è amb 9’52”, 11è Mohamed Ayyad amb 9’57”,14è
Josep Domènech amb 10’03”,
20è Nicolau Gassó amb
10’27”, 23è Guim Prats amb
11’17”, i 25è Toni Padrós amb
11’45”, sobre 2.500 m.
Gerard Farré era 18è en Cadets amb 15’04”, sobre 3.800
m. de cursa, i Marcel Abad era
25è en Juvenils masc. amb
17’16”, sobre 4.600 m.
Miguel del Río era 2n en
Open, amb 21’42”, sobre els
5.700 m. de la cursa conjunta amb els Veterans que va
obrir la matinal.
La guanyadora absoluta en
femenines va ser l’atleta Jèssica Andrews (A.A. Palamós)
amb 15’15”, sobre els 4.220
m. del cros curt Junior/Promesa/Sènior.

Partidàs del FS
Montbui al pavelló
de Montaqua
Trepidant partit el que és va
poder veure dissabte a la
tarda al pavelló Montaqua
entre dos dels equips de la
part alta de la classificació,
el Montbui i el Pallejà B. Al
final, victòria dels anoiencs
per 5-2. Amb aquest resultat
els montbuiencs marxen de
vacances de nadal liderant la
classificació amb 22 punts,
però amb una distància de
només tres punts dels seus
perseguidors.
Alineació: Rubén, Cristian,
Oli(3), Javi, Alberto –cinc inicial- Bryan, Toni, Asensi (2),
Victor, Paquito i David.
Resultats de la base
Cadet: FS Montbui 14 – 2
Futsal Ath. Vilatorrada(Raul
3, Manu 3, Gaizka 3, Abel,
Loa, Yassine, David Navas i
Bujal)
Juvenil A: FS Montbui 3 –
2 Maristes Sants Les Corts
(Soria, Dani i Angelillo)
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futbol 1A CATALANA G2

futbol 2A NACIONAL FEM.

Jornada 15
Reddis
Terrassa
Castelldefels
Vilaseca
Jesus Maria
Balaguer
Vilanova
Amposta
Santboià

Jornada 12
AEM
Collerense B
Barcelona
Europa
L´Estartit
Blava Roca
Igualada

2-2
0-2
2-0
2-1
4-1
1-3
3-1

			
1 Barcelona
2 Seagull
3 L´Estartit
4 Levante
5 Son Sardina
6 AEM
7 Europa
8 Espanyol
9 Igualada
10 Blava Roca
11 Sant Gabriel
12 Pallejà
13 Cerdanyola
14 Collerense B

Pt.
34
33
25
22
21
15
15
14
13
13
12
12
6
5

2-0
0-0
2-2
0-0
2-1
1-0
7-2
4-0
1-0

			
PT.
1 Igualada
29
2 Suburense
28
3 Balaguer
28
4 Castelldefels
26
5 Santboià
25
6 Jesus Maria
25
7 Vilanova
24
8 Terrassa
24
9 Rapitenca
24
10 Lleida B
23
11 Vilaseca
22
12 Vista Alegre
21
13 Sant Ildefons
19
14 Viladecans
19
15 Amposta
16
16 Reddis
10
17 Catllar
5
18 Torredembarra 4

Rapitenca
Sant Ildefons
Igualada
Suburense
Vista Alegre
Viladecans
Torredembarra
Catllar
Lleida B
g
8
8
8
8
6
7
7
6
7
7
6
5
5
5
5
3
1
0

e p
5 2
4 3
4 3
2 5
7 2
4 4
3 5
6 3
3 5
2 6
4 5
6 4
4 6
4 6
1 9
1 11
2 12
4 11

gf
27
27
20
29
25
23
30
16
23
22
20
27
31
17
23
13
14
7

Jornada 16 (10 de gener)
Amposta - Viladecans
Vista Alegre - Balaguer
Torredembarra - Jesús y Maria
St. Ildefons - Vilanova G.
Rapitenca - Terrassa FC
Lleida B - Reddis
Suburense - Santboià
IGUALADA - Vilaseca
El Catllar - Castelldefels

gc
13
17
14
19
14
17
19
13
21
21
15
28
20
25
33
34
39
32

G
11
11
8
6
6
4
5
4
4
4
3
3
2
1

Sant Gabriel
Son Sardina
Seagull
Espanyol
Pallejà
Cerdanyola
Levante
E P
1 0
0 1
1 3
4 2
3 3
3 5
0 7
2 6
1 7
1 7
3 6
3 6
0 10
2 9

Gf
51
31
30
28
27
20
16
13
17
15
23
10
10
3

Gc
4
11
19
20
23
19
19
12
24
31
31
25
31
25

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

Resultats de tots els equips del CF Igualada
PRIMER EQUIP MASC.
JUVENIL A
CADET A
CADET B
CADET C
INFANTIL A
INFANTIL B
INFANTIL C
INFANTIL D
ALEVÍ A
ALEVÍ C
ALEVÍ D
ALEVÍ E
ALEVÍ F
ALEVÍ G
BENJAMÍ A
BENJAMÍ B
BENJAMÍ C
BENJAMÍ D
BENJAMÍ E
BENJAMÍ F
BENJAMÍ G
BENJAMÍ H
PREBENJAMÍ B
JUV- CADET FEM.
CAD-INF FEM.
INF- ALEVÍ
ALEV-BE-PREB FEM.A
ALEV-BE-PREB FEM.B

CASTELLDEFELS UE “A”
ST JOAN DESPÍ UE “B”
CF IGUALADA
Pª BLAUGRANA VALLIRANA “A”
CF IGUALADA
CF IGUALADA
CAN VIDALET CF “B”
MATADEPERA FC “A”
CF IGUALADA
RCD ESPANYOL
CF IGUALADA
CF IGUALADA
VILADECANS UD “D”
MOLINS DE REI CF “A”
CF IGUALADA
L’HOSPITALET CE “A”
CF IGUALADA
TERRASSA OLÍMPICA 2010 “A”
CF IGUALADA
VILANOVA GELTRÚ “A”
CF IGUALADA
SAN MAURO UD “B”
ST ANDREU BARCA “C”
CF IGUALADA
SANTFELIUENC FC “A”
CF IGUALADA
CF IGUALADA
CF IGUALADA
MOLINS DE REI CF “A”

CF IGUALADA
CF IGUALADA
MASQUEFA FC “A”
CF IGUALADA
CAPELLADES CF “A”
ST JOAN DESPÍ UE “A”
CF IGUALADA
CF IGUALADA
CAPELLADES CF “A”
CF IGUALADA
MANRESA CE “B”
GIMNASTIC MANRESA “D”
CF IGUALADA
CF IGUALADA
ANOIA CE “B”
CF IGUALADA
BARCELONISTA TERLENKA “A”
CF IGUALADA
PRAT AE “A”
CF IGUALADA
MASQUEFA FC “A”
CF IGUALADA
CF IGUALADA
SANT SADURNÍ UE “A”
CF IGUALADA
CORNELLÀ UD “A”
LEVANTE LAS PLANAS FC “A”
LLERONA CE “A”
CF IGUALADA

2-2
3-2
13-0
0-3
3-1
3-0
3-0
0-1
4-4
6-1
0-3
1-4
2-1
4-2
1-4
1-3
0-2
3-0
1-0
6-0
1-6
0-6
1-1
2-1
0-11
12-1
11-5
9-2
2-1

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 mensualment.
Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

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

VÀLID DURANT TOT L’ANY
Nom:
Adreça:
Localitat:
Tel. mòbil:
Núm. subscriptor:
E.mail:
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).
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El CF Igualada acaba l’any com a líder
FUTBOL / LA VEU

L’Igualada sabia que el partit
de diumenge contra el Castelldefels, el tercer classificat, no
seria un tràmit fàcil i així es va
evidenciar en un partit on els
dos equips van demostrar per
què estan a la zona alta de la
classificació, exhibint el seu
millor futbol en un matí vibrant
on l’empat va ser el resultat
més just.
El matx va començar amb un
ritme altíssim i els dos conjunts
van tenir arribades molt clares
a l’àrea contrària en els primers minuts, on destaca una
vaselina de Jony que no va
entrar per ben poc. Els avisos
eren constants als dos bàndols, però van ser els blaus els
que van aconseguir el primer
gol, obra d’Eloi, després d’un
error del porter local provocat
per la pressió de Martí Just.
Pocs minuts després va estar
a punt d’arribar el segon, amb
dues rematades seguides al
travesser, una de Fran i una
de Jonny. La recta final de la
primera part va estar marcada
per la pressió dels locals per

aconseguir l’empat, però una
brillant actuació de Yannick
va evitar que diverses pilotes
acabessin al fons de la xarxa i
s’arribés al descans amb el 0-1
al marcador.
La segona part va començar
amb un Castelldefels molt
ben col·locat que pressionava
constantment la porteria blava
i la insistència va fer arribar
l’empat al minut 55. Un minut
més tard, l’àrbitre pitava penal
de Yannick, però el porter blau,
de nou amb una gran actuació,
va aturar el xut.
I en el moment en què el Castelldefels més dominava, va arribar el segon gol de l’Igualada

que Fran Arévalo signava al
minut 71. Els grocs no es van
resignar amb el resultat i van
seguir insistint fins que aconseguien el 2-2 definitiu. Tot i això,
els últims deu minuts finals van
ser d’infart, amb ocasions clares per les dues bandes que, finalment, no van acabar entrant
a la porteria.
Amb aquest resultat, l’Igualada
marxa de vacances de Nadal
com a líder en solitari del seu
grup.
CF Igualada: Yannick, Bernat,
Martí Lliró, Bachana, Pacheco
(Iñaki 74’), Fran Arévalo, Martí
Just, Jony, Eloi (J. Castellano
67’), Pau Vidal i Òscar.

Tres punts més per al Cadet B
de l’Igualada que aquest cap
de setmana es va imposar amb
claredat al camp del Vallirana,
un rival complicat.
El partit va començar molt bé
pels blaus que, al minut 5, i després d’una pèrdua de l’equip local, van establir el 0 a 1 al marcador amb un gol de Gabri.
Malgrat això, el domini i el control de joc durant la primera part
va ser del Vallirana i l’Igualada
va tenir dificulats per controlar
el mig del camp. I l’expulsió al
25’ de Raimon va complicar
encara més les coses. Tot i així
és va arribar a la mitja part amb
victòria.

Amb un jugador menys a la segona meitat, l’Igualada va passar a dominar el partit totalment
i van arribar els gols de Fabregat i Oriol Vall que establien el
0-3 definitiu.

CFI: Nil, Pol, Àlex, Carles, Raimon, Pere, Gabriel, Eduard,
Dragos León, David, Oriol V.,
Ismael, Sergio, Oriol V.
Entrenadors: Manel Jubert i Albert San José

Prebenjamí B 2-1 St. Sadurní A
Partit molt disputat aquest cap
de setmana entre el Prebenjamí B del CFI (en 5è a posició)
i el Sant Sadurní (6è), que al
final va decantar-se pels blaus,
que aconsegueixen començar
el 2016 mantenint-se en la part
alta de la classificació.
Els igualadins s’avançaven al
marcador quan només s’havien
disputat 2 minuts de joc, gràcies a un gol d’Adrià, però els de
Sant Sadurní no es van arronsar i van intentar empatar enviant dues pilotes al pal.
Al segon quart, les ocasions
van ser clares pels dos conjunts, però ningú les va saber
aprofitar. Va ser després del

descans quan el Sant Sadurní
aconseguia l’empat per un error
igualadí. Però els anoiencs van
rebre el gol com un alicient i, a
partir de llavors, van dominar
el partit. A l’últim quart d’hora,
després de diverses ocasions,
finalment Antonio aconseguia

enviar la pilota al fons de la xarxa, assegurant la victòria blava.
CFI: Nico, Aitor, Jan, Hugo, Biel
Bernadí, Biel Bosch, Antonio,
Adrià, Toni, Alex , Artur y Martí. Entrenadors: Felipe Orozco I
Hamsa Outala.

Tres punts més del Cadet B

Victòria treballada del prebenjamí B

Esports
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futbol 2A CATALANA G3

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 15
Odena
Vilafranca
Unif. Bellvitge
Marianao
Torrelles
Junior
Espluguenc
Sant Cugat
Prat B

4-2
0-0
1-1
0-1
0-1
1-1
1-1
3-2
4-2

Jornada 15
Sitges
Castellvi
Sant Pere M.
Montserrat
Carme
La Granada
Martinenca
Roquetes
Fatima

4-0
1-3
3-1
0-1
2-3
0-6
3-2
2-0
2-5

Jornada 13
La Paz
Ateneu
Mediona
Cabrera
San Mauro B
Masquefa
Tous
Hostalets

3-2
4-2
6-1
4-2
5-1
9-0
2-3
2-2

			
1 Sant Joan D.
2 Junior
3 Marianao
4 Espluguenc
5 Sant Cugat
6 Can Vidalet
7 Prat B
8 San Mauro
9 Moja
10 Gornal
11 Fontsanta
12 Olímpic
13 Unif. Bellvitge
14 Vilafranca
15 Begues
16 Torrelles
17 Vallirana
18 Òdena

PT.
34
30
27
26
25
24
23
23
22
20
20
19
19
17
15
14
12
8

			
1 Calaf
2 Montserrat
3 Cubelles
4 Martorell B
5 Sitges
6 La Munia
7 Roquetes
8 Martinenca
9 Piera
10 Olivella
11 Sant Cugat
12 La Granada
13 Anoia
14 Carme
15 Sant Pere M.
16 Fatima
17 Castellvi
18 Riudebitlles

Pt.
35
34
34
34
31
28
27
25
21
17
17
15
15
14
13
10
9
4

			
1 Hostalets
2 San Mauro B
3 Capellades
4 Masquefa
5 Montserrat B
6 Sant Esteve B
7 Pobla
8 Rebrot
9 Ateneu
10 Mediona
11 Tous
12 La Paz
13 Cabrera
14 Torre
15 Calaf B
16 Jorba

Pt.
30
29
28
27
27
25
22
21
20
16
14
11
9
9
4
1

g
10
9
8
8
7
7
6
7
6
6
5
6
5
5
4
4
3
2

San Mauro
Vallirana
Fontsanta
Can Vidalet
Gornal
Sant Joan D.
Begues
Moja
Olímpic
e p
4 1
3 3
3 4
2 5
4 4
3 5
5 4
2 6
4 5
2 7
5 5
1 8
4 6
2 8
3 8
2 9
3 9
2 11

gf
32
23
18
25
20
26
27
24
26
24
18
20
17
16
17
13
13
17

gc
18
13
10
19
17
22
20
21
24
22
21
17
19
20
26
24
26
37

Jornada 16 (10 gener)
Marianao P. - Begues
Vallirana - Espluguenc
St. Joan Despí - Vilafranca Atl.
SAN MAURO - Júnior
Olímpic Fatjó - ÒDENA
Moja - Prat B
Gornal - St. Cugat
Fontsanta Fatjó - Torrelles
Can Vidalet - U. Bellvitge

G
11
11
11
11
10
9
8
7
6
4
5
4
4
4
3
3
2
0

Olivella
Cubelles
Sant Cugat
Piera
Calaf
La Munia
Anoia
Riudebitlles
Martorell B
E P
2 2
1 3
1 3
1 3
1 4
1 5
3 4
4 4
3 6
5 6
2 8
3 8
3 8
2 9
4 8
1 11
3 10
4 11

Gf
39
53
45
29
39
41
38
33
35
24
20
23
23
21
25
20
21
9

Gc
25
23
21
19
21
20
27
25
31
31
27
37
40
38
35
47
37
34

Jornada 16 (10 gener)
CARME - PIERA
La Múnia - MONTSERRAT
Olivella - La Granada
St. Cugat S. - Sitges
Riudebitlles - St. Pere M.
Martorell B - Les Roquetes
ANOIA - FÀTIMA
Cubelles - Martinenca
CALAF - Castellví M.

