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El Dakar, més
anoienc que mai
Jordi Viladoms i Armand Monleón en motos, i l'odenenc Alex Haro,
copilot de Nani Roma en cotxes, entre els favorits de la carrera
Jordi Viladoms, en una de les etapes de la passada edició del Dakar.
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Concert d'Any Nou
de Joan Paradell a
Santa Maria d'IGD

Una multitud rep
el Patge Faruk
a l'espera de la
cavalcada del dia 5

REPORTATGE
ALTA ANOIA
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Un estudiant calafí
crea una aplicació
mòbil sobre Calaf

La Fira de Reis d'Igualada tindrà
més de 200 expositors

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
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Només tres de
cada 10 anoiencs
són nascuts a la
comarca

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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Es diu, es comenta...
Ricardo Blázquez, cardenal arquebisbe de Valladolid i president de la Conferència Episcopal Espanyola
(CEE), va declarar “Afrontem aquest moment delicat
amb aquesta consciència. Afavorint el consens confio que podrem sortir d’aquesta situació. Una abstenció en un moment oportú és una forma preciosa de
col·laboració nova”. Se li entén tot.

la nostra Constitució” i també “La ruptura de la llei, la
imposició d’una idea o d’un projecte d’uns sobre la
voluntat dels altres espanyols només ens ha conduït
en la nostra història a la decadència, l’empobriment
i l’aïllament”.

Artur Mas, president en funcions de la Generalitat,
va respondre “La majoria no pot imposar la veu i el
Pedro Sánchez, candidat a president de govern pel vot per ofegar els anhels de la minoria que represenPSOE, es troba amb l’enemic a casa ja que va dir ta Catalunya”
que és el Secretari General “qui marca i proposa les
línies polítiques” i Susana Díaz, presidenta de la Gabriel Rufiàn, cap de llista per ERC al Congrés,
Junta d’Andalusia, li recorda que “el graner del vot també va dir, “és curiós que una monarquia hereva
socialista és Andalusia i els pactes es decideixen en de la dictadura parli de decadència”.
el Comitè Federal del partit”.
Susana Díaz, presidenta de la Junta’Andalucia, va
Albert Rivera, el candidat de C’s, és partidari “d’una dir que “ja s’han acabat els temps del cafè per a totlògica Govern versus oposició, per conformar una hom i ara només n’hi ha per Ada Colau”
majoria parlamentària de tres partits, PP, PSOE i C’s,
que estiguin d’acord en el manteniment de la uni- Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, li va respontat d’Espanya i l’inici d’una sèrie de reformes enca- dre “Només hi ha una recepta: respecte i fraternitat.
Gràcies a aquests ingredients hem guanyat unes
minades a regenerar el país”.
eleccions a Catalunya i hem creat sòlides aliances
Pablo Iglesias, líder del conglomerat de ‘Pode- a tot l’Estat”. I tant a ella com a Esperanza Aguirre,
mos’ no accepta la proposta de renunciar al refe- presidenta del PP a Madrid, “els haurien de preocurèndum català a canvi de formar part ‘d’un Govern par més els milions de vots que han perdut, perquè
progressista’ assegurant que “Pedro Sánchez no ha l’estratègia de confrontar pobles per treure rèdit poentès el mandat de les urnes a Catalunya i a Espa- lític, és irresponsable i ens ha portat a un bloqueig
del qual només en sortirem amb més crispació i ponya.”
larització”.
Iñigo Errejon, secretari polític de ‘Podemos’, va declarar que “No sé si veig massa a Pedro Sánchez com Iñigo Errejon, secretari polític de ‘Podemos’, va dir
a president. Per a transformacions importants pen- “Qui no vulgui escoltar els catalans no garanteix la
unitat d’Espanya”.
sem més en figures independents”.
Rafael Hernando, portaveu del PP, va saltar com
una molla, encara que la proposta no anava adreçada al seu partit i va dir “que els partits acordin el
nom d’un president independent és ‘una ocurrència’
pròpia de la pseudodemocràcia bolivariana, ja que la
democràcia consisteix a elegir entre els que es presenten a unes eleccions”.
Felip VI, rei d’Espanya, va fer el seu discurs, per primera vegada en la història de la democràcia, al saló
del tron del Palau Reial - també conegut com a Palau
d’Orient - i no al Palau de la Sarsuela com era habitual. “Vull reiterar un missatge de serenitat, tranquil·
litat i confiança en la unitat i continuïtat d’Espanya,
un missatge de seguretat en la primacia i defensa de

Antonio Baños, portaveu de les CUP al Parlament,
després de l’Assemblea celebrada Sabadell on a la
tercera votació es va arribar a tenir 1515 vots a favor i exactament els mateixos en contra, va dir “tant
el 27S com avui l’aritmètica dels números ha estat
diabòlica”.
Anna Gabriel, diputada de la CUP al Parlament, va
dir que fins el dia 2 de gener en que la seva formació
donarà una resposta definitiva a l’afer, va animar a
Junts x Sí a fer noves propostes “potser ells s’aturin i
no treballin més, nosaltres continuarem fent-ho”. Per
la seva banda Junts x Sí van dir que ells ja havien fet
el que tocava i que ara la pilota estava a la teulada
de la CUP.

El personatge de la setmana
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Pilots anoiencs al Dakar
Jordi Viladoms, Alex Haro i Armand Monleón ja són a Buenos Aires (Argentina) a punt per participar en la propera edició del Dakar, que travessarà aquest país i Bolívia, amb final a la població
de Rosario. Els tres anoiencs, els igualadins en moto i l’odenenc
com a copilot del campió Nani Roma, tenen opcions d’acabar el
raid en el podi. És l’any que els anoiencs haurem de parar més
l’atenció, cada dia, a les evolucions de la carrera. Que tinguin
molta sort!

Editorial
Per un millor
2016
L’any 2015 ha estat un any molt electoral.
Els ciutadans han hagut de passar tres
vegades pels coŀlegis i exercir el seu dret
de sufragi, en eleccions municipals, autonòmiques i generals. Almenys les conseqüències de dues d’aquestes cites són
encara avui, a l’aire. El poble ha fet el que
se li havia demanat, coŀlaborant així en
un dels exponents més clars de la democràcia, demanant de forma clara un canvi
real en les formes i en el fons de la política, però, a l’hora que s’executi la demanda popular, han vingut els problemes.
El mur que s’aixeca entre el poble i els
seus representants públics és massa
gran, i imponent. El 2015 acaba amb
seriosos problemes institucionals per resoldre, per una evident incapacitat dels
actors polítics, situacions que tenen possibilitats reals d’acabar una altra vegada
en les urnes.

L’Anoia és un territori castigat que
ha viscut els últims anys més de
somnis que de realitats. Potser
calien, però ara va essent l’hora
de despertar-se. Hi ha temes que
requereixen sortir de la letàrgia

Voldríem que el 2016 fos l’any de les solucions, no de la continuïtat dels problemes
ni de les excuses, ja massa escoltades,
que no són altra cosa que la sortida fàcil
a la incompetència per sortir de l’atzucac
en el que el país està immers.
L’Anoia és un territori castigat que ha viscut durant els últims anys més de somnis que de realitats. Potser calien, però
ara va essent l’hora de despertar-se. Hi
ha temes damunt la taula que requereixen sortir de la letàrgia, com el polígon de
Can Morera, la demanda històrica d’una
millor connexió ferroviària, l’acabament
de la Ronda Sud, i, no endebades, què
cal fer finalment amb l’aeròdrom o quina
és la sortida efectiva d’una instaŀlació
com el ParcMotor, on s’ha fet una milionària inversió pública.
També van sorgint noves alertes, com
l’oportunitat que se’ns presenta amb
la possibilitat d’una estació intermodal
de l’AVE a la Granada, a 20 minuts de
la Conca d’Òdena. Una ocasió que cal
aprofitar el màxim possible, potser demanant ja un desdoblament de la C-15 de
Manresa a Vilafranca del Penedès, que
faria del nostre territori la cruïlla de comunicacions més important de Catalunya
i ens agermanaria definitivament amb el
Penedès.
Que el 2016 ens desperti. Ja.
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Opinió
A peu pla.

A fer punyetes!
Aquesta setmana, hem patit agressions a la intel·
ligència i a la dignitat.... a càrrec de dues instituci·
ons, teòricament antagòniques, però que al capda·
vall, han coincidit en fastiguejar-nos.
La nit de Nadal un ciutadà que ostenta el títol de
Jefe del Estado de forma vitalícia i hereditària, ens
va parlar dels valors democràtics de la “Constituci·
ón Española”. Aquest home que tindria l’obligació
d’explicar l’origen de la fortuna del seu pare -i no ho
fa- ens parlava de transparència. És el mateix que
té la germana i el cunyat processats per corrupció i
no va dir una sola paraula del tema.
En Felip de Borbó és l’hereu d’un mata-elefants (i
altres coses que mai s’han volgut investigar), que
va heretar la corona per decisió del dictador Franco,
i diu que “hemos de mirar adelante y no mirar atrás
en la història”. El que manté llaços d’amistat amb
els règims que més violen els drets humans, ens
vol donar lliçons de democràcia.
Felip VI, que està aforat i també ho està la seva
dona, les seves filles, el pare i la mare, ens parlava
d’igualtat entre tots els espanyols. El que ha arribat
a Rei sense haver fet cap mèrit, ens vol convèncer
que “hay que estar orgullosos de todo lo que hemos
conseguido en España”. Es veu que un país que té
més d’un vint per cent de pobresa és una bicoca.
El que les plomes polítiques de l’Estat consideren
“muy bien preparao” va fer tot el discurs en castellà,
sense la més mínima referència ni al gallec, al basc
i, encara menys, al català. Qui ostenta una corona
hereditària i vitalícia, ens parlava dels valors de la
democràcia.... i no se li escapava el riure. I tot això
ho va dir assegut en un silló, al mig d’un enorme pa·
lau que hem de pagar entre tots. També els milers
de ciutadans que han estat desnonats pels bancs
o que les companyies elèctriques els han tallat la
calefacció.
I quan encara no m’havia passat la irritació i el senti·
ment d’agressió, diumenge al vespre, tot esperant la
decisió de la CUP reunida en assemblea a Sabadell
per decidir si el procés sobiranista tira endavant o
continua encallat, em vaig trobar amb un periodista,
actualment diputat, que ho deixava tot per decidir i
parlant amb tota la barra del món de la “república
popular”, sense acceptar preguntes dels periodis·
tes que feia dotze hores que esperaven conèixer el
resultat de tan important reunió. Sense aclarir on en
la república popular que citen continuament.
Com a periodista lamento molt el comportament
d’Antonio Baños de no respondre a la premsa.
Com a català trobo insultant que qui està paralit·
zant i desprestigiant el Parlament de Catalunya par·
li d’una república “que escoltarà la veu de tothom”. I
com a votant d’una opció independentista em sento
traït i insultat per unes persones que diuen voler
ampliar la base de l’independentisme, vetant a qui
lidera una part important dels catalans.
Per mi, l’un i els altres, se’n poden anar a fer pu·
nyetes.

PERE ESCOLÀ

El significat de les paraules
La parla és un bon vehicle per connectar les perso·
nes. Però el llenguatge a vegades és enganyós. Les
paraules poden tenir significats variats i ser interpre·
tades de manera diferent. I perden força quan no hi
ha els altres elements de la comunicació corporal,
com els gestos i les actituds. I quan no hi ha quími·
ca, no sabem ni com, ni per què, a vegades són un
soroll buit que no aporta res. Ningú entén el mateix
quan Rajoy o Iglesias s’expressen amb les mateixes
paraules. Només convencen els seus i revolten els
contraris.
El lideratge sol atribuir-se als individus. Però també
és col·lectiu. No només dels partits -que com diu la
paraula comporten partició i enfrontament entre dos
o varis per saber qui en serà un guanyador- sinó a
aquell lideratge impersonal, nascut de la societat, que
s’organitza en multitud d’activitats i estructures, on es
participa sempre com a iguals i on les jerarquies no les
donen els càrrecs, sinó els coneixements que cadas·
cú pot aportar. Equips que lideren les seves competi·
cions, o nacions que són referents de la Humanitat. El
lideratge sovint s’equipara a força. I aquesta a unió. A
la quantificació de les multituds que els segueixen. I
per això la feblesa és el contrari. La divisió. Els estu·
diosos de les llengües antigues deien que el diable -el
dolent, més dolent- porta el prefix di. I per tant el veri·
table dimoni és la desunió i la dissolució. Com tantes
paraules que comencen igual. Discòrdia, divergència,
disbarat, disbauxa, disconformitat, discussió, discon·
tinuïtat, discriminació, disculpa, disfressa, disfunció,
disgregació, disgust, disjunció, disminució, dispensa,
dispersió, disputa, dissipació, dissociació, dissuasió,
distància, distensió, distracció, divagació, diversitat,
divisió, divorci... i les que serveixen d’antídot, per de·
finir jerarquies i posar ordre, com diví, dirigir, distinció,
discurs, distribuir, disposar, divulgar i disciplina.

Portem mesos parlant del procés cap a la indepen·
dència i del dret a decidir. De lleis i de justícia. De
partits polítics que es posicionen davant un projecte
de país. Uns excloent persones i altres a sectors, ali·
ances i complicitats teixides des de les bases. Però
tots han compartit lluites contra les injustícies, les de·
sigualtats i les imposicions. Tots volen alliberar-se del
jou que els amarren a estructures indesitjades. Tots
volen un canvi i no entenen tantes imposicions insu·
portables. Però els individus, únic motor de qualsevol
procés, no són clons iguals. Pensen. I la diversitat es·
devé desunió. Apareixen els bàndols. No només com
una forma d’entendre i valorar els fets i les idees, sinó
com elements d’enfrontament. De com entendre i co·
hesionar la societat. De com definir les prioritats. No
cal liderar sempre. Només ser-hi. Sobren les actituds
cabdillistes. N’hi ha prou amb un lideratge col·lectiu,
ampli i transversal. Que representi tot el bategar del
carrer. On hi càpiga tothom. Que teixeixi constant·
ment noves aliances i clarifiqui posicions, encara que
cadascú continuï portant les seves ulleres i ho vegi
del color amb que s’ho mira.
Però s’ha d’assegurar la democràcia directa per man·
tenir el lideratge en el poble. Participació permanent
per tal que el poble s’expressi. Els que volen líders
per conduir el remat, no volen preguntar potser per
la por a la pèrdua d’influència. S’ha de prioritzar. Hi
ha temes que s’han de deixar per quan toqui. Segu·
rament per més endavant. Perquè necessiten el seu
temps. Han de madurar. No cal discutir-ho tot avui.
Ni menjar-se la fruita verda. Perquè sol ser indiges·
ta. La necessitat i potencialitat dels projectes no es
mesuren en temps, sinó en horitzons. D’ací que ens
abanderem en símbols antics com el de Losange o
com la Creu de Sant Jordi. Uneixen línies verticals i
horitzontals. El que ara toca.

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

JAUME SINGLA

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

Destrucció d'arxiu
confidencial

615 392 438
93 004 46 49

62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS
ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC
DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

andreupons@graduatssocials.cat

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

www.apsabogadolaboral.com

Rambla San Ferran 62 1r, 3a
08700 Igualada

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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JOSEP HUGUET ·

Sense sortida
Amb totes les limitacions derivades del domini de la
Europa germànica i escandinava, el sud ha reaccionat a la gravetat de la situació econòmica: deute,
atur, emigració, immigració del nord d’Àfrica...amb
un viratge a l’esquerra. Tsipras, Renzi, Costa representen aquest viratge.
L’electorat espanyol ha proposat el mateix. I la dispersió de forces situades al centre progressista i a
l’esquerra no justifica que Pedro Sánchez es faci
endarrere d’aquesta responsabilitat. Espanya no té
eleccions presidencials si no parlamentàries i per
això pot ser President qui és capaç d’aglutinar més
diputats a la Cambra, no qui ha guanyat en vots./
Llavors, Pablo Iglesias que va tastar en les seves
costelles el pal del 27S en haver fet intervencions etnicistes i poc inclinades al procés democràtic cap a
la sobirania, ha fet un viratge per reconciliar-se amb
l’electorat indignat de la perifèria de l’Estat. Aquell
que sap que el seu malestar socials va íntimament
lligat a un model d’Estat construït al servei de la casta.
Per això hem vist un Iglesias desmelenat reclamant
el dret d’autodeterminació per les Espanyes, com no

havíem vist des d’abans de la Transició. Els resultats han avalat aquesta posició. Podemos guanya
a Euskadi i Catalunya i les converteix en nacions
diferenciades, fins quan voten en clau espanyola. I
també emergeix cap a la segona posició a València,
Balears, Aragó i Galícia.
Curiós, doncs, com es confirma una constant històrica: quan els règims entren en crisi afloren les
estructures profundes d’un territori. I aquí ens ha
aparegut l’Espanya austricista, la carlina, la republicana, enfront de l’Espanya borbònica, pseudoliberal
i franquista. El PP hi continua dominant de forma folgada. I també és en l’Espanya castellana que C’S
aconsegueix els millors resultats, mentre s’estrella
en la perifèria crítica. Finalment també en plena crisi
de règim torna aflorar Al Andalus amb el seu partit
nacional: el PSOE.
A Catalunya, de tres diputats independentistes fa
quatre anys, s’ha passat a 17 i 12 senadors sobre
16. De sis diputats autodeterministes s’ha passat a
29, clarament per sobre de l’espanyolisme unionista
i del bipartidisme que treu els pitjors resultats de la
Història. Per tant acabi com acabi la telesèrie de la