Calaf B
Sant Esteve B
Torre
Montserrat B
Jorba
Rebrot
Pobla
Capellades
G
9
9
8
8
8
8
7
6
6
4
4
3
3
3
1
0

E P
3 1
2 2
4 1
3 2
3 2
1 4
1 5
3 4
2 5
4 4
2 7
2 8
0 9
0 10
1 11
1 12

Gf
36
42
37
50
25
43
33
35
33
23
20
17
20
13
8
8

Gc
14
21
17
11
15
32
23
31
20
24
32
46
33
37
39
48

Jornada 14 (10 gener)
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

Gran victòria de l’Òdena en el derbi de
2a Catalana davant el San Mauro
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Torneig de Nadal de tennis
taula a la Torre de Claramunt
TENNIS TAULA / LA VEU

El proper diumenge 27 de
desembre es disputarà a La
Torre de Claramunt el II Torneig de Nadal de Tennis Taula
adreçat a nens i nenes fins a
15 anys.
El torneig tindrà lloc Gimnàs
del col·legi de 9:30 a 13:30 i
es realitzarà en dues fases,
una de grups i una d’eliminatòries directes. El nombre de
jugadors per grup i els classificats dependrà de la quantitat
d’inscrits.
La inscripció és gratuïta i s’ha
de realitzar en el mateix recinte de 9:30 a 10:00 hores,

les places són limitades. Per
a més informació podeu contactar amb Alex Navarro al
correu electrònic: cttlatorreclaramunt@gmail.com, o per
telèfon al 620435506. També
podeu tenir i seguir tota la
informació del torneig pel canal de Facebook https://www.
facebook.com/pages/CTT-LaTorre-de-Claramunt.
El Torneig és organitzat pel
Club de Tennis Taula de la
Torre de Claramunt i compta
amb a col·laboració de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, Ecopime Projects i Ca la
Ponderosa, bar – restaurant.

Victòria de Laura Orgué en el
campionat d’Espanya d’esquí

FUTBOL / LA VEU

Gran cap de setmana per als
equips del CE Òdena, que
amb aquesta jornada arriben
a les vacances de Nadal. Cal
destacar el gran resultat del
primer equip masculí, que va
aconseguir endur-se el derbi
comarcal amb 4 gols a 2, i la
primera victòria de la temporada de l’equip femení. També
va aconseguir una gran victòria l’Aleví C, que els dóna moral per seguir treballant.
Gran victòria del primer equip
del CE Òdena davant d’un
gran rival, en el derbi comarcal
de la jornada. Els odenencs
van sortir amb una gran intensitat des del primer minut i al
quart d’hora de joc, gràcies a
una jugada a pilota aturada,
Ivan Cierco feia el primer gol
pels locals. Un gol que també
va esperonar els montbuiencs,
que van posar les coses força
difícils als locals, aconseguint
remuntar el partit, amb dos

ESQUÍ / LA VEU

gols en menys de cinc minuts
i posant-se per davant, amb
un 1 a 2 al marcador. Abans
del descans, però, Adri Domènech igualava el matx i esperonava als odenencs a aconseguir els tres punts. Al segon
temps, l’Òdena va dominar
el partit, passant per sobre el
San Mauro, que va demostrar
un joc molt dur. Així, tan sols
al minut 47 de joc, Gerard Jorba avançava els locals, que
van gaudir d’altres ocasions
de gol, oferint un bon joc i una
gran intensitat. A les acaballes

Felicita
als qui
més estimes!
Fes-nos arribar la
fotografia a
(C/ Retir 40)
o via e-mail
publianoiadisseny@gmail.com

del partit, un penal marcat per
Xavi Valls, donava el marge de
tranquil·litat als locals i consolidava els tres punts. Una gran
victòria per a què l’equip pugui
seguir millorant.
CE Òdena: Camarero, Hervilla
(Magdaleno 46’), Gonzàlez,
Pajares, Garcia, Berenguer,
Domènech (Hernández 85’),
Jorba, Valls, Pelepco (Milan
68’) i Cierco (Koma 53’).
Gols: 1-0 Cierco (14’); 1-1 Simón (19’); 1-2 Garcia (21’);
2-2 Domènech (38’); 3-2 Jorba
(47’); 4-2 Valls –p.- (87’).

La igualadina Laura Orgué va
aconseguir la victòria en l’Era
Pujada, primera prova del
campionat d’Espanya d’esquí
de muntanya en cursa vertical. Orgué va fer els 680 m de
desnivell en 31:46.
Era Pujada, cursa organitzada
pel Club Excursionista d’Aran
a Baqueira Beret, ha donat la
tret de sortida a la Copa d’Espanya d’Esquí de Muntanya.
La cronoescalada, celebrada
dissabte, ha estat marcada
pel bon temps, el bon ambient
i una bona organització que ha
comptat amb la participació de
més de 190 esquiadors.
El recorregut tenia 680 metres

de desnivell positiu, amb un
inici d’inclinació suau que es
convertia en un mur a la meitat
del recorregut i que acabava
amb una dura pujada abans
de creuar la línia de meta.
Orgué va sortir molt ràpida
col·locant-se al capdavant de
la carrera i mantenint aquesta
posició fins al final.
Aquesta primera prova de la
Copa d’Espanya ha servit al
responsable i seleccionador
Oriol Duixans per testar l’estat de forma de la Selecció
aquesta temporada i fixar-se
en els més joves per començar a seleccionar a aquells
que assistiran al Campionat
d’Europa a principis febrer.

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
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Tere Armadans i Anna Vives, a l’Andorra
Winter preparant el Monte-Carlo històric
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

A les tres de la tarda del dissabte va començar la segona edició del Andorra Winter
Rally amb la participació de
46 participants entre els que
hi havia l’equip femení format
per Tere Armadans i l’igualadina Anna Vives amb VW Golf.
Encara que les temperatures
no va tenir la duresa que era
d’esperar, els participants van
haver de fer front a les dificultats que presentava la neu i el
gel.
Cinc eren els trams diferents
que constaven en el recorregut; Canillo, Circuit de Gel,
Anyós, Ordino i Beixalís que
es repetien varies vegades
cadascun, sent onze en to-

tal els trams a disputar pels
participants andorrans, catalans, espanyol i francesos en
aquest ral.li de regularitat que
va acabar a partir de les dotze
de la nit al principat andorrà.
Dels 35 equips classificats
al final del ral.li, Armadans i
Vives aconseguiren una brillant onzena posició. Bàsica-

ment Tere Armadans i Anna
Vives, conegudes dins l’ambient dels ral.lis clàssics com
Nenas Team, l’objectiu de la
seva participació andorrana
era que servís de test de cara
a la seva participació al ral.li
Monte-Carlo Històric que comença a finals del proper mes
de gener.

Setmana de portes obertes de
l’Igualada Club Gimnàstic
GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat Dilluns 14 de desembre es va donar el tret de
sortida d’una setmana de portes obertes als entrenaments
dels gimnastes de l’Igualada
Club Gimnàstic Aula.
Ha estat una nova proposta
de la Junta Directiva i l’Equip
Tècnic del Club Igualadí molt
ben rebuda pels socis del club
i familiars de les gimnastes .
Es una bona ocasió per a que
pares, familiars i amics puguin
veure “in situ” des de les més

petites fins les més grans gimnastes realitzant un entrena-

Nom: .............................................
Cognom: .......................................
Població: .......................................
Telèfon: .........................................
Mail: ..............................................

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.
Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

ment.
L’ equip tècnic encapçalat
per Laura Martínez, Maite
Sánchez i Marta Trenado expliquen com es desenvolupa
un entrenament diari: “ Comencem sempre amb l’escalfament amb l’ objectiu de
posar en marxa l’organisme
i preparar-lo física i mentalment per a l’activitat. Amb
aquest ens posem en marxa per a obtenir el rendiment
esperat i prevenir lesions. El
condicionament físic és, podriem dir, la part principal de
la sessió. És el moment en
què s’entrena la capacitat
de la gimnasta , la resistència muscular i la flexibilitat.
Es relitza la presentació del
tapís –ball preparat- i s’acaba
l’entrenament amb els estiraments i la relaxació. En una
sessió d’activitat física poden
fer-se estiraments durant l’escalfament, entre exercicis o
al final de la sessió. Aquests
darrers no s’han d’oblidar mai,
són fonamentals per a la recuperació muscular La relaxació
també és un moment d’anàlisi,
de presa de consciència del
treball realitzat.” Han explicat
amb molt detall les tres entrenadores.

Noemí Moreno, tercera
al duatló d’Òdena
DUATLÓ / LA VEU

El dissabte 19 de desembre
es va celebrar el VII duatló de
muntanya d’Odena amb un
total de 166 participants van
prendre la sortida en aquesta
dura prova. La prova consistia
en un primer tram de 6 km de
córrer, seguit de 20 km amb
BTT i per acabar 3 km més de
córrer. La prova va ser força
exigent, sobretot en el tram
de ciclisme on hi havia alguns
trams força tècnics.
Els guanyadors absoluts foren
Xavi Jové del CERRR i Merce Tusell del CN Reus Ploms.
Per part del CAI triatló Petromiralles destacar la nombrosa
participació de l’equip i l’excel.
lent 3era posició de la general
de la Noemí Moreno. A més
l’equip femení va aconseguir
una brillant 4arta posició per

equips molt a prop del podi i
l’equip masculí, fent una molt
bona cursa de tots els components aconseguí una molt
bona 10ena posició. Per altra
banda en Marc Moreno després de fer un molt bon primer
tram de cursa amb el grup
capdavanter va haber d’abandonar al tram final de ciclisme
per problemes físics.
La resta de resultats:
59è Oriol Castells
86è Sergi Mesas
87è Oscar Perez
99è Josep Maria Planell
118è Josep Malavé
124è Marc Pallarès
Femení:
3a Noemí Moreno
12a Lola Brusau
18a Susanna Llopart
21a Marta Prado

Caga Tió infantil d’esquaix

ESQUAIX / DAVID JAUME

L’Esquaix Igualada va organitzar el passat 19 de desembre,
la clàssica matinal d’esquaix
de la seva escola infantil.
Amb una notable participació
de 25 nens, l’activitat va se de
nou un gran èxit amb una mini
torneig entre els més iniciats
en aquest esport.
El que tot va començar com
una experiència-pilot, ja compte amb 10 anys de vida i de
moment, te molt bona salut.
D’altra banda, el jove montbuienc Nacho Fajardo ha es-

tat convocat en unes jornades
de tecnificació de la federació
espanyola a Madrid a càrrec
del seleccionador espanyol el
suec Jonas Gornerup i el valencià Chimo Marmaneu.
Aquestes trobades, serveixen
per conèixer l’estat dels jugadors juniors més destacats i
que servirán i tibdrán el seu
pes per confeccionar qui representarà al combinat nacional en el propers campionats
d’Europa.
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Els Jocs Esportius Escolars de l’Anoia fan la pausa de Nadal
F. SALA aleví masculí

JOCS ESCOLARS / LA VEU

Jornada 9
ESCOLÀPIES B 		
CFS ÒDENA 		
GARCIA LORCA
10
CD CAN CLARAMUNT 6
MARQUÈS POBLA
6
ACADÈMIA IGUALADA 8

Aquest cap de setmana passat vam gaudir de l’última
jornada dels Jocs Esportius
Escolars de l’Anoia, abans de
tancar l’any 2015. Arriben les
vacances de Nadal pels Jocs
que tornen el dia 16 de gener
de 2016.
A part de les competicions
per esports (bàsquet, futbol,
handbol i vòlei) el campionat
polisportiu va viure una jornada més de curses d’orientació,
en concret la categoria benjamina. Els nens i nenes de 3r i
4t de primària van demostrar
les seves habilitats alhora de
descobrir les fites ubicades
a diferents punts de l’exterior
del Complex Esportiu de Les
Comes.
Amb aquesta, les jornades
d’esport convidat del Campionat Poliesportiu 2015-16 s’han
acabat. La valoració que en
fan des de l’organització és
més que positiva. ‘Gràcies a
aquest tipus de competicions,
les curses d’orientació estan
captant més públic, un públic
jove i les famílies d’aquests’.
La proposta esportiva de la
comarca també té ofertes per
aprofitar les vacances.
- D’una banda hi ha el Torneig
de Nadal Caga Tió que convida a nens i nenes, des de prebenjamins a cadets, a formar
equip amb els seus companys
i disputar partits a diferents
esports: bàsquet, futbol, handbol, mazaball i voleibol.
- A l’altra banda, el Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu. La
proposta formativa per aquells
que volen iniciar i orientar el
seu futur professional en l’àmbit esportiu.