CUP, el procés tirarà endavant. Perquè no és probable que a Madrid es formi un Govern d’esquerres
perquè els barons del PSOE no volen cedir en el dret
d’autodeterminació.
Però en cas que fos possible i rebés el suport passiu
del sobiranisme català, el PP ha conservat la minoria
de bloqueig per imposar un veto a qualsevol iniciativa destinada a encarar la qüestió catalana. Veto que
reprodueix el Rei en el seu discurs, bel·ligerant amb
els catalans que només sanciona els sobiranistes
per trencar la unitat i no dedica cap frase als separadors, que farceixen els partits de la casta i els seus
mitjans de comunicació.
Aquesta és la situació on Catalunya amb els obstacles que calgui anirà fent via; i en canvi el Govern
espanyol es mourà entre la inestabilitat d’un govern
d’esquerres condicionat pels secessionistes, o un
govern de sacrosanta unitat a tres bandes, incapaç
de compartir cap programa de reformes en profunditat d’un Estat fallit. Espanya entra en zona de risc
i la prima del mateix nom ja ho nota. Feliç any nou!
www.economiadigital.es

VICENT SANCHÍS ·

La lògica dels altres
La lògica de la CUP és com és. Ells són com són.
La vella divisa electoral d’Esquerra Republicana ha
fet fortuna. El món no funciona com la tropa cupera, que no accepta dirigents i que ho vota i ho
rebota tot, però una part, magra, pròxima i efectiva, els riu les gràcies i s’hi identifica. Aquesta part,
gairebé 400.000 votants en les darreres eleccions
catalanes, els han donat el privilegi –o el càstig– de
decidir el futur del procés independentista. Ells en
tenen el botó roig.
La lògica de la CUP és com és. Diumenge es van
reunir tots –i alguns més– a Sabadell. Una magna
assemblea, el paradigma de la participació popular, havia de decidir si els seus diputats investeixen Artur Mas com a president de la Generalitat i el
procés es desencalla, almenys de moment. Més de
tres mil persones adherits a la CUP o que s’hi identifiquen, d’una manera o d’una altra, es van aplegar
i van debatre, frec a frec, opcions que apuntaven a
un empat etern.
La lògica de la CUP és com és. I això va passar.
Contra la llei de probabilitats i fins i tot contra la de

«El món no funciona com la tropa cupera,
que no accepta dirigents i que ho vota i ho
rebota tot, però una part, magra, pròxima i
efectiva, els riu les gràcies i s’hi identifica»

la gravetat, 1515 assistents van votar a favor de la
investidura i 1515 ho van fer en contra. El món es
va trencar. De riure o de pena. Les altres lògiques

s’exclamaven al cel.
La lògica de la CUP és com és. I després de l’empat
més inaudit de la història assembleària, ara sembla, perquè no ha quedat del tot clar, que qui prendrà la darrera decisió serà el consell polític. Seixanta persones que, com la magna assemblea, podrien
acabar empatant. Trenta a trenta.
La lògica de la CUP és com és. La lògica exactament sensata demana la convocatòria d’unes
eleccions obertes, gràcies als déus, a unes altres
lògiques.
L’única lògica que regeix el procés sobiranista és
que la independència serà possible si compta amb
el suport d’una majoria efectiva i persistent. Malgrat
i per sobre de la lògica de la CUP.

ONCE

TRIO

GENER
1: Maria, Mare de Déu; Manel; Concordi
2: Basili el Gran; Gregori Nacianzè; Emma.
3: Anter; Genoveva; Fulgenci; Daniel.
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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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JOSEP M. CARRERAS
A ull nu

No podem defallir
Abans d’assistir a l’assemblea de Sabadell, un
cupaire em deia que el pitjor que podia passar-li
a l’independentisme era el trencament de la formació. Per això volia ser present a l’assemblea
de Sabadell, per defensar que el procés no podia
aturar-se. No sé què en diria avui, quan s’ha fet
evident la profunda divisió que regna en les seves files i ha portat a una situació que ningú no
hauria imaginat abans. No havia dit no sé qui que
per aconseguir la independència caldria pactar
encara que fos amb el diable?
La trista realitat és que seguim en l’atzucac. En
el moment actual, ningú és capaç d’imaginar
com pot acabar tot plegat. Però una cosa s’ha
fet evident: el descrèdit d’aquells que tenien a les
seves mans el futur del país i l’inici d’un procés
que ara no podem deixar escapar de cap manera. No és per això que milions de persones han
sortit al carrer una i altra vegada. Vull deixar de
banda les brometes fàcils, però és evident que
avui predomina el pessimisme en una bona part
de la població que no havia estalviat esforços per
aconseguir l’anel·lat somni.
Ja sabíem que dintre la CUP (o cal parlar de “les
CUP”?) hi havia sensibilitats diferents. I no solament en relació a un hipotètic suport a Mas. Però
fins ara crèiem que la independència tenia prioritat absoluta i estava per damunt de les idees de
grups concrets. Ara permeteu-me que en dubti.
Penso sincerament que han prevalgut les diverses visions, la ideologia de certs grups per damunt d’una idea que crèiem compartir i que es va
fer evident en les eleccions del 27-S. Una majoria
de la població vol iniciar el trencament amb l’estat
espanyol. Sembla que la malfiança ens ha jugat
una mala passada en posar en dubte la sinceritat
del full de ruta. O és menys independentista un
votant de Junts pel Sí que un de la CUP? Dir que
CDC s’hi ha afegit a última hora i per conveniència pròpia és tergiversar la realitat. Aconseguir
que milers de persones es pronunciïn per la independència no ha estat cosa de dos dies i no es
poden menystenir per prejudicis de classe social.
Hi ha dues coses que actualment em preocupen.
Suposant que el dia 2 de gener el veredicte del
consell polític de la CUP sigui permetre que Artur Mas lideri el procés, quina credibilitat pot tenir,
sabent que la meitat de la militància hi està en
contra? A més, amb la divisió actual, quina seria
l’actitud dels cupaires en el desplegament dels
aspectes concrets del full de ruta? Oi més, quan
ells mateixos marquen la pauta a seguir però no
es volen implicar en la responsabilitat de dur-la
a terme.
La realitat és que en tots dos casos ens veiem
abocats a una situació d’ingovernabilitat i, en
aquestes condicions, crec que seria preferible fer
foc nou i decidir en unes noves eleccions el camí
a seguir. Una solució extrema, que ningú no vol,
però en aquests moments potser l’única via per
aclarir les posicions. En definitiva, a nosaltres, al
poble, ens hi trobaran sempre. Hem sortit al carrer, hem cridat eslògans, hem votat fins i tot quan
la llei no ho permetia. I no defallirem. Ho tornarem
a fer tantes vegades com faci falta. Potser sense la il·lusió d’abans, però mai no renunciarem
a assolir una fita que ha costat tants esforços i
sofriments. No ens ho podem permetre, perquè
el futur del país és molt més important que les
baralles de partits. Encara que ells fallin, nosaltres sempre hi serem. Per dignitat. Per coherència. Per fidelitat al mandat del nostre poble. En tot
cas, quan ho hàgim aconseguit ja discutirem com
organitzar-nos.

Opinió
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MANEL RAMONEDA ·

Tot per ells, amb ells i en ells
Sempre m’ha sorprès en catalans i en gent assenyada la fal·lera en participar en un joc d’atzar com ho
és la rifa de Nadal i en menor mesura fàl·lica, en la
de Reis. I em sorprèn ja que són rifes patrocinades
precisament per un malèvol i anticatalà Estat que es
serveix d’un organisme, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (equipat amb una minúcia
de 680 funcionaris), de redundant nom i nombrós
Consell d’Administració amb una presidenta que
cobra vora 200.000 euros any i uns Consellers que
ni són desvalguts, ni dependents, ni gent del corrent, sinó dels que neixen en el sí del funcionariat
local amb la flor a l’anus. Un funcionariat que alhora
i per misteriosa raó d’Estat els cal estar supervisats
i regulats per altres organismes de la urbs madrilenya, evidentment amb els seus corresponents consellers i equips de centenars de funcionaris a sou
públic. L’informe sobre la reforma dels organismes
supervisors va posar al descobert la munió d’inútils
entitats d’Estat que serveixen de tapadora i bossa
de treball a vividors i recomanats. El malaltís estat
espanyol ha estat regalant, entre els seus, diner de
tots en forma de sou i salari a mans plenes durant
anys i anys, i ho continua fent, tot i que avui amb
major
dissimuli. Mentrestant el gruix
de consumidors aliens al
muntatge organigràmic orgístic i orgàsmic
segueix
absort i a la
lluna apostant
jugant i somniant. Com no
pot ser d’altre
manera l’empresa de jocs
i apostes així
com totes les
altres sangoneres
estan
instal·lades a la
vila de Madrid, on no solament hi recau en aquella
plaça gestió, administració, capital humà i contractació d’empreses satèl·lits i auxiliars, sinó tot el rèdit;
uns sucosos beneficis que s’escapen a la imaginació dels jugadors de vici o tradició més distrets en la
il·lusió que en prendre posició i engegar-los a dida
no participant en cap dels seus invents de saqueig
i vida regalada a canvi d’uns premis, unes cireretes quines probabilitats d’encert traspassa a unes
quantes generacions. Només cal en cada llar fer
memòria. El truc, el negoci, està en repartir només
el 70% del diner apostat. L’aparell estatal es queda
directament sense fer res el 30% de tot el venut, el
100% dels números premiats no venuts i el 100%
dels premiats que no arriben a cobrar-se mai. No cal
dir que el muntatge s’aprofita d’un bast territori amb
milions de potencials jugadors amb el subconscient conquerit que arrossega la foscor mental d’un
règim castellà que va apostar per seguir posant al
capdavant Borbons militars primats i aprofitats, facilitant amiguisme seguidisme favoritisme premiats
regalats empanats i condecorats. Una pell de brau
on s’ha fet prevaler migdiada, festa, juguesca i beguda per damunt de coneixement i cultura. La suma
que aconsegueixen amb aquesta herència social i
patològica, és un negoci rodó. Rodó com el bombo
on hi posen els números de la sort. De la seva sort.
Darrerament van decidir que els premiats en jocs

d’atzar regalin al mateix Ministerio de Hacienda on
esta adscrita la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, el 20% del guany, 20% del 70%
apostat. El negoci no és que sigui rodó és fastigós.
Tant trist i lamentable que resulta insòlit i patètic
veure en dates senyalades cues davant certes ‘famoses’ administracions que subministren aquells
productes de joc tòxics (LoteríaNacional, laPrimitiva, Euromillones, BonoLoto, ElgordodelaPrimitiva,
laQuiniela, elQuiniGol, LotoTurf i QuíntuplePlus)
sabent com sabem que a fins socials d’aquest ingressos dit organisme només hi destina la miserable xifra de 22 milions d’euros (memòria2014), dels
quals gran part aportació catalana. Resulta xocant
que una Marató de TV3 recapti en xifres absolutes
i en proporció i nombre de televidents un import per
a ciència, salut i recerca en proporció a aquells astronòmic. Això sí la resta del beneficis de joc i atzar
a Espanya, 1.300 milions (2014) dels quals també
en gran part fruit nostre, deduïdes les despeses de
la mastodòntica infraestructura i altíssims costos
salarials els fan arribar al Tresor de Madrid per servir excessos i tapar vergonyes d’Estat, en particular, nacionalisme franquista i borbònic, supremacia
lingüista i colonial, armament i estades militars
a l’estranger,
pisos francs
adscrits als
serveis secrets, luxe en
ambaixades
i
consolats
o a nodrir
uns fons reservats amb
els qual es
poden pagar
activitats no
pressupostades, prebendes o comprar fidelitats,
infidelitats i accions detestables o inconfessables.
Coneixent com coneixem els actors i llur ànsia de
ser i d’apropiar-se de tot, qualsevol cosa és possible. Per altra banda, la Entitat Autònoma de Jocs
i Apostes, la Loteria de Catalunya, l’any 2014 va
destinar íntegrament i deduïdes les despeses dels
seus 32 treballadors (en proporció a l’homòleg espanyol en serien 110!) més de 12 milions d’euros,
diners traspassats íntegrament al Departament de
Benestar Social i Família per al desenvolupament
d’actuacions de caire social en favor dels col·lectius
més desafavorits de la societat catalana. Si la retenció del fisc espanyol es quedés aquí, un 20%
més el podríem repercutir també directament en
els nostres orfes, abandonats, necessitats, dependents, desvalguts i mal alimentats. Potser seria
hora que prenguéssim consciència i abandonéssim
certes tradicions i penséssim més en el nostre entorn social immediat i deixéssim de llençar i regalar
diners a qui no s’ho mereix, i menys per privilegiar
un tal Colegio Santildefonso pas no orfernats i geriàtrics o asils com el del Cottolengo, o afavorint un
tal Hospital del NiñoJesús de Madrid en detriment
de l’Hospital maternoinfantil de Sant Joan de Déu a
Barcelona. Doncs, això entre altres aberracions és
el que aconseguim jugant amb les rifes i apostes
de l’Estat de Madrid. Tot, per ells, amb ells i en ells.
Vergonya.

DIJOUS
31 de desembre de 2015

D E L’A N O IA

07

Igualada
Només tres de cada deu anoiencs són nascuts a l’Anoia,
i la majoria de pobles perden població autòctona
A Cabrera d’Anoia
el 96% de la
població és
nascuda fora de
la comarca
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Tres de cada deu persones
que viuen a l’Anoia són nascudes en aquest territori. És
a dir, que en el registre civil
apareix una localitat anoienca
com a lloc de naixement. És
el que s’anomena Índex d’Autoctonia, unes dades que ha
recollit la Diputació de Barcelona i que són de públic accés
a través de la base de dades
Hermes. Així, la mitjana de
les dades de tots els pobles
de l’Anoia reflexa un 28%, el
que indica que gairebé tres de
cada deu anoiencs són autòctons, nascuts i residents en
alguns dels 33 municipis de la
comarca.
Les dades revelen algunes
sorpreses, com que, a Cabrera d’Anoia, és de llarg la
població amb menys població
autòctona de la comarca, amb
només un 4,33%. Tot i això, hi
ha una bona colla de municipis que no arriben a un 25%
d’autòctons, i per raons diverses. Tal i com es pot observar
al mapa, tot el centre i sud de
l’Anoia -a excepció de la capital, Igualada- no arriba a un
quart de la població autòctona. Poblacions com Òdena,
Montbui, Vilanova, la Torre de
Claramunt o els Hostalets de
Pierola a prou feines superen
el 15%.
En canvi, trobem que gairebé tota l’Alta Anoia supera el
40% de població autòctona, i
a Igualada la xifra, pels pèls,
puja més del 50%.
Possibles causes
Tot plegat té diverses raons.
L’onada migratòria interna
dels anys cinquanta i seixanta de persones nouvingudes
provinents de diverses comunitats del sud i oest d’Espanya
pot ser fàcilment una de les
causes per entendre aquestes dades, però no és l’única.
També caldria veure com ha
influït, suposadament molt,
una segona onada migratòria
interna de l’àrea metropolitana de Barcelona cap a alguns
municipis de la comarca, a
l’inici de la crisi actual, espe-

A Igualada, la meitat de la població és nascuda aquí, segons xifres aportades per la Diputació de Barcelona.