			
1 GARCIA LORCA
2 CAN CLARAMUNT
3 EMILI VALLÈS 6 FS
4 CFS ÒDENA
5 ESCOLÀPIES B
6 AC IGUALADA
7 MONALCO
8 ESCOLÀPIES A
9 JOAN MARAGALL
10 MARQUÈS POBLA
11 MARISTES
12 CFS PIERA

j
9
9
6
7
8
8
8
8
8
8
7
8

MARISTES
JOAN MARAGALL
ESCOLÀPIES A
6
EMILI VALLÈS 6 FS 10
MONALCO
10
CFS PIERA
8
g
7
4
5
4
3
2
4
3
2
1
2
0

e
1
4
1
2
2
4
0
1
2
2
0
1

p
1
1
0
1
3
2
4
4
4
5
5
7

gf
88
81
61
59
71
65
65
64
58
51
48
37

gc
56
63
35
53
57
63
59
64
70
77
64
87

PT
24
21
17
17
16
16
16
15
14
12
11
9

F. SALA infantil masculí
Partits ajornats en el seu dia
SEA EMILI VALLÈS
4 MONALCO
MESTRAL
5 INS PERE VIVES
JOAN MERCADER
1 MARISTES B
MARISTES B
2 ESCOLA PIA B

			
1 MARISTES C
2 ESCOLA PIA A
3 INS PERE VIVES
4 IES ALT PENEDÈS
5 MARISTES B
6 MESTRAL
7 MARISTES A
8 SEA EMILI VALLÈS
9 JOAN MERCADER
10 PLA MORERES B
11 MONALCO
12 EEM SANTA FE
13 EEM VILOBÍ
14 ESCOLA PIA B
15 PLA MORERES A

j
7
7
8
7
7
8
8
8
7
7
8
7
8
8
7

g
6
6
6
5
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1
0

e
0
0
0
1
0
0
0
2
1
2
1
2
1
0
2

p
1
1
2
1
2
3
4
3
3
3
5
4
6
7
5

4
2
2
0

gf
41
31
44
34
37
41
32
24
22
17
20
25
20
18
16

gc
17
16
27
18
17
25
36
26
18
16
51
40
36
40
39

PT
18
18
18
16
15
15
12
11
10
8
7
5
4
3
2

F. SALA cadet juvenil masculí
Partits ajornats en el seu dia
MARISTES
11 JOAN MERCADER 1
J MERCADER B juv
6 AE SALLENT juv
2
J MERCADER
1 J MERCADER A juv 11
J MERCADER A juv 10 MONALCO
0
			
1 J MERCADER A juv
2 ESCOLA ANOIA juv
3 J MERCADER B juv
4 ESCOLA PIA juv
5 AE SALLENT juv
6 MONALCO
7 UE TOUS
8 MARISTES
9 JOAN MERCADER
10 ESCOLA ANOIA

j
8
8
8
8
7
8
6
8
7
8

g
8
6
5
5
4
3
2
2
1
0

e
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0

p
0
1
2
3
3
5
2
6
6
8

gf
70
31
45
42
23
12
16
21
16
9

gc
11
23
19
26
24
34
10
29
55
54

PT
24
19
16
15
12
9
8
6
3
0

BÀSQUET aleví femení-mixt
Partits ajornats en el seu dia
FRANGOAL
6 MARQUÈS P. mx
MARQUÈS P. mx 		 SECC - SALA mx

			
1 EEM FONT-RUBÍ
2 UE SUBIRATS
3 ESCOLÀPIES mx
4 MARISTES
5 MONALCO
6 ESCOLÀPIES
7 SECC - SALA mx
8 MARQ. POBLA mx
9 FRANGOAL

j
6
6
6
7
6
5
4
5
5

g
5
4
4
3
3
2
1
1
0

e
1
2
0
0
0
0
1
0
0

p
0
0
2
4
3
3
2
4
5

gf
64
60
54
57
49
32
30
30
24

10

gc
32
36
42
55
47
48
34
50
56

PT
17
16
14
13
12
9
7
7
5

BÀSQUET infantil femení
Partits ajornats en el seu dia
ESCOLA ANOIA
20 MONALCO

			
1 MONALCO
2 VILANOVA B.E.
3 MARISTES
4 SEA EMILI VALLÈS
5 CB LLORENÇ
6 UE CAPELLADES A
7 ESCOLA ANOIA
8 CB ROQUETES
9 UE CAPELLADES B

j
7
7
6
6
6
6
6
6
6

g
7
5
4
3
3
3
2
1
0

e
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p
0
2
2
3
3
3
4
5
6

34

gf
236
264
190
198
185
192
178
62
55

gc
133
171
184
135
150
152
138
211
286

PT
14
12
10
9
9
9
8
7
6

BÀSQUET cadet-juvenil femení
Partits ajornats en el seu dia
SECC - ELS CAFETERS 39 UE CAPELLADES B

			
1 MONALCO
2 ÒDENA CB
3 CB HORTONENC
4 ESCOLA ANOIA
5 ELS CAFETERS
6 BÀSQUET PIERA
7 UE CAPELLADES A
8 UE CAPELLADES B
9 INS PERE VIVES
10 JOAN MERCADER

j
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

g
7
6
5
4
3
3
3
2
2
0

e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p
0
1
2
3
4
4
4
5
5
7

gf
350
262
277
225
209
237
225
226
192
127

gc
156
141
264
194
243
279
187
214
302
350

35

PT
14
13
12
11
10
10
10
9
9
7

De Nadal a Cap
d’Any, torneig Caga
Tió dels grans
Passem el Nadal, la primera
gran festa d’aquestes vacances d’hivern, i comença el 24è
Torneig de Nadal Caga Tió.
Del 27 al 30 de desembre tots
aquells nens i nenes alevins,
infantils i cadets que s’han
inscrit disputaran partits dels
seus esports preferits al Complex Esportiu de Les Comes
d’Igualada.
Tot i que l’essència del Torneig
és igual que la competició de
prebenjamins i benjamins,
un campionat poliesportiu,
aquestes tres categories (alevins, infantils i cadets) poden
escollir a quins esports volen
participar, segons les seves
preferències i comoditat alhora de practicar l’esport. Els
esports entre els quals poden
escollir són el bàsquet, el futbol, l’handbol i el voleibol.
Els calendaris de les competicions es fan pensant en la
comoditat de l’equip que, en
un mateix dia disputarà tots
els partits d’un esport. Segons
l’organitzador, el campionat
comença el dia 27 amb els
partits d’handbol, segueix amb
els partits de futbol el dia 28, el
29 els de voleibol i acaba amb
els partits de bàsquet el dia 30
de desembre.
Per controlar l’accés a les pistes de joc, tots els esportistes
inscrits hauran d’ensenyar la
polsera identificativa de participant. Aquesta polsera es
podrà recollir des de primera
hora de cada dia de competició a la carpa d’organització.
Sense la polsera no es podrà
accedir a les pistes de joc, només a la zona de graderies.

POLIS aleví fem. (minibàsquet)
Partits ajornats en el seu dia
EMILI VALLÈS 5
4 MONTCLAR
R.CASTELLTORT A
12 MARISTES
R.CASTELLTORT B
10 MONALCO
ATENEU
10 MONTCLAR

12
4
6
6

		
associació orienta. TOTAL
1 ATENEU
16
10
26
2 R.CASTELLTORT B
17
8
25
3 R.CASTELLTORT A
15
9
24
4 MOWGLI
14
9,5
23,5
5 EMILI VALLÈS 6
16
5,5
21,5
6 MONTCLAR
14
7
21
7 MONALCO
12
6,5
18,5
8 CASTELL D’ÒDENA
10
7,5
17,5
9 EMILI VALLÈS 5
11
6
17
10 MARISTES
7
8,5
15,5

POLIS aleví mas. (minihandbol)
Partits ajornats en el seu dia
JESÚS MARIA mx
4 ATENEU mx
GARCIA FOSSAS
5 MARIA BORÉS
EMILI VALLÈS 5
10 MESTRAL B
MARTA MATA
5 MESTRAL A
G. CASTELLÀ mx
5 MARIA BORÉS
MOWGLI
7 R.CASTELLTORT B
R.CASTELLTORT B
12 G CASTELLÀ mx

12
11
6
11
11
9
4

		
associació orienta. TOTAL
1 MOWGLI
15
14
29
2 R.CASTELLTORT B
16
12,5
28,5
ATENEU mx
15
13,5
28,5
4 MESTRAL B
17
11
28
5 MESTRAL A
16
11,5
27,5
6 MDP IGUALADA
17
10
27
7 R.CASTELLTORT A
15
10,5
25,5
8 MARIA BORÉS
13
12
25
9 JESÚS MARIA mx
8
13
21
10 EMILI VALLÈS 5
19
1
20
11 MARTA MATA
10
8
18
GABRIEL CASTELLÀ mx 9
9
18
13 GARCIA FOSSAS
7
9,5
16,5
14 CASTELL D’ÒDENA
7
8,5
15,5

AGENDA
POLIS benjamí f. (minibàsquet)
Partits ajornats en el seu dia
MONTCLAR A
4 MONALCO

12

		
associació orienta. TOTAL
1 JESÚS MARIA
18
12
30
2 MONTCLAR B
18
11
29
3 MONALCO
16
8.50 24.50
4 EMILI VALLÈS 3-4
14
10
24
5 R.CASTELLTORT A
13 10.50 23.50
6 MOWGLI
9 11.50 20.50
7 ATENEU
12
8
20
8 CASTELL D’ÒDENA
12
7.50 19.50
9 MONTCLAR A
9
9.50 18.50
10 DOLORS MARTÍ
6
9
15
11 ESCOLÀPIES
14
0
14
12 R.CASTELLTORT B
11
0
11

Aquests dies que vénen, de
bons tiberis i llargues reunions amb la família i amics,
ens compliquen l’agenda per
trobar un moment i practicar
esport, l’oferta hi segueix sent.
No ho abandonem i comencem el 2016 amb activitat i
moviment.

POLIS benj. m. 3-4rt. (futbol sala)
Partits ajornats en el seu dia
R.CASTELLTORT A
8 JOAN MARAGALL A 8
		
associació orienta. TOTAL
1 MOWGLI A
16
12
28
2 JOAN MARAGALL A
17 10.50 27.50
3 ATENEU
16
10
26
R.CASTELLTORT A
13
13
26
5 JESÚS MARIA
14
11
25
6 CASTELL D’ÒDENA
12 12.50 24.50
7 MESTRAL A
13
9.50 22.50
8 ESCOLA PIA
8 11.50 19.50
9 POMPEU FABRA
10
9
19
10 EMILI VALLÈS 3-4
11
1
12
11 MARISTES mx
11
0
11
12 ACADÈMIA IGUALADA 9
1
10
13 CASTELLOLÍ
6
1
7

POLIS benjamí m. 3r. (futbol sala)
Partits ajornats en el seu dia
GARCIA FOSSAS 3 12 GABRIEL CASTELLÀ 4
		
associació orienta. TOTAL
1 GARCIA FOSSAS 3
21 10.50 31.50
2 MOWGLI B
16
10
26
3 DOLORS MARTÍ
11
11
22
4 MARISTES
13
7
20
5 MONALCO
10
9.50 19.50
6 R.CASTELLTORT B
10
9
19
7 GARCIA LORCA
10
8.50 18.50
8 ESCOLÀPIES 3
17
0
17
9 JOAN MARAGALL B
8
8
16
10 GABRIEL CASTELLÀ
8
7.50
15.5
11 MESTRAL B
8
1
9
				

Del 23 al 31 de desembre,
CIaTE: 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 Generalitat
de Catalunya que inicia i introdueix als joves al món laboral
esportiu. Més informació a
www.ceanoia.cat/formacionsesportives
Del 27 al 30 de desembre,
24è Torneig de Nadal Caga
Tió d’Igualada.
Torna el Torneig polisportiu de
Nadal de la ciutat d’Igualada.
Els equips alevins, infantils i
cadets disputaran els partits
segons els esports escollits.
Més informació www.torneigcagatio.cat
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Cultura
Els Farrés Brothers i cia. presenten el seu darrer
espectacle familiar al Teatre de l’Aurora
"El silenci d’Hamelin" obre el Cicle Km. 0 que dóna a conèixer el treball de les companyies locals
TEATRE / LA VEU

El silenci d’Hamelin, el darrer
espectacle de la companyia
igualadina Farrés brothers i
cia., obre aquest cap de setmana el Cicle Km. 0, una iniciativa del Teatre de l’Aurora
que neix amb l’objectiu de donar a conèixer les companyies
professionals de teatre familiar
de la comarca i les seves creacions. El programa d’aquesta
primera edició del Cicle Km. 0
també inclou l’espectacle El
llop ferotge, de La companyia
del príncep Totilau, l’exposició
Retalls de circ de Tot Circ, i
diverses activitats paral·leles.
El Cicle Km.0 compta amb
la col·laboració de les companyies 2princesesbarbudes
(Sant Joan de Mediona), Cia.
La
Mandarina
(Igualada),
Companyia Pelmànec (Piera),
deParranda
(Igualada/Manresa), Farrés brothers i cia.
(Igualada), La companyia del
príncep Totilau (Sant Martí de
Tous), Teatre Nu (Sant Martí
de Tous) i Tot Circ (Copons).
Vuit companyies professionals
de l’Anoia, que es dediquen
principalment als espectacles

familiars, amb experiència,
prestigi dins el sector i amb
espectacles de qualitat: un fet
insòlit al nostre país.
El silenci d’Hamelin, la darrera creació dels igualadins
Farrés brothers i cia. obren
el Cicle Km. 0
Els Farrés brothers i cia., han
agafat el popular conte El
flautista d’Hamelin per crear
el seu darrer espectacle. De
fet, l’han capgirat, per oferir una fantàstica versió: dos
germans, la Clara -interpreta-

SORTEGEM

2

ENTRADES
PER A

I.H.C.

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

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).

da per la popular actriu Olalla
Moreno- i el Bruno -interpretat per l’igualadí Pep Farrésrecorden de grans com van
viure els fets que van succeir
quan eren petits al poble d’Hamelin. Els records i l’experiència són diferents, perquè la
Clara és sorda i no va caure
en els encanteris del flautista
que es va endur els infants del
poble amb el so encisador de
la seva flauta. “Salta a la vista
–i a l’oïda- que la Clara estava
immune al poder de la flauta,
va ser una petita heroïna” explica Jord Palet, director de
l’obra.
A El silenci d’Hamelin es combinen, en paral·lel, la paraula
i la llengua de signes, “que
té molta teatralitat”, assenyala Palet, tot afegint que “així
posem en relleu una part molt
important de la societat que
ha quedat relegada, que viuen “al món dels sords. Nosaltres hem fet que aquestes
dues llengües convisquin.
L’Olalla ja coneixia la llengua
de signes i el Pep l’ha hagut
d’aprendre. L’experiència és
molt enriquidora”. El silenci
d’Hamelin que es va estrenar
amb una molt bona acollida de
públic i premsa el passat mes
d’octubre a la darrera edició
de la Fira Mediterrània, posa
en escena els avantatges de
tenir desavantatges.
Farrés brothers i cia ha creat
diversos espectacles familiars
que han tingut molt d’èxit i han
estat premiats a Catalunya i
arreu de l’estat, com El rei de
casa (2005), OVNI (2007, en
coproducció amb el Teatre de
l’Aurora) o Tripula (2013).

Els Farrés brothers i cia.,
des de dins: visita al seu taller
Paral·lelament a donar a conèixer els treballs de les companyies locals, el Cicle Km. 0
també vol mostrar com treballen. Per aquest motiu, paral·
lelament a la presentació dels
espectacles, el programa del
cicle també ofereix una sèrie
d’activitats complementàries
que seran un punt de trobada
entre les companyies i els espectadors.
Així, coincidint amb les funcions d’El silenci d’Hamelin s’ha
programat l’activitat “Benvinguts al taller”, una visita guiada a “l’obrador” de les produccions dels Farrés brothers
i cia., on els visitants podran
descobrir les entranyes de
l’espai de treball d’aquesta
companyia igualadina. Mostraran els espais, els materials
dels seus espectacles i, especialment, el procés de creació
dels seus espectacles: des de
la idea original fins a carregar
la furgoneta per sortir de bolos. “El nostre taller és com
unes golfes, on anem acumulant trastos i mandangues. Reconstruirem la nostra història,
la dels nostres espectacles,
i tibarem del fil per desembolicar el procés creatiu dels
nostres treballs, els nostres
viatges, i ho compartirem amb
tothom que vingui” explica Jordi Palet, dels Farrés brothers
i cia.
La visita guiada “Benvinguts
al taller”, es durà a terme el
diumenge 27 de desembre,
en dos passis: a les 11 i a
les 12:30h. Aquesta activitat
és gratuïta i oberta exclusi-

vament als espectadors que
assisteixin a les funcions d’El
silenci d’Hamelin que es duran
a terme al Teatre de l’Aurora el
26 i 27 de desembre.
Més propostes dins el Cicle
Km. 0
El Cicle Km. 0, que té el subtítol d’”Espectacles familiars
fets aquí”, presentarà cada
any, fer les festes nadalenques, dos espectacles de
companyies locals, a part de
les activitats paral·leles. En
aquesta primera edició també
es podrà veure El llop ferotge, la darrera producció de La
companyia del príncep Totilau,
de Sant Martí de Tous, els dies
2 i 3 de gener. Aquestes representacions es complementen
amb l’activitat “Aprèn a donar
vida a un objecte”!, un taller
de titelles que es realitzarà en
finalitzar les esmentades funcions.
Finalment, al vestíbul del Teatre de l’Aurora es pot visitar,
fins el 3 de gener, l’exposició
“Retalls de circ”, un recull de
cartells i fotografies relacionades amb el món del circ, realitzada per la companyia Tot
Circ, de Copons.
Horari i venda d’entrades
Les representacions d’El silenci d’Hamelin tindran lloc
dissabte 26 i diumenge 27 de
desembre a les 19h. Les entrades a 8€ i 6€ (amb els descomptes habituals) es poden
adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a
la plaça de Cal Font) una hora
abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.
cat.
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L’...Ara t’ho explico compleix 10 anys

El grup teatre Naltrus
presenta “Un conte
de Nadal”

CULTURA / LA VEU

Els tallers de l’...Ara t’ho explico han complert els 10 anys
d’existència, al llarg dels quals
centenars de pares i educadors han pogut reflexionar, a
través dels contes, sobre temes d’interès com les pors,
les emocions, la gelosia, l’alimentació o la creativitat. Per
celebrar-ho la Biblioteca Central d’Igualada va organitzar
dissabte passat un espectacle familiar amb contes per a
nens de 0 a 3 anys, que va
anar a càrrec de la companyia
La mama i la padrina. Aquesta activitat s’organitza, des de
l’any 2006, conjuntament amb
les Llars d’infants d’infants
municipals La Ginesta, L’Espígol, La Lluna i La Rosella.
La directora de la Biblioteca,
Montse Lobato Just, fa una valoració molt positiva d’aquests
10 anys i en destaca l’estreta
col·laboració que es dóna entre la Biblioteca i les Llars d’infants municipals per promoure la importància dels contes
com a eina d’aprenentatge
tant per als pares i educadors
com per als fills: «en els tallers es fomenta que els pares
comparteixin la lectura de contes amb els seus fills i, alhora,
que utilitzin aquests contes
per conèixer-los millor», expli-
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TEATRE / LA VEU

ca. De fet, la filosofia del projecte, quan va néixer, era tractar temes educatius delicats
des d’un punt de vista diferent
i des de la perspectiva dels
infants. «Esperem continuar
aquesta col·laboració, com a
mínim, 10 anys més!», conclou la directora.
L’...Ara t’ho explico és un projecte formatiu adreçat a pares
amb fills menors de sis anys
basat en els contes, els llibres i la comunicació oral. En
aquests tallers, a partir d’un
conte, s’obre un debat sobre
aspectes delicats i es fomenta
la lectura entre els pares per
millorar la seva formació edu-

cadora, així com també se’ls
anima a explicar i a llegir contes als seus fills. Més d’una
vintena de professionals de
diverses disciplines han participat en aquestes sessions en
les quals que s’han tractat una
cinquantena de temes, sempre a partir de la lectura d’un
conte. Per exemple, La princesa i la porqueta, de Jonathan
Emmett va servir per introduir el tema de l’A d’autonomia;
Compte amb la granota de William Bee per parlar de P...de
por; o Marecrits de Jutta Bauer en la sessió de L de límits.
Tots els textos i lectures recomanades al llarg dels 50 ta-

llers que s’han fet en aquests
10 anys es poden consultar a
la sala infantil de la Biblioteca
i també estaran disponibles a
l’espai infantil del web www.
bibliotecaigualada.cat.
Les trobades de l’...Ara t’ho
explico es duen a terme de
forma periòdica a les diverses
llars d’infants durant el curs
escolar. Tenen lloc els dimecres a 2/4 de 4 i són gratuïtes
i obertes a tothom. En cada
sessió es dona als assistents
un punt de lectura elaborat per
la Biblioteca amb lectures recomanades sobre cada tema.

La representació de la famosa
obra de Charles Dickens serà
diumenge 27 al Teatre l’Estrella
de Santa Coloma de Queralt
(18:00)
En aquestes dates, cap obra
com el Conte de Nadal invita
més a anar al teatre. El Grup
Teatre Naltrus celebra el seu
cinquè aniversari com a formació oferint al públic colomí una
entranyable obra nadalenca
sobre la bondat humana i la necessitat d’ajudar als altres sempre que es pugui.
Ebenezer Scrooge, el protagonista, està convençut que
pot viure tranquil·lament sense
interessar-se per la sort de les
persones que l’envolten. Caldrà
un fet completament inesperat
perquè, en una nit de Nadal,
canviï dràsticament la seva manera de veure el món.
Amb aquesta petita obra mestra de la literatura, Dickens ens
envia un missatge optimista.
Sempre és possible superar
els defectes i convertir-nos en
algú millor. Aquest és el motiu
que t’ha d’empènyer al Teatre
l’Estrella amb tota la teva família i els teus amics, i passar una
bona estona veient aquesta història tan bonica de Dickens.

NÚRIA CAÑAMARES
Notes teatrals

Microteatre, una nova experiència escènica
Festival Píndoles. Espectacles: Missatge Terra-Lluna, A
les fosques i El catalon d’una
nit d’estiu. Teatre de l’Aurora.
Divendres, 18 de desembre
de 2015.
El passat mes de juny va
néixer a Barcelona el Festival Píndoles, una iniciativa que ha sabut canalitzar
el fenomen del microteatre
atraient públic, companyies i
programadors. De la dotzena
d’obres que s’hi van veure, el
Teatre de l’Aurora n’ha programat tres, de gèneres ben
diferents, en el marc d’una
gira feta a mida que ha servit perquè Igualada tasti per
primera vegada i amb un bon
ventall de mostra aquest nou
format escènic.
Es tracta d’espectacles curts
(d’uns quinze minuts) i interpretats per pocs actors
(entre un i quatre) en espais
íntims i no convencionals. En
el cas de l’Aurora la funció va
començar a Les Golfes amb
la representació del drama

Missatge Terra-Lluna de Marc
Torrecillas. Situats en semicercle, el públic envoltava dos
joves actors que, suposadament estirats a la falda d’una
muntanya, contemplaven el
cel estrellat intentant trobar la
manera d’escurçar distàncies
per iniciar una relació amorosa. La història, força previsible, naïf i sense un detonant
de pes, avança lentament
connectant, això sí, fàcilment
amb el públic ja que, poc o
molt i encara que sigui en un
altre context, és una situació
coneguda per tothom.
Acabada la peça, amb una
connexió un xic forçada, els
mateixos personatges convidaven els espectadors a desplaçar-se al local de la coral
La Llàntia (al vestíbul del primer pis) per endinsar-se en
el segon muntatge, el thriller
A les fosques d’Octavi Egea.
Com indica el títol, es desenvolupa en la foscor, ja que se
simula una avaria elèctrica en
una masia isolada. La pro-

tagonista haurà d’afrontar la
visita d’un estrany que voldrà
matar-la d’acord a un tramat
complot. En destaca la capacitat per transferir a l’espectador
l’angoixa que sent la noia, així
com la intriga per descobrir
com se succeiran els esdeveniments. L’assassí seu entre el
públic i hi ha més d’un sobresalt. El treball obre els sentits i
aconsegueix fer aflorar sensacions amb el joc interpretatiu,
sonor i lumínic (a través d’un
mòbil i una llanterna).
Just finalitzat, una de les actrius d’El catalon d’una nit
d’estiu irrompia a la sala amb
la vitalitat de qui surt de festa. Animava els assistents a
entrar al teatre per afegir-se
al ritme de la nit. Novament,
canvi absolut de registre. Ara
tocava una comèdia. I, lògicament, el públic no va seure
a les localitats habituals, sinó
que va envair l’escenari, al
fons del qual hi tenia lloc l’acció. L’espectacle, escrit per
Roc Esquius, és el més original dels tres. Consisteix en

la coneixença de nois/noies
en una festa nocturna amb la
particularitat que els diàlegs
es fan a paraula rimada (rodolins). És fresc i els actors ho
defensen amb taules, desprenent una volguda naturalitat.
Tot sumat, tres obres condensades en una única experiència teatral d’aproximadament
una hora de durada i interessant des de diversos punts

de vista, especialment per la
proximitat que intensifica la
vivència i la participació del
públic. Tan de bo es programi més microteatre i en espais menys comuns (fora del
teatre), seguint la filosofia
d’aquest moviment que ha
arribat per quedar-se ajudant
les companyies més petites
a mantenir-se en actiu.
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JORDI BADIA SENDRA
Música

Concert de Nadal memorable a la Basílica de Sta. Maria
El concert de Nadal d’aquest
any va ser un esdeveniment
digne de passar a la història
musical d’Igualada.
Un concert que va fer evidents els llaços entre Händel i Mozart, amb diferents
obres religioses, algunes relacionades amb Himnes de
Coronació reials compostes
per ambdós compositors i
tingué lloc el proppassat diumenge.
Gràcies a la coŀlaboració
estreta del departament de
Cultura de l’Ajuntament, Joventuts Musicals d’Igualada
i Contrapunt vam poder gaudir d’un espectacle de primer nivell i dut a terme per
a intèrprets nostrats.
El Cor Exaudio de noies, el
Cor d’Homes i l’Orquestra
Terres de Marca, tots igualadins van ser dirigits per
l’eximi compatrici, en Daniel Mestre Dalmau. Per altra
banda les veus solistes de la
soprano Ulrike Haller, l’alto
Marta Valero, el tenor Jordi
Casanova i el baix Nèstor
Pindado completaven l’elenc
de luxe del concert.
La presentació del concert
va ser a càrrec del batlle
d’Igualada Marc Castells

FOTO. Joan Guasch

que recordà que el Sr. Josep
Miserachs, suara traspassat,
volia que Händel i Mozart, els
seus músics preferits, fossin
presents al concert de Nadal.
El concert, de fet, li va retre
el millor homenatge pòstum
que hom podia esperar. La
Sra. Concepció Ramió, eminent compositora, completà
l’explicació musicològica dels
diferents compositors i obres.

Podem dir sense exagerar
que el concert va ser emotiu
al màxim, donada la qualitat
musical assolida per tots els
“nostres” intèrprets, la qualitat
del so augmentada per l’espai
basilical i la perfecta conjunció de l’orquestra amb els
cors. Tot això ho vam poder
comprovar a través dels diferents Himnes de Coronació
de Händel que beuen de la

música anglicana de catedral,
al Laudate Dominum de Mozart i l’apogeu de la Missa de
la Coronació del mateix compositor. No cal dir doncs que
Mozart compartí i amplià la
renovació musical de Händel
que allunyava molt la relació
estreta de música, cort i noblesa, apropant-la a públics
més extensos. Música lírica
elevada a la màxima expres-

Marina Llansana és elegida vicepresidenta
d’Òmnium Cultural

La igualadina va ser elegida dissabte passat a l'Assemblea General Ordinària de l'entitat
CULTURA / LA VEU

La candidatura Òmnium,
compromís amb el demà encapçalada per Jordi Cuixart
i amb la igualadina Marina
Llansana com a vicepresidenta primera i l’exconseller
Joan Vallvé dirigirà Òmnium
Cultural els propers quatre
anys. Marina Llansana és
sòcia d’Òmnium Cultural des
del 2003 i els darrers quatre
anys ha estat vocal de l’entitat. El compromís de la nova
Junta Nacional que va ser
elegida dissabte a l’Assemblea General Ordinària és
treballar incansablement per
la llengua, la cultura i la llibertat d’aquest país.
Els socis d’Òmnium Cultural
van avalar la candidatura liderada per Cuixart que es
planteja tres reptes principals: promoure la llengua i
cultura catalanes com a eix
vertebrador de la cohesió
social, treballar per eixam-

plar la base social favorable
a la independència i arribar
als 100.000 socis l’any 2020
creixent territorialment i implicant els joves. La Junta
Nacional seguirà comptant
també amb una altra igualadina, Eulàlia Solé, responsable precisament dels projectes de joves de l’entitat.

Òmnium Anoia renova la
junta
El passat mes de novembre,
Òmnium Anoia va renovar
parcialment la junta de l’entitat que, com la Junta Nacional, es renova per meitats
cada dos anys. La seu territorial de l’Anoia, que compte
amb 930 socis, va incorporar a la junta cinc persones

i es planteja com a principals
projectes per l’any vinent la
renovació de la Flama de la
Llengua i el lliurament dels
Premis Sambori. Els propers
quatre anys, Joan Requesens assumirà la vicepresidència i Neus Borràs la secretaria i s’incorporen a la
junta com a vocals Francesc
Bòria, Pere-Joan Vinós i Mariona Miquel.
Així mateix, continuarà com
a president de la seu territorial Joan Domingo, com a
tresorer Martí Marsal i com a
vocals Oriol Gabarró i Eulàlia
Closa. L’Assemblea Ordinària del passat mes de novembre va servir per acomiadar
l’expresident de la seu territorial Bernat Ferrer i el vocal de
la junta Francesc Ricart. Des
d’Òmnium Anoia volen agrair especialment la tasca feta
per tots dos aquests anys a
l’entitat per fer d’aquest un
país normal.

sió “multiusos” doncs serví
tant per coronar l’emperador
Leopold II, com a Francesc II
el 1792. La revolució francesa estenia influència llavors
i el poble començà a gaudir
també de l’òpera, que falta li
feia.
El públic igualadí agraí aclamant dempeus l’actuació de
tots els intèrprets dirigits pel
gran Daniel Mestre.
És una llàstima que la
veu dels solistes no arribés a tothom per manca
d’amplificadors,que com hem
dit no li calien a la resta d’intèrprets. Ja en prendran nota.
El premi i colofó magistral de
la vesprada gloriosa del dia
electoral va ser l’Al.leluia de
Händel en alemany, revisada
per Mozart. Una versió molt
poc interpretada que literalment feia glatir de plaer estètic.
No tinc temps ni espai per a
dir més que “vida llarga” per
a tots els que feren possible
aquests petits miracles musicals que donen sentit a la
nostra vida. Potser caldrà seguir aquest Concert de Nadal
l’any que ve ,oi?