Índex d’Autoctonia (població nascuda a l’àmbit de l’Anoia). Dades de 2014.
Argençola
Bellprat
Bruc, El
Cabrera d'Anoia
Calaf
Calonge de Segarra
Capellades
Carme
Castellfollit de Riubregós
Castellolí
Copons
Hostalets de Pierola, Els
Igualada
Jorba
Llacuna, La
Masquefa
Montmaneu
Òdena
Orpí
Piera
Pobla de Claramunt, La
Prats de Rei, Els
Pujalt
Rubió
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sesgueioles
Sant Pere Sallavinera
Santa Margarida de Montbui
Santa Maria de Miralles
Torre de Claramunt, La
Vallbona d'Anoia
Veciana
Vilanova del Camí
TOTAL

%

22,64
38,46
22,40
4,33
33,04
49,01
26,80
30,23
48,02
29,95
22,91
15,33
50,90
19,45
35,10
17,67
45,73
14,43
27,48
17,69
23,19
41,71
47,47
18,86
37,28
38,48
42,59
11,87
23,57
11,18
25,28
31,25
13,80
69,25

Font: Base de Dades Hermes. Diputació de Barcelona.

Igualada supera pels
pèls (50,90%) la
meitat de la població
autòctona, però
les xifres de la
resta de la Conca
d’Òdena són molt
diferents. A Montbui,
Òdena, Vilanova
o Jorba no s’arriba
al 20%

cialment gent gran i algunes
parelles joves, que han adquirit habitatges a més bon preu,
o bé que han passat a viure a
cases de segona residència
en alguna de les moltes urbanitzacions de l’Anoia.
Un tercer factor és la població d’origen estranger, que ha
augmentat de forma significativa en els darrers deu anys,
que ja ha aconseguit regularitzar la seva situació i és resident aquí.

Conill, a Pujalt. L’Alta Anoia experimenta l’índex més alt de població autòctona.
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El Consell Comarcal prioritza els serveis ERC vol que es revisi el
contracte de neteja de la ciutat
socials en el pressupost del 2016
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Anoia disposarà l’any 2016 d’un
pressupost de 10.696.074,86
euros, que prioritza el benestar social, la promoció econòmica, l’educació i el medi
ambient. La xifra suposa un
lleuger augment, del 2,1%,
respecte el pressupost del
2015. Els comptes han tingut
el suport dels consellers de
CiU i ERC i els vots en contra de PSC, ICV, CUP, PP I
VEINS.
“En aquest pressupost perseguim l’objectiu de ser curosos
i preservar per sobre de tot la
bona salut financera i econòmica de l’ens per seguir fent-lo
viable, mantenint a zero l’endeutament a llarg termini i tant
sols fent operacions d’ajut a
la tresoreria de forma puntual
per poder pagar de forma puntual a els nostres proveïdors”,
exposa el conseller d’Hisenda,
Jaume Riba.
L’atenció a les persones és
una prioritat dels comptes del
Consell Comarcal per al 2016.
La partida de benestar social
suma un total de 2.276.572,25
euros. D’aquests, es destinen
1.547.272,52 euros a serveis
socials bàsics, 420.848,43
euros a l’Equip d’Atenció a
la Infància i l’Adolescència,
145.412,32 al transport adaptat de persones amb mobilitat
reduïda, 113.983,12 euros a
polítiques d’igualtat de gènere, i 49.055,86 euros al Pla
Territorial de Ciutadania i Immigració.

En el Ple del 22 de desembre, des del grup municipal
d’ERC, format pels regidors
Josep Maria Palau, Carolina
Telechea i Enric Conill, han
preguntat sobre si alguna empresa del Grup Fomento de
Construcciones i Contratas,
SA, han facturat altres despeses a l’ajuntament, més
enllà de les previstes i contingudes al contracte de neteja
viària i recollida de deixalles
de l’ajuntament d’Igualada, i
l’equip de govern ha respost
que no ho sabia. Així mateix,
s’ha preguntat si el Grup FCC,
SA està reclamant algun deute
pendent a l’ajuntament, qüestió sobre la qual l’equip del govern també ha donat la mateixa resposta: que no ho sabia.
ERC ha insistit en que “quan
ho sàpiguen, que ho facin públic.”

Promoció Econòmica,
l’altre puntal
Pel que fa a la promoció econòmica, Riba remarca que
el Consell continua apostant
d’una forma “clara i directe”
pel projecte del Campus Mo-

Tots els consellers comarcals de l’Anoia.

tor, “potenciant la seva comercialització i fent d’aquest espai
un lloc de referència al país
per la promoció econòmica
lligada al món del motor i la
tecnologia que envolta aquest
ampli sector”. Durant el 2016
està previst destinar 109.625
euros a la promoció de l’equipament.
A més del Campus Motor, el
pressupost inclou programes
encaminats a fomentar l’emprenedoria, l’ocupació i la formació. En total la partida destinada a promoció econòmica
és de 1.349.209,98 euros, als
quals s’hi afegeixen uns altres
30.000 euros per a la promoció turística de la comarca.
Altres àmbits destacats del
pressupost són els 2.975.209
euros per a Educació (que inclou la gestió dels serveis de
transport i menjador escolars)
i els 2.680.162 euros per a
Medi Ambient (amb accions
com la recollida de residus a la
comarca i la gestió de la planta de compostatge).
Es crearà un catàleg
de serveis
Segons destaca el conseller

Riba, el pressupost del 2016
reflecteix la “vocació de servei
als municipis i a les persones”
del Consell Comarcal. “Som
transmissors directes en matèria de serveis associats a
l’educació, els serveis socials
i atenció a les persones, les
polítiques de promoció econòmica, els serveis derivats de
medi ambient mancomunant
recollida i tractament de residus a la comarca, les polítiques de joventut, de comerç,
de participació ciutadana, de
defensa dels consumidors,
etc...”, recalca.
Mitjançant l’aplicació d’economies d’escala, i l’agrupació
i optimització de recursos, el
Consell possibilita la prestació
de tots aquests i altres serveis,
complint a més els criteris de
qualitat, eficiència i estalvi
econòmic. Malgrat que la davallada de recursos provinents
de la Generalitat afecti i “posi
en joc la viabilitat” d’aquesta
funció del Consell Comarcal,
Riba afirma que “volem seguir
mantenint i augmentant serveis molt necessaris, creant
un catàleg de serveis que faciliti als municipis el seu accés”.

Posar fil a l’agulla en
el tema de l’aigua
En la mateixa línia, des d’ERC
s’ha preguntat si l’equip de
govern “considera adequat
i pertinent que a Igualada es
pagui un rebut de l’aigua un
20% més car que a Vilafranca
o Manresa, per generar beneficis de 710.000 euros anuals
per a l’empresa que presta
el servei, Aigua de Rigat, SA,
486.000 dels quals se’n van
a una multinacional francesa,
Suez Environement, associada al Grup Agbar, SA i La
Caixa.”
També s’ha reclamat que
l’equip de govern demani una
justificació detallada dels 2,2
milions d’euros que les empreses del Grup Agbar, SA li facturen a Aigua de Rigat, SA, en
concepte “de treballs realitzats
per altres empreses o serveis
exteriors”. I que “es qüestioni

El regidor d’ERC Enric Conill.

ERC es pregunta
per què l’aigua és
un 22% més cara a
Igualada si l’empresa
va tenir 710.000€ de
beneficis
el fet de que Aigua de Rigat
SA tanqui els exercicis amb un
fons de maniobra (racó de liquiditat) cada any més negatiu
(-6,5 milions d’euros el 2014),
i que a causa d’això, hagi de
contractar una pòlissa de crèdit de 5,5 milions d’euros amb
La Caixa, que també forma
part del mateix grup d’empreses, i per la qual es paga
un 2,59% d’interessos. Això
no hauria de ser necessari,
en una empresa que només
factura 8 milions d’euros anuals i que cobra puntualment
cada trimestre de tots els seus
abonats.” ERC ha publicat els
comptes anuals d’Aigua de Rigat, SA al seu portal de transparència ercigualada.cat.