Excel·lent concert de
Nadal a l’AUGA amb
Neus Peris
MÚSICA / LA VEU

Neus Peris, jove pianista que
resideix a Londres fent un
màster a la Trinity Laban University, va tancar el trimestre
d’AUGA  amb un concert de
molta volada: Beethoven, 
Debussy, Ravel, Mompou i
Chopin foren els autors escollits. Autors, en algun cas,
no sempre fàcils d’escoltar.
El públic va saber apreciar
l’altíssima qualitat musical
de Peris i la va premiar amb
fortsaplaudiments. 
Aquest concert, anunciat
com a Concert de Nadal, va
incloure unes peces nadalenques entre les que destaquem les variacions de Frederic Mompou sobre “el Noi
de la Mare”.
Digne tancament d’un trimestre i d’un any d’AUGA. L’Aula
d’Extensió Universitària per
a la Gent Gran de l’Anoia reprendrà les classes el dia 11
de gener amb la presència
de Rosa Sanchez, Síndica
de greuges d’Igualada.
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La novel·la “La Merceria” va ser
presentada a Cal Perico
LLIBRES / JOSEP ELIAS

La Merceria és el títol de la
nova noveŀla de Teresa Roig,
que traça un recorregut de
tres generacions, de dues nissagues, de mercers, retratant
l’evolució d’aquelles botigues,
que - a la vegada - són també
protagonistes de la narració.
Per això no resulta estrany
que la Llibreria “Llegim...?”
escollís el marc de la merceria Vidal, “Cal Perico”, per
presentar aquest llibre i, per
aquest motiu, la pròpia Isabel
Casas fou qui explicà els motius de l’acte literari, en aquell
inusual escenari.
El periodista Pep Elias, va ser
el conductor de la vesprada,
en la qual hi van participar
la mateixa autora i el mercer
Salvador Vidal. Entre els tres
s’establí un diàleg amè i distés, entrelligant l’ofici amb les
lletres.
El primer feu notar com el llibre de la Teresa és la història
d’una merceria, que es presentava en una merceria amb
història, i que l’establiment de
la noveŀla s’anomena “Amistat” i ell té molta amistat amb

FOTO: Joan Guasch

Setze corals igualadines,
en una nova edició de la
Cantada de Nadales
la família de “Cal Perico”. Per
la seva part, la noveŀlista igualadina explicà com radiografia
els personatges per a tenir una
millor concepció d’ells i que els
bateja de manera adient. La
mestressa de la merceria, és
la Mercè... El Salvador evocà
les seves vivències i records
de l’ofici i els familiars.
El públic també va poder dir-hi
la seva, abans de que el mo-

derador felicités als Vidal, pels
seus 175 anys de mercers;
a la Roig, pel seu nou llibre,
cosa que significa continuïtat
en aquesta especialitat literària. Acabà desitjant bones festes nadalenques, tot agraint la
presència dels assistents, en
aquella insòlita presentació
L’autora va anant signat els llibres que molts dels assistents
acabaven de comprar.

MÚSICA / LA VEU

Aquest divendres, 18 de desembre, ha tingut lloc a la Plaça de l’Ajuntament d’Igualada
la tradicional Cantada de Nadales, on setze corals locals
han actuat conjuntament, amb
la coordinació del departament de Promoció Cultural de
l’Ajuntament. La direcció ha
anat a càrrec de Jaume Orpí,
de la Coral Terra Nostra, i s’hi

han interpretat cançons 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 o Santa Nit. En acabar, s’ha repartit coca als participants i al públic assistent,
gràcies a la col·laboració del
Gremi de Flequers i al voluntariat d’algunes entitats de la
ciutat.

Diumenge, concert oficial de presentació de ‘Perdut e Amat’
de Quico Tretze a Igualada
El cantautor igualadí juga a casa i presentarà oficialment el primer treball a la sala La Bastida
MÚSICA / LA VEU

Tot està a punt per donar a
conèixer la feina feta. El cantautor Quico Tretze ja ho té
tot a punt per presentar oficialment les cançons que conformen el seu primer treball,
Perdut e Amat, que compta
amb la complicitat de molts
músics i col·laboradors que
han treballat perquè aquest
primer disc vegui la llum.
Perdut e Amat és el debut
discogràfic del cantautor i
poeta igualadí Quico Tretze.
Són tretze cançons molt personals i que duen el segell de
la trajectòria de l’artista després de molts anys participant en diferents formacions
musicals.
El disc ha estat concebut
després de dos anys de treball intens i ha pogut veure la
llum en format CD gràcies a
haver aconseguit microfinançament a través de la plataforma Verkami.
Aquesta és una bona ocasió
per gaudir de les cançons
que formen aquest primer
disc, que compta amb la col·
laboració d’Abraham Creus,

sentits, un període en el qual
aquestes cançons m’han
acompanyat i m’han guiat”,
declara el mateix compositor.

Oriol Planells, Marçal Ayats,
Joseph Derteano, Pau Sastre, Marco Antonio, Cels
Burgès, Caro Guiral, Esther
Benman, Ander Pribizchuk,
Santi Méndez, Isaac Gimeno, Carla Olaortua, Alex Guy,
Eduard Bisbal, Primo Zon,
Xosé Martínez, José Valencia, Enrique García, Carla

Vallès, Steve Smyth, Marta
Blasco, Alan Pribizchuk, Pau
Codina i Red Pèrill.
Primer disc d’estudi: ‘Perdut e Amat’
Aquesta cita amb el públic
serà una ocasió única de
poder gaudir en directe dels
temes del primer disc d’es-

tudi del cantant i compositor
igualadí, un treball que duu
per títol Perdut e Amat i que
recull les influències i una
tasca de gairebé dos anys
a la recerca d’una sonoritat
única i especial.
Perdut e Amat és un treball
format per tretze temes que
exploren tota la riquesa musical d’aquest compositor i
músic, que treballa en tots
els àmbits de la música i que
ofereix totes les seves influències en aquest primer disc
molt ric en matisos.
“Aquest un disc molt personal que he anat escrivint els
últims dos anys, un temps
on he estat perdut en molts

Qui és Quico Tretze?
Quico Tretze (1979, Barcelona), des dels tres anys resideix a Igualada i se sent
fill adoptiu del petit poble de
l’Espelt.
La combinació dels diferents
àmbits on han viscut li ha
creat la necessitat d’expressar-se a través de vies molt
diferents. D’una banda, és
diplomat en Enginyeria Industrial i tècnic de so, tant
d’estudi com de directe, i
també guitarrista de formacions musicals.
Actualment, també treballa en
el seu propi estudi de so, editant i gravant els treballs d’altres músics i programar concerts i gires a través de la seva
productora, Atmosfera13.
L’any 2010 va publicar el
seu primer recull de poesia,
un treball que duu el títol
‘d’Emocions Cícliques’, editat per l’Editorial Sallida.
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Concert de Sant Esteve de la
Coral Mixta a Santa Maria

L’Escola de dansa del Consell Comarcal
amb la gent gran i al Saló de la Infància
DANSA / LA VEU

El passat dijous, 17 de desembre a les 18h hores, com ja és
habitual per aquestes dates,
l’escola de dansa del Consell
Comarcal de l’Anoia va oferir
un petit espectacle Nadalenc
als avis i àvies de la residència
Pare Vilaseca.
Hi va participar tot l’alumnat
de l’escola, dels més petits als
grans, que van ballar diverses
coreografies de les diferents
matèries que s’imparteixen a
l’escola. Les coreografies van
ser realitzades pels mateixos
professors del centre.
Els avis van gaudir molt veient
l’espectacle i van felicitar als
nens i nenes de l’escola per
l’actuació.
La propera actuació de l’escola
de dansa serà el dia 28 de de-

sembre a les 12h al Saló de la
Infància d’Igualada. Els alumnes repetiran l’espectacle Nadalenc que és obert al públic
en general.
Amb aquestes actuacions,
l’escola de dansa del Consell

Comarcal vol apropar la dansa clàssica al públic en general
alhora que treballa amb l’alumnat la posada en escena.
L’escola de Dansa del Consell
Comarcal us desitja unes bones festes.

Concerts de Nadal de la Schola Cantorum
MÚSICA / LA VEU

El passat dimecres dia 16 la
Schola Cantorum oferí el primer concert de Nadal a l’Asil
del Sant Crist d’Igualada. Posteriorment el divendres 18, ho
feu al hall de l’hospital. El dimecres 23, tingué lloc l’últim dels
concerts al Pare Vilaseca. Tots
tres han estat sota la direcció i
orgue d’en Pol Pastor. Avui dijous ens desplaçarem a Rubió
per participar a la missa del gall.
Novament amb la direcció d’en
Pol Pastor i acompanyats a l’orgue per Berenguer Montserrat.

MÚSICA / LA VEU

Com ja és costum des de fa
molts anys, cap a seixanta, la
coral Mixta d’Igualada oferirà
el proper dia 26 de desembre
el seu Tradicional Concert de
Sant Esteve. Un cop més, la
coral vol acostar-se a la ciutat
per celebrar les festes amb
bona música, al migdia de
la diada de Sant Esteve. El
concert tindrà lloc com l’any
passat a la basílica de Santa
Maria, un lloc únic i adient per
a la música que s’hi presentarà, que comptarà amb obres
de compositors cabdals en
la història de la música -com
són Mendelssohn, Monteverdi, Kodaly, Britten i Biebl entre d’altres- però també amb
nadales populars, de les que
tothom espera i coneix.
La Coral Mixta us vol desitjar
molt bon Nadal i un feliç any
nou convidant-vos al concert

que de ben segur serà una
trobada agradable i emotiva,
amb la música coral i amb
els amics de la música de la
nostra ciutat. El concert se
celebrarà, com hem esmentat anteriorment, a la Basílica
de Santa Maria, a 2/4 d’1 del
migdia. Les entrades anticipades es poden adquirir al punt
d’informació de la ciutat, al
carrer Garcia Fossas núm 2 al
preu de 6 euros, i el mateix dia
abans del concert al preu de
7 euros.
Ens cal agrair al departament
de Cultura del nostre ajuntament la seva col·laboració,
així com al rector de la basílica
de Santa Maria la seva predisposició en tot moment i també
al Supermercat Super Mas pel
seu patrocini en totes les nostres activitats. A tots, moltes
gràcies i Bones Festes.

Temporada 2015 - 2016
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

CASCANUECES ACROBÁTICO
Auditori FORUM

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 magnífiques coreografies, junt amb els magnífics decorats i
vestuaris, conformen un espectacle únic que transporta al públic fins a la infància en la que tot és possible.

EL REI LEAR
TEATRE LLIURE

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 fins 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, fins i tot dels més propers, pares, fills, 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, reflectida 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

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

Truca al:
93 803 75 56
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Properes actuacions de la
Coral de Santa Maria

Festa nadalenca de l’Agrupació
Sardanista igualadina

MÚSICA / LA VEU

SARDANES / LA VEU

La Coral de Santa Maria
d’Igualada que dirigeix Coni
Torrents, tindrà aquestes properes festes una notable activitat.
El proper diumenge dia 27,
solemnitzarà amb els seus
cants, la festa de la Sagrada
Família en la missa de 2/4
d’11 del matí que se celebrarà a l’església parroquial de la
Soledat. Els acompanyarà a
l’orgue Maite Torrents.
D’altra banda el divendres dia
1 de gener, participarà a les
12 del migdia en la missa del
Ninou a la basílica de Santa
Maria, acompanyats a l’orgue
per Lluís Victori.
El diumenge dia 3 de gener
la Coral es desplaçarà a Terrassa per oferir a la tarda un
concert a les esglésies de
Sant Pere, dintre del cicle «El
misteri de Nadal».

Festa al Centre Cívic
Com és ja tradicional el Centre
Cívic de la nostra ciutat va celebrar el passat dijous, 17 de
desembre, la festa de fi de trimestre i festa nadalenca; varen actuar 10 grups de dansa
del dit centre, fent les delícies
dels assistents al acte; entre
ells i en segon lloc va actuar
el grup que aprèn a ballar la
nostra dansa: la sardana. Portats de la mà dels tutors Josep
i Pere, varen ballar la sardana
“Sardanes a la lluna”, per cert
molt ben interpretada, cosa
que demostra l’interès que
posen els assistents al curset,
enhorabona a tots. Al final de
les demostracions hi hagué
un petit refrigeri nadalenc, i
tot desitjant-se entre tots unes
molt bones festes va acabar
l’acte.

llada de sardanes, primera de
l’any 2016, que tindrà lloc a la
Pl. de Catalunya, a les 12 h.
del migdia, acompanyant-nos
un any més la cobla Lluïsos
de Taradell.

Ballada per la diada de Reis
Com és ja tradicional per la
diada de Reis hi haurà la ba-

Salutació nadalenca
Un any més l’Agrupació Sardanista d’Igualada vol desitjar

“El bressol de Nadal” de Pitarra, a Berga

El diumenge dia 10, a la tarda un grup de cantaires de la
Coral assistirà al Teatre Municipal de Berga a la representació d’El bressol de Nadal de
Frederic Soler (Serafí Pitarra)
i música de Joaquim Reig, a
càrrec del grup La Farsa. Són
els centenaris «pastorets»
d’en Garrofa i en Pallanga i les
seves singulars garrofes.
Si algú vol afegir-se a l’expedició que sortirà d’Igualada a
les 4 de la tarda, pot telefonar
als telèfons 938034164 (Lleonard) o al 938067738 (Jaume).
abans del 31 de desembre.