La CUP crea un vídeo a la xarxa per ironitzar sobre la campanya
municipal de Nadal i critica la “Marca Igualada”
REDACCIÓ / LA VEU

En un to crític i original, la
CUP d’Igualada ha creat un
vídeo a la xarxa titulat “En estas fechas navideñas, la CUP
celebra la Marca Igualada”, en
el que ironitza sobre la campanya municipal de Nadal a la
ciutat, i posa en dubte l’eficiència de la “Marca Igualada”. El
vídeo, disponible a Youtube,
tenia aquesta setmana més
de quatre mil visualitzacions.
Des de la CUP expliquen que
“un Nadal més, Igualada torna
a patinar. Un any més l’Ajuntament destinarà el pressupost

de les festes en fomentar un
model festiu de consum acrític i poc cohesionador, amb la
pista de gel de Cal Font com a
màxim exponent”.
En el vídeo, en blanc i negre
i similar al vell No-Do, els dos
regidors de la CUP, Albert Mateu i Eva Pedraza, i altres militants surten esquiant simulant
que la muntanya del Pi s’ha
convertit en una pista d’esquí.
La CUP considera la pista de
gel com “un element impropi
de les nostres festes i el nostre
clima, amb un preu abusiu per
a la ciutadania, 42.000 euros

anuals als que s’ha de sumar
el consum elèctric de la instal·
lació que també es pagarà
de l’erari públic, insostenible
a nivell ecològic i que ocupa
una bona part de l’espai públic pel beneficis d’uns pocs.
Es calcula que l’empresa que
explota la pista de patinatge
tindrà uns guanys de 60.000
euros a Igualada en aquestes
setmanes”.
Des de la CUP Igualada, es fa
també un repàs a algunes de
les denúncies fetes durant els
primers mesos de presència al
consistori, recordant al vídeo

irregularitats com la manca de
contracte de concessió entre
l’Ajuntament d’Igualada i Aigua de Rigat, la cessió gratu-

ïta de part de l’Adoberia Bella
al Gremi d’Adobers, o la deficient gestió de residus i neteja
al municipi.
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Dimecres vinent, torna la Reis Race pels carrers de ciutat,
i amb un possible rècord de participació
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimecres, 6 de gener, arriba la 4a edició de la
Reis Race, la cursa de reis
dels Moixiganguers d’Igualada. La prova s’ha consolidat
ja entre el circuit català de curses urbanes com un original
esdeveniment que porta els
atletes a córrer pels principals
atractius turístics de la ciutat,
en un dels moments de l’any
més emblemàtics per Igualada: la festa de reis. La Reis
Race proposa un circuit prou
exigent per als corredors més
competitius, i al mateix temps
molt original per als que prefereixen prendre-se-la com una
activitat més relaxada, entre
amics o amb família. Es pot
córrer el circuit de 10Km o el
de 5Km de distància.
Horaris i recorregut
L’hora de sortida de la cursa
és a les 10.30 h, a la Rambla
General Vives d’Igualada. Allà,
de 09h a 10:15h, es podrà recollir els dorsals. La cursa té
una distància de 10 km, fent
dues voltes a un recorregut

Ara el ritme
d’inscripcions és
un 20% superior a
l’edició de l’any
passat, pel que
s’espera molta gent

sultar amb detall el recorregut.
Aquest any no es podrà còrrer
per l’interior del claustre de
l’Escola Pia degut a les obres
que s’estàn portant a terme a
la Plaça Castells.

urbà circular de 5 km, amb sortida i arribada a la Rambla. El
temps límit per finalitzar-la és
d’1h 30min, amb un avituallament al quilòmetre 5. La cursa
començarà a la Rambla General Vives; per l’Avinguda de
la Soledat i el carrer de Caritat
s’arribarà al local social dels
Moixiganguers d’Igualada, Cal
Tabola, des d’on s’enfilarà el
carrer de Sant Antoni de Baix.
Per la placeta dels blanquers
es baixarà als carrers més
emblemàtics del barri del rec,
seguint els contraforts, i fins a
la zona del Museu de la Pell
d’Igualada. La propera destinació serà l’edifici modernista
de l’Escorxador; seguidament
l’asil del Sant Crist, per tornar
a la rambla des de l’Avinguda
de Balmes. A la web http://
www.reisrace.cat es pot con-

Una proposta festiva en una
data especial
La festivitat de Reis d’Igualada és una de els més significatives del calendari, amb la
celebració de la Fira de Reis,
una de les més antigues de
Catalunya (des del 1373) i
l’endemà de la Cavalcada de
Reis (la més antiga de Catalunya i declarada Festa Popular d’Interès Cultural). En
una celebració com aquesta,
l’obsequi per als corredors
serà precisament un tortell de
Reis, una ampolla de cava i
una bossa del corredor amb
diferents regals. Aigua de Rigat és el patrocinador oficial
de la Reis Race, que els Moixiganguers organitzen amb la
col·laboració de l’Ajuntament
d’Igualada i el Patronat Municipal d’Esports.

Inscripcions
La Reis Race és puntuable per
a la Lliga Championchip’2016,
una competició que agrupa
més d’un centenar de curses
d’arreu de Catalunya. Les inscripcions, que ja estan obertes, es poden fer a través de
la web http://www.reisrace.
cat fins el diumenge 4 de gener a les 14h (o quan s’arribi
a 1000 inscrits). En aquests
moment les inscripcions son
ja un 20% superiors a l’edició
de 2015, pel que s’espera un
récord de participació. El preu
de la inscripció és de 13€ per

als propietaris de xip groc i
15€ per als que no en disposen (hi ha xip de lloguer que
caldrà retornar després de la
cursa). Hi haurà premis per
els tres primers classificats de
cada categoria masculí i femení, així com també als tres
primers absoluts masculins i
a les tres primeres absolutes
femenines. També hi haurà
premis per els castellers que
participin a la cursa. Podeu
consultar el reglament, el recorregut i altres aspectes de
l’organització de la cursa a
www.reisrace.cat

CALENDARI D’ACTIVITATS NADAL 2015
Igualada Comerç us convida per aquestes Festes a participar en les més de trenta activitats per a tots els públics,
al matí a les zones comercials i a la tarda dins d’espectaculars iglús de vent.
2 GENER
BREAK DANCE. 11.ooh. PL. DE LA CREU
CONTA CONTES. 12.ooh. PL. DEL PILAR
PIANO MAN. 13.ooh. PL. CAL FONT
*PEL·LÍCULA INFANTIL. 18.ooh. LA RAMBLA.
*IOGA. 19.ooh. PL. PIUS XII
*CONCERT CORAL. 20.ooh. PL. DE L’AJUNTAMENT
18.45 h. ¡Espectacle sorpresa (itinerant)!:
Moon Light Juglers “Blancos”
per tota la zona peatonal.

3 GENER
PIANO MAN. 11.ooh. PL. DE L’AJUNTAMENT
HIP HOP. 12.ooh. PL. DEL PILAR
CHARANGA HO PETA.13.ooh. PL. PIUS XII
*PEL·LÍCULA INFANTIL. 18.ooh. PL. CAL FONT
*CONTA CONTES. 19.ooh. LA RAMBLA
*CONCERT CORAL. 20.ooh. PL. DE LA CREU

4 GENER
CONCERT CORAL. 11.ooh. LA RAMBLA
CHARANGA HO PETA. 12.ooh. PL. CAL FONT
PIANO MAN. 13.ooh. PL. DE LA CREU
*PEL·LÍCULA INFANTIL. 18.ooh. PL. DEL PILAR
*CONTA CONTES. 19.ooh. PL. PIUS XII
*IOGA. 20.ooh. PL. DE L’AJUNTAMENT
*Activitat dins Iglú de vent.
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Dilluns 28, dia d’innocentades a dojo a Igualada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Contràriament al que sol ser
habitual, aquesta vegada sí
que, pel Dia dels Innocents,
els mitjans de comunicació i
algú més va voler participar de
les “bromes públiques” en un
dia tan assenyalat. Tal i com
ja va avançar el “Confidencial”
de La Veu el passat divendres,
un grup d’igualadins va organitzar una arribada de xeics
àrabs a la ciutat, un d’ells carregat amb una maleta plena
de bitllets, disposats comprar
el barri del Rec. Els xeics van
arribar en cotxe d’alta gamma que va aturar-se davant
mateix de l’Ajuntament. Després de visitar la coneguda
botiga de Cal Marcelino de les
Mantes -es veu que també la
volien comprar, els feia molta
gràcia- els xeics van passar
per l’Oficina del Ciutadà i posteriorment per l’Alcaldia, disposats a entrevistar-se amb

Tots els mitjans de
comunicació es van
apuntar a les
bromes, un grup
d’igualadins convertits en xeics àrabs,
disposats a comprar
el barri del Rec, i un
anunci sobre una suposada rebaixa en la
tarifa d’Aigua de Rigat
l’alcalde Marc Castells. Però
no hi era.
Els igualadins també van trobar-se penjat en algunes faroles del centre un pamflet, suposadament obra d’Aigua de
Rigat, en què l’empresa anunciava una rebaixa en la tarifa per a l’any 2016 del 22%,
contrarrestant així la polèmica
iniciada arran de saber-se que
no té cap contracte signat amb

Un parell de xeics àrabs, dilluns a les portes de l’Ajuntament. Volien comprar fos com fos tot el barri del Rec.

l’Ajuntament.
El portal Veuanoia.cat, de La
Veu de l’Anoia, va anunciar
que l’intercanviador de l’AVE,
que en realitat s’està estudiant
situar a La Granada, prop de
Vilafranca, estaria finalment a
Igualada.

Panflet que va aparèixer clavat en moltes
faroles del centre de la ciutat.

Canal Taronja Anoia va assegurar el grup El Corte Inglés
havia decidit adquirir els antics cinemes Kursal; Anoiadiari, que Urbanime de la Generalitat autoritzava finalment el
càmping nudista d’Argençola,
i Ràdio Igualada anunciava
que un grup inversor xinès estava decidit a comprar l’Igualada Hoquei Club.
Bromes sanes per alegrar el
dia, tot i que més d’un va donar alguna d’aquestes notícies per bona. Per molt que es
digui, no deixarem mai de ser
una mica innocents.

El regidor de Cultura, Pere
Camps, capellà dels Pastorets
REDACCIÓ / LA VEU

El regidor de Cultura de l’Ajuntament, Pere Camps, va convertir-se per un dia en capellà
durant la representació, diumenge passat, d’Els Pastorets
de l’Esbart Igualadí. Camps
va ser l’encarregat de casar
Josep i Maria, en una de les
escenes de la coneguda obra
d’en Folch i Torres.
Que el regidor de Cultura sigui
el capellà d’Els Pastorets no és
nou. Anteriorment, altres representants municipals van tenir
també el goig de fer aquest paper, amb la intenció de convertir-ho en una “tradició”.

Diverses notícies falses, el dia dels innocents en els mitjans digitals de la comarca.

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

Tel. 93 809 61 30
www.senagua.cat

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

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

· 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)
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La Fira de Reis ocuparà 1.500 metres lineals del Passeig
Verdaguer amb prop de 200 expositors d’arreu del país
REDACCIÓ / LA VEU

Com ja és tradicional, el proper 6 de gener Igualada acollirà la Fira de Reis, una de les
fires més antigues de Catalunya, ja que la seva primera
edició data del 1373. Durant
tot el mati, des de les 8 fins a
les 3 de la tarda, el gran nombre de visitants que cada
any passen per la Fira podran
gaudir d’una àmplia oferta en
planters, productes artesanals, alimentació,... amb prop
de 200 expositors que ocuparan 1.500 metres lineals del

Passeig Verdaguer.
El calendari de Fires de Catalunya no registra cap altra
fira per aquest dia, podem dir
doncs, que és l’única fira de
Reis del país. De fet, el seu
èxit de participació, tant de firaires com visitants, confirmen
que es tracta d’una trobada
exclusiva amb un públic fidel
que no falla cap any.
Història
La Fira de Reis és una de les
fires més antigues de les que
es celebren a casa nostra. La
concessió del privilegi de ce-
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lebració de fires i mercats era
una prerrogativa reial, el 1373
Pere III el Cerimoniós concedí
a Igualada el privilegi de celebrar una Fira, que començà
en la festa de l’Epifania del
Senyor i de durada els quinze dies següents, origen de la
tradicional Fira de Reis.
El novembre de 1951, amb la
formació de Foment de Fires
i Mercats sota el patronatge
de l’Ajuntament d’Igualada,
els seus promotors decidiren
assumir, com a primera activitat pública, l’organització de la
Fira de Reis de 1952.
L’esmentada Fira constà, a
més del tradicional mercat ramader, d’exposicions de maquinària i altres inputs per al
sector agrícola i de productes
diversos. La secció dedicada
al bestiar (cavallí, oví, boví i
porcí), s’ubicà a la plaça d’Espanya i als carrers propers, la
de planters (hortícoles, d’arbres fruiters i de diverses varietats de vinya americana),
a la plaça de Sant Joan, els
estands de maquinària agrícola i les parades de venedors

de teixits, llibres, cristalleria i
venda ambulant en general,
al passeig de les Cabres. A la
rambla del General Vives s’hi
instal·laren altres estands dedicats a l’exhibició i venda de
maquinària agrícola, i a la plaça de l’Ajuntament se celebrà
el popular mercat d’avicultura i
de fruites.
Avui en dia la Fira de Reis és
un autèntic esdeveniment comercial i social. En aquesta
Fira especialitzada en planters, és tradicional que els pagesos de la comarca s’abasteixin dels planters d’arbres
que necessiten per l’any. Dar-

rerament s’ha complementat
amb productes d’artesania
d’aquí i de fora i amb parades
que ofereixen alimentació i
productes artesanals.
El Passeig Verdaguer, és la
seva actual ubicació i s’omple de gom a gom de visitants
i expositors. Encara sembla
que d’alguna cantonada ens
sortiran els “xarlatans” que
des de sempre donaven color
a aquesta tradicional Fira. La
llargada del passeig se separa
en planters, artesans i venedors ambulants ocupant una
superfície de més de 1000
metres lineals.

Com vols explicar
als teus fills d’on ve una
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Per saber on anem,
cal saber d’on venim.
museuvidarural.cat
977 870 576

“AMANIDA”
si no els pots ensenyar
com funciona una

“AIXADA”
Zelig

C

Horts urbans, menjar orgànic, sostenible, km 0,
ecològic, bio. Cada dia inventem noves etiquetes
per anomenar allò que els nostres avis ja sabien
fa 100 anys. Per això, potser la millor manera
d’entendre cap a on va la nostra agricultura,
el nostre menjar i el nostre futur és fer un cop d’ull
al nostre passat i tornar a aprendre el valor de
l’esforç, la paciència o, senzillament, el que costa
fer que un enciam creixi sa. Veniu al Museu de la
Vida Rural de l’Espluga de Francolí i descobriu,
tot això i més, en un dels museus més moderns
del nostre país.
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La Cavalcada de Reis es podrà seguir per Internet en directe
REDACCIÓ / LA VEU

Després de l’espectacular arribada del Patge Faruk el passat dilluns, que va fer petit el
poliesportiu de les Comes, els
més petits ja esperen que arribi la data màgica. El proper
dimarts, 5 de gener, la Cavalcada dels Reis d’Igualada
tornarà a ser una realitat, i
aquest any es podrà seguir
a través d’Internet amb una
transmissió de vídeo en streaming d’alta definició que arrencarà aproximadament a les
18:30h i que s’allargarà fins
les 20:30h.
La Cavalcada començarà oficialment a les 6 de la tarda,
davant de l’antic Hospital, i
tindrà el recorregut habitual:
Passeig Verdaguer (cantonada Joaquima de Vedruna), av.
Montserrat, av. de Caresmar,
c/ de la Soledat, plaça del Rei,
c/ de Sant Jordi, rambla del
General Vives, rambla de Sant
Isidre, rambla. Nova, c/ de
Sant Ferran i plaça Castells.
Acompanyament de la Banda
de Música d’Igualada i la Unió
Filharmònica d’Amposta.
Pel que fa a la transmissió per
televisió, iniciativa de la Comissió de Reis i l’Ajuntament,
es podrà seguir a igualada.
cat, reisdigualada.com i radioigualada.cat. Els espectadors podran veure l’arribada
de Ses Majestats al Passeig
Verdaguer i els seus parlaments, la visita dels patges a
la Residència Pare Vilaseca,
l’arrencada de les carrosses
de la Cavalcada i el posterior
pas de tota la comitiva per La
Rambla, la zona més cèntrica
i on habitualment es concentra
més públic. També es preveu
emetre en directe l’entrada
dels patges amb escales de
mà en un pis del centre.
Per a dur-la a terme, es comptarà amb un equip mòbil a la
residència i al Passeig Verda-