CARMEL·LA PLANELL (Text i fotos)
La cultura... i les seves manifestacions

Una mirada atenta a “Fràgils”, de Raquel Camacho
La Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada presenta
en aquesta ocasió, fins al 10 de gener, una exposició
d’obra pròpia de les més recents realitzacions gràfiques bidimensionals i tridimensionals de la Doctora en Belles Arts i professora d’Art i Disseny, a més
d’acreditada artista, Raquel Camacho.
A propòsit d’una laboriosa i llarga dedicació d’aquesta artista igualadina, la mostra “Fràgils” acull una creació d’obra gràfica, realitzada amb la tècnica de la
litografia sobre pedra, impresa mitjançant una premsa litogràfica del segle XIX, l’Eugène Brisset, a més
d’una sèrie complementària de peces escultòriques
que embolcallen l’obra litogràfica bidimensional.
Des d’una perspectiva temàtica, el principal reclam
és la fragilitat: una fragilitat subtil i controlada mitjançant l’oposició de materials, degradacions subtils 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 de paper fet
a mà.
Quant al conjunt escultòric, una riquíssima elaboració
-aparentment senzilla- a base de materials naturals,
com la fusta que acaba amb fulles de plomes, susceptiblement fràgils però que resten plantades amb
consistència sobre bases de marbre i alabastre, et
transporta a un estadi emotiu d’una elevada serenor
i puresa, no sense insinuar-te aquella fragilitat que
suggereixen les pròpies plomes d’un ocell.
I pel que fa a les litografies, en algunes obres, la mateixa fragilitat l’endevines a partir d’un dibuix que s’ha
servit d’una degradació tènue de tons que es perden
en moviments delicats, com és el cas de l’aixecament
del vol del ocells o el refugi dels seus nius, o bé la
protecció de les xarxes de pescadors. Tanmateix, en
altres creacions, descobreixes el treball de la litografia sobre pedra en tant
que una tècnica de gravat
sobre superfície plana -una
pedra calcària- que es
basa en la repulsió entre el
greix de les tintes i l’aigua;
una destresa utilitzada antigament per a la impressió
d’alta qualitat i avui en perill d’extinció.
En suma, un passeig inexcusable per unes creacions d’una resplendent lluminositat i d’un elevat valor
sensitiu, on la fragilitat es
transforma en una refinada
delicadesa.
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a tots els igualadins i anoiencs
unes molt joioses festes i també una molt bona entrada al
proper any 2016 i que en el
qual es realitzin tots els desitjos proposats; en nom, doncs,
de l’Agrupació Sardanista
d’Igualada, rebeu una salutació i felicitació de qui os informa del món sardanista.
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EXPOSICIONS
RETALLS DE CIRC

Exposició de cartells i fotografies del mon del circ de tots els
temps que Miquel Montiel de la
companyia Tot Circ ha anat recopilant.
Del 21 de desembre a 3 de gener 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 Capellades.

COL.LECTIVA

Exposició col.lectiva de més de
25 artistes.
Del 3 de desembre al 9 de gener a Artèria, espai d’art i tallers.

NADAL ENTRE
PÀGINES

EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA

Mostra de textos literaris que
descriuen escenes de Nadal o
de Cap d’any.
Del 10 de desembre al 5 de gener al vestíbul de la Biblioteca
Central.

Exposició de fotografies de Lluís Casahuga.
Del 30 de novembre al 30 de
desembre al poliesportiu Mestre Vila Vell.

Tria d’obres del pintor Pere
Bosch Morera en diferents tècniques i suports.
Del 5 al 27 de desembre a la
plaça Joan Orpí, 4 de Piera.

CARMEL·LA PLANELL

Exposició col.lectiva de pessebres organitzada pels Amics
dels Pessebres de Capellades.
Del 24 de desembre al 24 de
gener a l’església de Santa Maria de Capellades.

Treballs de final de curs de gràfica publicitària de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps.
Del 16 de desembre al 15 de
gener a l’Empremta.

DIORAMES I PESSEBRES
DEL MÓN

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’Exposicions.

Com és habitual per aquestes
dates, Joan Escala Soteras
mostra la seva col.lecció de diorames i pessebres del món.
Del 25 de desembre al 10 de
gener al Taller del Pessebre (c.
Sant Francesc, 112 de Capellades).

SUGGESTIÓ

Recull de felicitacions de Nadal
del segle XX a la nostra ciutat,
des de les tradicionals del sereno fins a les signades per artistes locals.
Del 10 de desembre al 9 de gener a la sala d’exposicions de la
Biblioteca Central d’Igualada.

DE DIBUIXOS
I PINTURES

PESSEBRES

FRÀGILS

LA MÀGIA DEL FANG I FELICITACIONS
EL VIDRE
DE NADAL
Antònia Roig Omedes
Fang, guix i vidre. Tres materials diferents però igualment
delicats. Amb ells Antònia Roig
crea delicats objectes i figures.
Del 10 de novembre al 9 de gener al Punt de lectors de al Biblioteca Central d’Igualada.

TREBALLS DE GRÀFICA
PUBLICITÀRIA

Clau de Fotos, signatura de les
pierenques Josepa Ribera Vallès i Gemma Pujol Farrés, presenten una exposició amb 20
noves imatges.
Del 15 de desembre al 12 de gener al Casal de Joves i Grans.

l’escoltisme igualadí.
Del 21 de desembre a l’11 de
gener als baixos de la rectoria
de Santa Maria.

MN. ESTEVE PRAT(1931- PAISATGES
2005), EL CAU D’UN TEMPS I NUVOLADES
Les fotografies d’aquella època que s’exposen són tot un
exponent d’una manera de fer
i educar el jovent d’aleshores,
una època de creixement de

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.

Exposició de pintura de Toni
Chia.
Del 24 de desembre al 6 de gener a les Voltes de Casa Bas de
Capellades.

Fotos i text

Arquitectures i veïnatges

La Lapònia finlandesa, una intimidatòria i excitant aparença

La Lapònia finlandesa és la regió més al nord de Finlàndia i de la Unió Europea, i forma part d’una històrica jurisdicció molt més gran anomenada Lapònia
que, avui, té alguna de les seves províncies ja desaparegudes. Amb menys de dos-cents mil habitants
apunta a ser una mínima representació de la població
de Finlàndia, on -a part de la seva capital- les ciutats
més importants són: Kemi, Tornio, Kemijärvi i Inari.
Sobrevolant les altures properes del Cercle Polar Àrtic
no trigues a trobar en Lapònia aquell lloc de frontera
que et suggereix una gran fascinació especialment en
l’imaginari d’allò que ha de ser, ara, a l’hivern. Aquesta destinació del planeta evoca, per a qui mai no hi
ha posat els peus, aquell mite del “Gran Nord”, tot i
tractar-se del territori més meridional de Lapònia, tan
diferent del centre d’Europa, de l’Orient i de l’Àfrica.
Es tracta, doncs, de la regió finlandesa on el dia és
més llarg en ple estiu i majors i més increïbles matisos
et regala el sol de mitjanit durant aquesta curta estació, per la qual cosa se’t fa inconcebible d’imaginar
l’escalfor d’una tenda sami (saami ) en temps de neu
quan la llum enrarida del Kaamos dibuixa una brillant
i genuïna nit polar, tantes vegades enllumenada per
les sorprenents pinzellades de les aurores boreals.
En aquest sentit, tot just aterres a Enontekiö, el petit aeroport de la zona nord occidental de la regió,
l’edifici blanc i blavós de retallades dimensions que
conforma aquesta terminal sembla deixar-te en un
abandonament de l’espai per a instal·lar-te al bell mig
del no res, en un embolcall de boscos de bedolls i de
pins carrassos que han acollit des de temps immemorials -sobre uns suaus i sensuals turons- tendes “tunturi”, cobertes de líquens i de molsa; en definitiva, els
últims representants d’un hàbitat i una flora que any
rere any han anat rendint-se a la gosadia d’una neu
i un gel bàrbars per a assentar-se en un hivern que
acostuma a perdurar molt més de nou mesos.
Aquest paisatge lapó que no sembla estar fet ni de
cúspides nevades, ni de glaceres majestuoses, ni

d’elevacions de vertigen, s’estén a través d’una sorprenent horitzontalitat en la qual veus allargar-se la
immensitat dels típics mantells de la tundra àrtica; un
monotonia de paratges que només es trenca a mesura
que fa la seva aparició algun intrèpid bedoll molt proper a rius i llacs d’unes gairebé eternes aigües gèlides.
En aquest entorn, els turons de més altitud no superen ni els mil metres, unes elevacions que en qualsevol cas ascendeixen a mesura que fixes la vista cap als
confins fronterers de Suècia o Noruega per a albirar
els cims d’Haltiatunturi i de Saanatunturi. I, a propòsit
d’aquestes prominències, és aquí i en aquest ambient
aparentment desfavorable i hostil on el ren campa al

seu aire: ell és el rei, el sobirà. Per aquestes impressionants landes transcorre la quotidiana intempèrie d’un
gran nombre d’aquests exemplars; de fet la il·limitada
font de subsistència per a altres tants habitants
d’aquesta regió.
Després, en ple hivern, en aquesta considerada com
l’Alaska europea, i per a la gent viatgera invulnerable a
unes baixíssimes temperatures, descobrir les diferents
construccions de gel i de neu que ofereix la ciutat de
Kemi o viure grans aventures gràcies diverses propostes de safaris d’huskis o rens i motos de neu, o bé
navegar en creuers trencaglaços, ha de constituir una
apassionant i inesborrable experiència.

Cases típiques

Paisatge de Tundra

Kemijärvi Roquissars
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Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
DIVENDRES 25
MÚSICA
- Igualada
Concert de Nadal de la Jove
Orquestra Simfònica de l’Anoia
sota la direcció d’Albert Gumí.
Divendres, a 2/4 de 9 del vespre
al Teatre Municipal l’Ateneu.

mília a carrèc de la companyia
igualadina Farrés Brothers.
Dissabte, a les 7 de la tarda al
Teatre de l’Aurora.
ELS PASTORETS
- Igualada
Des de l’any 1959 l’Esbart
Igualadí representa el conte de
Josep Maria Folch i Torres. El

Masquefa - AMACAT.
Dissabte a les 7 de la tarda la
parròquia de Sant Pere.
CONCERT FAMILIAR DE NADALES
- El Bruc
Concert amb la coral Moixerigues i nadales presentades per
bruquetans amb alguna sorpresa.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda
a l’església del Bruc.

DIUMENGE 27
TEATRE FAMILIAR
- Igualada
Cicle Km0. “El silenci d’Hamelin”, espectacle per a tota la família a carrèc de la companyia
igualadina Farrés Brothers.
Diumenge, a les 7 de la tarda al
Teatre de l’Aurora.

ELS PASTORETS
- Calaf
Viu la història del primer Nadal
en els somni de dos rabadans
amb una magnífica posada en
escena.
Divendres, a les 7 de la tarda a
la Sala Gran del Casal de Calaf.
PESSEBRE VIVENT
- Òdena
L’Associació Cultural del Pessebre Vivent d’Òdena l’organitza, com cada any.
De divendres a diumenge a
partir de les 7 de la tarda al turó
del Castell.
PESSEBRE VIVENT
- Piera
26 anys de tradició nadalenca al nucli antic de Piera, amb
una representació especial i la
participació de 240 actors per
fer un viatge de més de 2.000
anys!.
Divendres a les 6 de la tarda al
nucli antic.

somni de dos rabadans en la
màgica nit de Nadal.
Dissabte, a 1/4 de 7 de la tarda
al Teatre Municipal l’Ateneu.

VISITA GUIADA
- Igualada
Cicle Km0. “Benvinguts al Taller”. La cia Farrés Brothers
convida a conèixer com és el
seu espai de treball. Cal presentar l’entrada de l’espectacle.
Diumenge a les 11 i a dos
quarts d’1 del migdia al local
dels Farrés Brothers (c. Sant
Antoni de Baix, 39).

CONTACONTES
- Calaf
18è Contacontes calafí adreçat
a tots els nens i nenes.
Dissabte a les 6 de la tarda a
la Sala de Fusta del Casal de
Calaf.

SALÓ DE LA INFÀNCIA
- Igualada
Comença el “Saló dels Xefs”,
l’espai creat i dirigit a tots els
nens de la ciutat.
Del 27 de desembre al 4 de gener a Cal Carner.

CONCERT DE SANT ESTEVE
- Capellades
Concert de Sant Esteve a càrrec de la Coral Noves Veus,
amb cançons de tots els temps
i una part important de cançons
de Nadal.
Dissabte a les 7 de la tarda al
teatre La Lliga.

BALL
- Igualada
Trobada Anoia Country. Ball
per a tot els nivells.
Diumenge a les 6 de la tarda a
l’auditori de l’Ateneu.

SARDANES
- Piera
Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona.
Dissabte a 2/4 d’1 del migdia a
la plaça del Peix.

ELS PASTORETS
- Capellades
El grup Teatral de Capellades
presenten “L’Estel de Natzaret”.
Divendres a les 7 de la tarda al
teatre La Lliga.

CONCERT DE SANT ESTEVE
- Piera
Concert a càrrec de la cobla
Ciutat de Girona.
Dissabte a les 7 de la tarda a
l’església de Santa Maria de
Piera.

DISSABTE 26
CONCERT DE SANT ESTEVE
- Igualada
Concert de Sant Esteve a càrrec de la Coral Mixta en què
interpretaran obres de diversos
autors i nadales tradicionals.
Dissabte, a 2/4 d’1 del migdia a
la basílica de Santa Maria.

MÚSICA
- Piera
Espectacle amb la veu en directe de Gisela, la veu Disney,
amb les aventures de la fada
Gisel que haurà de superar mil
aventures per poder assolir els
seus somnis.
Dissabte a les 6 de la tarda al
Teatre Foment.

TEATRE FAMILIAR
- Igualada
Cicle Km0. “El silenci d’Hamelin”, espectacle per a tota la fa-

CONCERT DE SANT ESTEVE
- Masquefa
Concert a càrrec de la Coral
l’Alzinar i L’Aula de Música de

tòria de Josep M. Folch i Torres
acompanyats de l’Escola de
Música.
Diumenge a les 6 de la tarda a
la Sala Gran del Casal de Calaf.

ció de la pel.lícula “The salt of
the earth”.
Diumenge a 2/4 de 8 de la tarda
a Can Casas.

MÚSICA
- Montmaneu
Concert de Nadal amb la coral
Merlet.
Diumenge a les 6 de la tarda a
la sala.

DILLUNS 28

ELS PASTORETS
- Capellades
El grup Teatral de Capellades
presenten “L’Estel de Natzaret”.
Diumenge a les 6 de la tarda al
teatre La Lliga.
MÚSICA
- La Llacuna
Sota la direcció de la Maria Teresa Costa, la centenària coral
La Cuitora ens oferirà un divers
repertori de nadales i cançons
tradicionals, tant d’aquí, com
d’arreu del món.
Diumenge a la 1 del migdia a
l’església de Santa Maria.
MÚSICA
- Piera
Concert de Nadal. El grup local
Els Pedaços presenta aquest
concert nadalenc en format
acústic.
Diumenge a les 6 de la tarda a
l’església de Santa Maria.

FESTIVAL INFANTIL I ARRIBADA DEL PATGE FARUK
- Igualada
Festival infantil amb el grup
d’animació La Cremallera amb
l’espectacle “De banda a banda” i arribada del Patge Faruk.
Dilluns a 2/4 de 7 de la tarda al
pavelló de les Comes.
CINEMA
- Piera
Cicle de cinema infantil amb la
projecció de la pel.lícula “Del
revés”.
Dilluns a les 5 de la tarda a l’Espai d’entitats.

DIMARTS 29
CINEMA
- Piera
Cicle de cinema infantil amb la
projecció de la pel.lícula “Big
Hero 6”.
Dimarts a les 5 de la tarda a
l’Espai d’entitats.

DIMECRES 30

ESPECTACLE INFANTIL
- Masquefa
Espectacle infantil “Balambambú”. A càrrec de la Cia. Pentina
El Gat. A continuació xocolata
desfeta.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda
a la sala polivalent de la Rogelio Rojo.

BARRUFACINEMA
- Igualada
Doble sessió nadalencs per
als més petits. “Ninot de neu”,
de Dianne Jackson i “Polar Express” de Robert Zemeckis.
Dimecres a 2/4 de 6 de la tarda
a la Biblioteca Central d’Igualada.

CINEMA FAMILIAR
- Vilanova del Camí
Projecció de la pel.lícula per a
tota la família “Big Hero 6”.
Diumenge a les 12 del migdia
al centre polivalent de Can Papasseit.

CINEMA
- Piera
Cicle de cinema infantil amb la
projecció de la pel.lícula “Frozen”.
Dimecres a les 5 de la tarda a
l’Espai d’entitats.

CONCERT DE NADAL
- Igualada
Concert de Nadal de la Coral
Xalest. Repertori nadalenc i
variat amb obres renaixentistes
i adaptacions de nadales catalanes.
Diumenge a les 8 del vespre a
l’església de la Soledat.
ELS PASTORETS
- Igualada
Des de l’any 1959 l’Esbart
Igualadí representa el conte de
Josep Maria Folch i Torres. El
somni de dos rabadans en la
màgica nit de Nadal.
Diumenge a 3/4 de 12 del migdia al Teatre Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
- Igualada
Quico Tretze presenta oficialment el seu disc ‘Perdut e Amat’
Amat’, el debut discogràfic del
cantautor i poeta igualadí.
Diumenge a les 6 de la tarda a
la Bastida.
ELS PASTORETS INFANTILS
- Calaf
Més de 130 petits actors representen una adaptació de la his-

CINEMA
- El Bruc
Cicle de cinema amb la projec-
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Cinema
Estrena a Montbui • Carlitos & Snoopy

Es projecta a Tous • Una pasteleria en Tokio

Pastissets boníssims

Peanuts

RAMON ROBERT.-

RAMON ROBERT.-

Com ens recorda la wikipedia, Peanuts (coneguda segons quin país i llengua, com
Snoopy, Rabanitos, Charlie
Brown o Carlitos) és una tira
de premsa creada i desenvolupada per Charles M. Schulz
des de 1950 fins a la seva
mort l’any 2000. Schulz sempre va detestar el títol de Peanuts (cacahuets o maníes),
imposat pel seu editor original. Va ser amb aquesta tira
còmica amb la qual Schulz va
introduir en el patrimoni popular personatges tan famosos
avui dia com el nen Charlie
Brown o el seu gos Snoopy,
els personatges principals de
la tira. Va ser la tira més important i influent del segle XX
als Estats Units i, malgrat el
seu caràcter líric i intel·lectual,
i també una de les més populars a nivell global, arribant

al seu pic de popularitat a ser
publicada en més de 2.600
diaris, per uns 355 milions de
lectors en 75 països i traduïda
a 40 idiomes. Peanuts també
va tenir un considerable èxit
amb els seus especials televisius, diversos dels quals van
ser nominats o guanyadors de
premis Emmy.
L’adaptació cinematogràfica
de Peanuts va ser anunciada
a l’octubre de 2012. I ja la tenim aquí. Es tracta d’una pel·
lícula animada per ordinador
produïda per Blue Sky Studios
i dirigida per Steve Martino.
Molt ben rebuda pels crítics
i pel públic, ha recollit comentaris molt favorables, cas
del que va publicar Michael
Rechtshaffen a The Hollywood Reporter: “Una deliciosa
comèdia que capta l´esperit
de la adorada tira cómica de
65 anys d’antiguitat”.

Nascuda a l’any 1969, la realitzadora Naomi Kawase s’està fent amb un nom dins del
cinema japonès. La seva obra
gira al voltant de la vida íntima,
la recerca dels orígens i de la
identitat. En 1997 va ser la cineasta més jove premiada de
la història del Festival de Cannes, quan va guanyar el Premi Càmera d’Or per la seva
pel·lícula Moe no Suzaku. Ara
ens arriba la pel.lícula número
10 de la seva filmografia: Una
pasteleria en Tokio, que també va ser molt ben rebuda en
el festival de Cannes,
En clau de comèdia dramàtica
propera a un conte sentimental, la pel.lícula concentra la
seva atenció en el personatge
de Sentaro, que té una petita

pastisseria a Tòquio en la qual
serveix dorayakis (pastissets
farcits d’una salsa anomenada “an”). Quan una simpàtica
dona s’ofereix a ajudar-lo, ell
accedeix de mala gana, però
ella li demostra que té un do

especial per fer “an”. Gràcies
a la seva recepta secreta, el
petit negoci comença a prosperar. Amb el pas del temps,
Sentaro i l’anciana obriran els
seus cors per confiar les seves velles ferides.

Es projecta a Tous • Atrapa la bandera

Viatge a la lluna
RAMON ROBERT.-

El cinema d’animació fet a
casa nostra, de vegades dona
algunes agradables sorpreses. Això va passar amb la
divertida i satisfactòria Les
aventures de Tadeu Jones,
una coproducció catalana,
amb realització d’Enrique
Gato. El mateix equip reapareix amb Atrapa la bandera,
amb guió de Jordi Gasull i
repetint Gato com a director.
Aquesta animació centra el
seu argument en dos personatges fonamentals: Un ambiciós multimilionari i un sur-

fer de dotze anys, Mke. Amb
l’ajuda dels seus amics i del
seu avi, Mike viatja a la Lluna. Està a les mans de Mike
no només salvar el futur de la
Terra, sinó el de la seva pròpia
família.
La pel.lícula d’Enrique Gato
té un altíssim nivell tècnic i
un argument molt simple, segurament pensat per ser entès pels espectadors de totes
les edats. En qualsevol cas,
estem davant d’un fantàstic
model d’aventura infantil, en
el que preval un bon treball de
ritme cinematogràfic, posada

en escena i muntatge. Potser
no té el nivell de les pel.lícules
Pixar o Blue Sky, però proporciona diversió i entreteniment.

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).

Cartellera
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CINEMA A L’ANOIA
EL VIAJE DE ARLO

IGUALADA

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.

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

CARLITOS & SNOOPY

SANT MARTÍ DE TOUS

Estats Units. Animació. De Steve Martino. Snoopy s’embarca en una gran
missió on solcarà el cel com as de l’aviació, per enfrontar-se al seu gran
enemic, el Baró Roig. Mentrestant, el seu millor amic Carlitos Brown, que
pateix d´inseguretat però és perseverant, viurà també una aventura èpica
i heroica, enamorar-se de la seva veïna nouvinguda..

CASAL
ATRAPA LA BANDERA (en

català) (apta)
Divendres: 18:15
TRUMAN (7 anys)
Divendres: 20:00
Diumenge: 18:00
UNA PASTELERIA EN TOKIO (7
anys)
Diumenge: 19:45

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES

UNA PASTELERIA EN TOKIO

Japó. Dramàtica. De Naomi Kawase. Amb Kirin Kiki, Miyoko Rostida i
Etsuko Ichihara. Sentaro té una petita pastisseria a Tòquio en la qual
serveix pastissets. Quan una simpàtica dona s’ofereix a ajudar-lo, ell
accedeix de mala gana, però ella li demostra que té un do especial per
fer reposteria. Gràcies a la seva recepta secreta, el petit negoci comença a
prosperar. Amb el pas del temps, Sentaro i l’anciana obriran els seus cors
per confiar les seves velles ferides

SALA AUDITORI
CARLITOS & SNOOPY
Divendres: 18:00/20:00/22:00
Dissabte: 18:00/20:00/22:00
Diumenge: 16:00/18.00/20:00
Dilluns a Dimecres: 18:30

SALA PETITA
STAR WARS
Divendres: 18:30
Dissabte: 18:30/21:30.
Diumenge: 16:30/19:30.
Dilluns a Dimecres: 18:00

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.

YELMO CINES ABRERA 3D
1/ STAR WARS (7A)
Dv.: 19:00/22:00
Ds. Dll a Dc: 16:00/19.00/22:00
Dg: 11:30/16:00/19:00/22:00
Dj.: 16:00

STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA

Estats Units. Aventures còsmiques. De J.J. Abrams. Amb John Boyega,
Daisy Ridley, Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Oscar Isaac i Max
von Sydow. Trenta anys després de la victòria de l’Aliança Rebel sobre
la segona Estrella de la Mort, la galàxia està encara en guerra. Una nova
República s’ha aixecat, però la Primera Ordre ha ressorgit de les cendres
de l’Imperi Galàctic. Molts dels herois d’abans, cas Leia Organa, Han Solo,
Luke Skywalker o Chewbacca, retornaran a la lluita.

2/CARLITOS & SNOOPY 3D (TP)
Dg.: 11:40
2/HOTEL TRANSYLVANIA 2 (TP)
Ds. a Dj: 15:00
2/EL DESAFIO 3D (7A)
Dv a Dj: 17:00
2/EL DESAFIO (7A)
Dv a Dc: 19:30/22:15

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.

Dg: 11:30/15:30/18:40/21:50
Dj.: 15:30
6/STAR WARS en català (7A)
Dg: 11:50
6/CARLITOS & SNOOPY (TP)
Dv: 18:00/20:00
Ds. a Dc.: 16:00/18:00/20:00
Dj.: 16:00/17:55
6/EL PUENTE DE LOS ESPIAS (7A)
Dv a Dc: 22:15
Dg.: 22:30

7/8 APELLIDOS CATALANES (7A)
Dv: 17:40
3/ CARLITOS & SNOOPY en català Ds. Dll a Dj.: 15.30/17:40
Dg: 12:00/15:30/17:40
(TP)
7/SINSAJO 2 (7A)
Ds. Dll a Dc.: 15:00
Dv. a Dc: 19:45
Dg.: 11:50/15:00
7/SUFRAGISTAS
(7A)
3/ CARLITOS & SNOOPY 2a copia
Dv. a Dc: 22:30
(TP)
Dv a Dc: 17:00/19:00
8/ EL VIAJE DE ARLO(TP)
Dj.:17:00
Dv: 17:35
3/ STAR WARS 2a copia (12A)
Ds. Dll a Dj.: 15:30/17:35
Dv. a Dc: 21:00
8/ 8 APELLIDOS CATALANES(TP)
Dv a Dc: 20:15/22:30
4/STAR WARS 3D (7A)
Dv: 18:00/21:00
Ds. Dll a Dc: 15:00/18:00/21:00
Dg: 11:40/18:00/21:00
Dj.: 15:00/18:00

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.

5/ PALMERAS EN LA NIEVE (16A)
Dv: 18:40/21:50
Ds. Dll a Dc.: 15:30/18:40/21:50

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

Allarga la vida
dels teus

T’ASSESSOREM
DE L’APARELL
QUE NECESSITES

- 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
20%
Preu: 75€
DESCOMPTE
Nº de places: 8 persones

Demana més informació al 902 102 875

info@dea.cat
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A la mare
Has marxat volant tal com tu
volies, has viscut una vida
plena
de molts records.
Vas néixer a Llorens del Penedès el 1919, al número
19 i has marxat el dia 19 a
Igualada. Em vas ensenyar
a saber estimar els altres,
a respectar-los i ajudar-los
amb tot el que pogués. Em
vas ensenyar el camí de
Sant Magí .
Sé que quan encara no havia nascut i havies perdut
altres germans meus vàreu
anar amb la Rubia del Celestino de La Garnatxa a
Sant Magí a demanar que
tot anés bé: una cinta vàreu
comprar i una garrafa d’aigua vàreu portar.
Recordes que quan eres petiteta vas anar d’Igualada a
Sant Magí a peu en professó i que el teu pare, que es
deia Magí, portava la ban-

dera. Era setembre i era meravellós aquella fe vers Sant
Magí.
També em vas explicar que
quan la guerra vàreu amagar
a uns frarets que els buscaven i els amagareu sola la
palla de les bèsties, coberts
de sacs i algú va avisar a
l’avi que els tragués de casa
perquè un veí els va delatar
i l’avi els va arreglar els cabells i amb roba nostra els
va portar al taxista Benfet
perquè els portés a Llorens
perquè se salvessin.
I un gran sensfí d’anècdotes
i vivències que hem passat
junts des del dia que vaig
néixer.
Tal com vas marxar volant
pots tornar sempre que vulguis. La porta sempre és
oberta.
Jaume Duran Mestre

Solemnitat de la Sagrada
Família de Natzaret, Festa
Patronal Parroquial
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El Bisbe de Vic obre la Porta Santa de l’Any
Jubilar convocat pel Papa
IGUALADA / LA VEU

Més de mig miler de fidels -vinguts d’arreu del Bisbat, van
sortir autocars d’Igualada, de
Manresa i el Ripollès- han assistit fa uns dies a l’obertura
diocesana de l’Any Sant de la
Misericòrdia que va tenir com
a centre significatiu quan el
bisbe Romà va obrir la Porta
Santa a la Catedral de Vic. El
Papa Francesc ha convocat
aquest Jubileu de la Misericòrdia a tota l’Església Catòlica,
un any perquè els cristians creuin les diferents Portes Santes
que s’han obert arreu del món
com un signe de perdó i d’indulgència.
A l’església parroquial del Carme es va fer l’inici de la celebració i a continuació es va fer
el pelegrinatge vers la Catedral
que va anar seguint els estrets
carrers del casc antic de Vic
mentre es cantaven salms adïents.
Arribant davant de la Catedral
hi va haver el moment més significatiu de l’obertura de l’Any
Sant a la diòcesi de Vic. El bisbe Romà obria la porta Santa i
a continuació tothom la va creuar. S’acomplia així el que havia demanat el Sant Pare: després de l’obertura de la Porta a
Sant Pere del Vaticà, el dimarts

dia 8, s’havia d’obrir la Porta a
totes les catedrals del món.
“El perdó donat i ofert és
hoste poc habitual en el nostre món”
En l’homilia, el Sr. Bisbe va
afirmar que: “l’Església necessita aquest moment extraordinari per posar la mirada de
nou en l’amor misericordiós
de Déu i llançar-se a portar
aquest amor a tots els homes.
El perdó donat i ofert és hoste
poc habitual en el nostre món.
Redescobrir-nos el que som:

essencialment perdonats, ens
farà deutors dels nostres germans en l’amor i el perdó generosament ofert. El que hem
rebut com a do, no podem fer
res més que compartir-ho amb
tots els nostres germans”.
El Bisbe va posar assenyalar
alguns camins per que els fidels puguin viure aquest Jubileu: redescobrir el sagrament
de la Pentitència, practicar les
obres de misericòrdia amb els
germans necessitats i acollir el
do de la indulgència plenària.

Abacus posa en marxa una campanya de
joguines en favor dels més vulnerables
SOLIDARITAT / LA VEU

ESGLÉSIA / LA VEU

Diumenge vinent, dia 27, diumenge dins l’Octava de Nadal, és la Solemnitat de la
Sagrada Família de Natzaret,
titular de la nostra Parròquia.
Jesús, Josep i Maria són també els patrons de l’Associació
de la Visita Domiciliària de la
Sagrada Família, que tenim,
gràcies a Déu ben activa. Els
zeladors i les zeladores dels
catorze cors en que s’agrupen
les famílies que hi pertanyen
cuiden de l’organització de la
festa. Misses com els diumen-

ges, solemnitzant especialment la de 2/4 de 12, amb la
intervenció de la Schola Cantorum, que enguany celebra el
seu 75è. aniversari. A totes les
misses hi haurà l’adoració de
l’Infant Jesús, s’hi distribuiran
uns punts de llibre de record
de la festa i hi hauran exposades les capelletes que mensualment visiten les famílies
associades (tothom en pot formar part) com a signe visible
de la seva presència de totes
elles a la festa.

La xarxa d’establiments Abacus de tot Catalunya, València, Castelló i Balears posa
en marxa una campanya solidària de recollida de joguines
noves per lliurar a les ONG
Creu Roja, Càritas Diocesana
de Barcelona i Fundació Pare
Manel entre el 17 i el 23 de desembre. Durant aquests dies,
tots els socis i clients que ho
vulguin podran comprar joguines a les botigues d’Abacus i
destinar-les a aquesta campanya.
La iniciativa té la peculiaritat
que, per cada joguina que es
reculli, Abacus n’aportarà una
de nova, comprometent-se
així de manera activa amb la

tasca que realitzen aquestes
organitzacions per prevenir
que nens i nenes es vegin
condicionats per la situació de
pobresa que viuen les seves
famílies.
A través d’aquesta iniciativa i
sota el lema “Il·lumina el Nadal”, Abacus vol fomentar valors propis de la cooperativa
com són la solidaritat, la responsabilitat social o el consum
ètic i responsable. És per això
que, no només convida els socis i clients a donar joguines,
sinó que mobilitzarà el seu
propi personal, que participarà
també i de manera voluntària
en la logística de la campanya, a més d’implicar-hi recursos propis.

L’acord amb Creu Roja Joventut, Càritas Diocesana
de Barcelona i la Fundació
Pare Manel farà possible que
aquesta campanya arribi a tot
el territori on la cooperativa
està present, reforçant el seu
arrelament i compromís amb
les causes socials i solidàries.
Les organitzacions a qui es
destinaran les joguines comptaran amb el seu voluntariat
per organitzar i executar la
recollida de tots els productes,
així com la seva distribució a
les llars de Catalunya, València, Castelló i Balears. La cooperativa preveu recollir fins
a 5.000 joguines, de manera
que Abacus n’aportarà 5.000
més.
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APARELL DIGESTIU

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva
C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95
IGUALADA

PODOLOGIA

DERMATOLOGIA

OFTALMOLOGIA

DR. JORDI GRAELLS I
ESTRADA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

· Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia · Criocirurgia
Visita: Dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes.

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia
Oftalmologia general

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA
Tels. 93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
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Roger Pons
Av. Balmes 74 (edifici Punto Blanco)
Igualada
Tel. 93 804 57 76
TAMBÉ VISITES A DOMICILI

.Quiropòdies

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
Tel. 93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

(ungles, durícies, ulls de poll...)

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades
.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ODONTOLOGIA
CLÍNICA DENTAL
ANOIA

Nutricionista al teu servei

www.movimentomediterraneo.com

ESPECIALISTES:

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

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,
· Implantaments
C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63
IGUALADA

. Nutricionista
. Naturòpata
. Homeòpata
. M Flors de Bach
. Auriculoteràpia
. Doula

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat
Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.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

AUDICIÓ

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

ORTOPÈDIA
ALMENAR

ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA

Plantilles a mida, ajudes domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran

· Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

C. Bèlgica, 2, local 6
Tel. 93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.cat

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27
vives.singla@cofb.net

-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
Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA · PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA
· PSICOPEDAGOGIA · TERÀPIES NATURALS
CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga
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

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta
C/ Sant Cristòbal, 46
Despatx 14
08784 - Piera
Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

CIRUGIA LÀSER

- 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.
C. Indústria, 1
- Nens i adults
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

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

Assistencial Anoia S.A.
Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25
- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

ALBERT CUBÍ I MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc...

POLICLÍNICA IGUALADA
UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS
Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL
CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
IGUALADA
Hores convingudes:
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90
93 805 51 74

C. de Manresa, 59 Igualada
Telf. 93 804 37 48
www.laservarices.com
www.angiovascular.com

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

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

Col. 1649.

Podòleg
Postgrau Patomecànica del Peu i els seus tractaments
ortopodològics a l’Hospital Podològic (UB Bellvitge).
Postgrau de perfeccionament en exploració biomecànica
i tècniques instrumentals d’anàlisi de moviments humans
(UMH Elx)

podologiabalmes74@gmail.com

LES BERRUGUES
ALS PEUS

Els papil·lomes o berrugues
plantars són petites lesions in·
feccioses, ocasionades pel vi·
rus del papil·loma humà. Són
de forma circumscrita, envol·
tades de durícia, i a l’interior
presenten uns puntets de color
marró fosc denominats papil·
les. Es tracta de ferides de ca·
ràcter benigne, i acostumen a
aparèixer a la planta del peu
(incloent els dits). Poden bro·
tar de forma aïllada o múltiple
(en forma de mosaic), i es ma·
nifesta amb dolor al pessigar
la zona.
La causa d’aquesta infecció
és el contacte directe del peu
amb el virus, en zones públi·
ques, humides, i amb poca
higiene (per exemple dutxes
o piscines públiques). No obs·
tant, hi ha d’haver una petita
ferideta o obertura a la planta
del peu, per poder dur a terme
aquesta infecció. Pot afectar
a persones de qualsevol edat,
tot i que nens, adolescents, i
individus amb molt estrès, en
tenen més tendència per ser
mes propensos a tenir les de·
fenses baixes.
El tractament ha d’iniciar-se
el mes aviat possible, ja que
quan més es demori, la lesió
pot reproduir-se i augmentar
la intensitat de dolor. El trac·
tament ha de ser efectuat per
part d’un podòleg, perquè serà
diferent en funció del tipus de
berruga. Els diferents tracta·
ments aplicats són: formules
magistrals químiques, criote·
ràpia, embenats, tractaments
oral per millorar defenses,
tractaments alternatius, trac·
taments de la suor, i en l’últim
cas la cirurgia.
Com a prevenció, dur sempre
xancletes o peücs de goma o
làtex en llocs públics humits, i
tractar-se la suor dels peus en
cas de suar molt.

CENTRES MÈDICS
P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88
- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90
- Certificats 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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El gourmet
Capó farcit de Nadal
PREPARACIÓ
Es neteja molt bé el capó per dintre, s'hi posa sal.
En una paella es fregeix la carn picada, es remena
un moment, després si posa la poma a bocins, les
prunes, els pinyons, las castanyes prèviament cuites
( bullides ).
Posem tot el farcit a dintre del capó. Cosim el forat
del capó o el tanquem amb escuradents.
Untem el capo amb la llard. Tirem per sobre el vi
dolç, vi ranci i l'aigua. No obstant això, segons la
força del forn, hi posem un paper d'alumini perquè
no se'ns pugui cremar, ja que al forn hi està unes
dues hores, aproximadament.
Per presentar-lo a la taula podem fer-ho amb la
mateixa safata del forn i així aconseguim que no es
refredi.

Ingredients (6 persones)
1 capó
Pomes golden
Prunes confitades
Pinyons
Castanyes
Mig kg. de carn de porc
Sal
Llard de porc
1 got de vi dolç
1 got de vi ranci
1 got d'aigua.

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

   - - 

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

Restaurant Braseria i Cafeteria

Restaurant

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

Menús festius
i per a empreses
C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63

Av. Catalunya, 9
08787
La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Casaments · Reunions de treball · Convencions
Presentació de productes · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris · Menjar per emportar.
Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

nou urbisol
restaurant

Cuina de mercat

Reserves:
info@eucaria.com
93 809 62 38 - 618 194 201

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

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
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4 paraules amb...
Jaume Singla.A l’Arnau Gràcia Garcia és
la segona vegada en dotze
mesos que l’entrevisto. Això és
així perquè si l’any passat va fer
la portada de Reis de La Veu,
aquest any ha estat guanyador
de la convocatòria per fer la
portada de Nadal. La que teniu
a les mans. L’Arnau estudia tècnica publicitària, grau superior
a l’Escola d’Arts i Oficis Gaspar
Camps, d’Igualada. I tot això
abans de complir 18 anys. De
fet els va complir el dia 14 de
desembre passat.... quan la
seva portada de La Veu ja era
una realitat.
L’any passat vares fer la portada de Reis i aquest any la
de Nadal... amb una temàtica
que recorda precisament als
Reis.
Els Reis són un element molt
important a l’Anoia. Penso que
cal donar-los la importància
que tenen.
On t’has inspirat?.
Per al tema en els pessebres
vivents, en els tions solidaris,
els patges i els Reis. Pel que
fa a la tècnica m’he inspirat en
els artistes que tinc a l’abast,
posant el meu estil en el caràcter de cadascun dels personatges.
Recorda molt les caricatures
modernes.

És cert. No és pròpiament una
caricatura, però tampoc és un
dibuix. És una barreja entre
ambdues.
Ordinador o dibuix sobre
paper?
Vaig
començar
fent
un
esquema en paper i després
ho vaig passar a l’ordinador.
El resultat final és d’ordinador.
La primera idea era totalment
diferent amb només tres figures, però a mesura que avançava veia clarament que podia
ampliar el nombre de figures.
En qualsevol comarca de
Catalunya que no sigui l’Anoia,
potser costaria de veure el cartell com a nadalenc. Per això
entre els personatges hi ha
posat un tió i el pessebre.
Què et va decidir a concursar
per fer la portada de Nadal
quan ja havies guanyat la de
Reis de l’any passat?
Em veia capaç de fer un bon
treball i de cara al futur, les
empreses prefereixen que tinguis experiència que estudis.
Fer la portada de La Veu dóna
experiència i -en aquest casmillora els estudis.
Canvia molt el dibuix quan el
veus a la pantalla de l’ordinador de quan el pots tenir a la
mà sobre paper?.
L’any passat potser va canviar
més que aquest. La pantalla i el
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Arnau Gràcia

paper sempre presenten diferències, però en disposar de
millors tècniques i més coneixements, he pogut ajustar molt
els colors perquè donin un bon
resultat sobre el paper.
Fins on t’han ajudat els professors?
Sobretot a trobar el tema de
la portada. No és tant si serà
bona o dolenta, sinó de fer un
projecte viable. M’han ajudat a
col·locar millor la part inferior
del text.
La teva vocació per l’expressió gràfica i la publicitat, d’on
et sorgeix?
Va ser en arribar a l’Escola
Gaspar Camps i trobar-me

amma vilanova del camí

amb les tècniques d’expressió, que em vaig adonar que
això és el que volia fer.
Il·lustrar llibres, cartells,
etiquetes, envasos.... que
et crida més?.
Tot. Tinc algunes preferències però no descarto res.
M’agrada molt la simplificació
de línies i la claredat dels missatges.
De petit eres lector de
còmics?
M’agraden els còmics, però
m’agraden més els textos.
He llegit molts còmics però
m’agrada més la il·lustració
gran que les vinyetes.
Què en penses dels professors de la Gaspar Camps?.
Recomano a qualsevol jove
que es vulgui dedicar al
dibuix, al disseny o a l’art que
vingui. Hi trobarà uns professors molt bons i amb ganes
d’ajudar a la realització personal dels seus alumnes. No
em penedeixo gens d’haver
vingut.
Quan acabis a la Gaspar
Camps on estàs pensant
d’anar a seguir estudiant?
Em queda un altre curs per a
graduar-me i després m’agradaria molt anar a Elisava. En
tot cas vull accedir als estudis
universitaris.
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Dilluns en passarà una de grossa a
Igualada. Serà la primera vegada
que, aquell dia, vinguin DOS enviats
d’Orient, enlloc de només UN. No us
penseu que us prenem el pèl.
Nosaltres no.
Sabem de bones fonts, que, entre
les 10 i les 11 del matí, pel carrer
de l’Argent, apareixerà un vehicle
de gamma alta amb un convidat de
luxe. Tant li fa que les “càmeres caça
multes” el deixin ben retratat. Ell i
el seu seguici de guardaespatlles
tenen prou calés com per pagar les
multes de tots els igualadins, si cal.
És previst que el vehicle s’aturi a la
plaça de l’Ajuntament i d’ell, baixi
almenys un xeic àrab vingut expressament d’algun emirat riquíssim de
l’Orient, carregat amb una maleta
plena de bitllets de 500 euros. Es
veu que aquests supermilionaris
compren a dojo terrenys i pobles
abandonats per tot el país, per
fer-hi complexes d’oci, hotels, camps
de golf i d’altres excentricitats. I
paguen al comptat, tu!
Es veu que s’han encapritxat del
barri del Rec i vénen disposats a
comprar-lo tot. Tot vol dir tot!
Com que els missatges de Whatsapp estan de moda aquests dies
entre els polítics, sabem de bona
tinta que l’alcalde Castells ja n’ha
rebut un demanant formalment
una trobada. Els inversors àrabs
volen explicar què volen fer.
Els rebrà, l’alcalde?

SERVEIS SERVICIOS

residència per a gent gran · centre de dia
residencia para mayores · centro de día

El nostre
compromís,
les persones

CONTACTE CONTACTO

Nuestro
compromiso,
las personas

C/ Dels Fusters, 2
c.p. 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)
Tel: 93 806 37 37 | Fax: 93 806 37 41

902 100 999 www.amma.es

Servei de centre de dia
Servicio de centro de día