guer, i amb quatre càmeres fixes i un control de realització a
la Rambla Sant Isidre. La narració anirà a càrrec del periodista de Ràdio Igualada, Aitor
Centelles, els comentaris específics els aportarà el membre de la Comissió de Reis,
Magí Marcé, i les connexions
a peu de carrer les farà el també periodista, Carles Pauné.
La realització tècnica la faran
els professionals de Global
Production i es comptarà també amb el suport d’Iguana Comunicacions per a garantir la
bona qualitat de la transmissió
en HD. L’espai per a ubicar-hi
el control el cedirà l’Art de la
Llum.
L’organització encara no ha
donat dades sobre la participació de patges i patgesses
en aquesta edició dels Reis
d’Igualada, però és molt possible que, com l’any passat,
torni a ser molt nombrosa.
Lliurament de cartes
Demà, 1 de gener, es podrà
lliurar la Carta als Reis de 2/4
d’11 del matí a 2/4 de 3 de la
tarda al Teatre de l’Ateneu,
amb la recepció del Patge
Faruk. Els missatges a Ràdio
Igualada (103.2 FM) es poden
escoltar el dia 1 de gener, a
les 5 de la tarda. Dia 2, 3 i 4
de gener, a les 7 de la tarda.
Dia 5 de gener, a les 12 del
migdia.
Recepció de paquets
El lliurament de paquets es
farà a l’espai firal de Cal Carner, entrant per l’avinguda
Mestre Muntaner, 99.
Dia 2 de gener de les 6 de la
tarda a les 10 de la nit. Dia 3
de gener de les 6 de la tarda a
les 10 de la nit. Dia 4 de gener
de les 6 de la tarda a les 10 de
la nit. Passada aquesta hora
no serà possible admetre cap
altre paquet.

Arribada del Patge Faruk a Igualada, el passat dilluns a Igualada.

El Saló de la Infància, a tot ritme

REDACCIÓ / LA VEU

El Saló de la Infància va obrir
portes diumenge al recinte firal de Cal Carner. A la passejada inaugural hi van assistir la
regidora d’Ensenyament i Joventut, Patrícia Illa, juntament
amb altres regidors del consistori, la directora del Saló i
responsables del departament
de Joventut. Els han acompanyat també, com és habitual,
els Esmolets. La programació
íntegra de l’esdeveniment,
que té com a eix central la cuina i duu per lema El Saló dels
Xefs, es pot consultar al web
www.igualadajove.cat. Esta-

rà obert fins el 4 de gener, de
10:30 a 19:30h,
excepte avui 31 de desembre,
que només estarà obert fins a
les 14h i el dia 1 de gener, que

romandrà tancat.
El preu és de 3,50 euros per
dia i és gratuït per als menors
de 3 anys i per als acompanyants majors de 12.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
www.marcelclaramunt.com

10% DE DESCOMPTE

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor
de

MAR C E L C LARAM U N T
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

GUANYADOR
DE LES
2 ENTRADES

PEP MARSAL d’Igualada
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+ INFO TRUCA A:
Tel. 93 804 24 51
www.veuanoia.cat
publianoiadisseny@gmail.com

De descompte
excepte rebaixes
no acumulable a
rebaixes ni
altres promocions

15%

excepte promocions

en tints i metxes

en material esportiu

excepte promocions
excepte rebaixes
i altres promocions
en roba i complements
Menys mobiliari i cotxets

De descompte

excepte rebaixes
i altres promocions

20%

De descompte
excepte rebaixes

i altres promocions

no acumulable a
altres promocions
+ sorteig
mensual

excepte rebaixes

excepte rebaixes o
altres promocions
no acumulables

excepte merceria

excepte rebaixes

en cosmètica i serveis

també a Trias-Shop
introduint el
codi STRIAS10

no acumulable a
altres promocions
en perfums i cosmètica

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes

i altres promocions
excepte rebaixes

excepte llibres
i col·leccionisme

il·luminació
Yanso

excepte màquines
i reportatges

en neteja al
tren de rentat

5%

De descompte

3%, 5% i 10% de descompte
Amb Club la Veu
3% en reserves

10%

a

30%

de descompte

en roba i complements

i altres promocions

excepte vestits
de nuvi

50%

ﬁns al

excepte rebaixes
i altres promocions
Revista de caça
de Catalunya
www.cinegetica.cat
edició bimestral

De descompte

20%

ulleres graduades

25%
50%

10%
ulleres de sol

De descompte

Inscripció matrícula

excepte rebaixes
en mobiliari i aixetes
no acumulable a
altres promocions
en vins i caves
excepte promocions
de descompte en
brodats
en aliments i
accessoris

33%

Adults 10
nens 5

2x1

En les entrades
Museu de la Pell i
Museu Paperer
En temporada
de la Passió

excepte productes

en sabates
de seguretat
en instal·lacions
en seguretat
en material per
a l’audició
Ortopèdia Almenar

en determinats
articles

De descompte

en productes de
dietètica
excepte rebaixes
i altres promocions

en tots els serveis

De dilluns a diumenge dia de l’espectador
Viatges amb autobús

Passió Esparreguerra + excursió ceràmiques
Teatre a Barcelona
Pastorets de Calaf
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Experts d’arreu de l’Estat en la moda
seran assessors de la fira BSTIM
REDACCIÓ / LA VEU

Una desena de destacats professionals de la moda d’arreu
de l’Estat han acceptat col·
laborar com a assessors de la
fira tèxtil BSTIM. Recentment
es va celebrar a Barcelona la
primera reunió d’aquest grup
d’advisors, que han començat
a treballar per aportar els seus
coneixements del sector tèxtil
a la segona edició de BSTIM,
que se celebrarà a Igualada
els dies 24 i 25 de febrer de
2016.
És la segona vegada que es
constitueix aquest grup d’advisors format per experts del
sector de la moda i, de fet,
molts d’ells repeteixen després de la bona experiència de
la primera edició. Els organitzadors de la fira BSTIM –Fira
d’Igualada, l’Agrupació Tèxtil
Fagepi i l’Ajuntament d’Igualada- els han anat a buscar amb
l’objectiu que puguin aportar
a BSTIM la seva experiència
i els seus coneixements del
sector per tal que la Fira pugui

Trobada a Barcelona amb el grup d’assessors.

ser útil a visitants i expositors.
En el transcurs de la trobada
d’aquest divendres els diferents experts han valorat molt
positivament la primera edició
de BSTIM, que va aplegar
més de 60 expositors i 1.400
visitants i va portar marques
punteres a fabricar a l’Anoia el
passat mes de febrer.
Formen part d’aquest grup

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

d’experts el vicepresident de
Desigual per Àsia i Amèrica
Jordi Balsells; el dissenyador
Josep Abril; el director industrial de Sita Murt Albert Esteve; el gerent del Consorci de
Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya Miquel Rodríguez;
el director de la revista Coolture Magazine Aleix Aguilera; la
directora de la revista Modaes
Pilar Riaño; el president del
Clúster Tèxtil i Moda de Catalunya Francesc Maristany;
la responsable de l’Associació
d’Empreses de Moda i Confecció de Madrid Carmen Torres i la secretària general de
l’Associació de Creadors de
Moda d’Espanya Pepa Bueno. Tots ells han acceptat col·
laborar amb BSTIM de manera desinteressada per aportar
el seu punt de vista sobre la
fira i contribuir a convertir-la
en un esdeveniment excel·lent
dins del sector de la moda.
BSTIM, fira de referència
a Europa
La fira tèxtil BSTIM (Best Solutions in Textile Manufacturing)
està organitzada per
Fira
d’Igualada i l’agrupació tèxtil FAGEPI amb el suport de
l’Ajuntament d’Igualada. Tindrà una segona edició els dies
24 i 25 de febrer de 2016, i vol
convertir-se en la fira europea
de referència en la producció
de fabricació tèxtil en proximitat.
Gràcies a l’èxit rotund de la
primera edició, que va aplegar
més de 50 expositors i 1.400
visitants i va portar marques
punteres a fabricar a l’Anoia,
els organitzadors de BSTIM
volen fer el salt a l’àmbit europeu i atraure la presència de
compradors de marques internacionals perquè coneguin
de primera mà el potencial de
producció tèxtil que té l’Estat
Espanyol i apostin per fabricar
aquí part de la producció que
actualment fan al continent
asiàtic.

D E L’A N O IA

PERE PRAT

S’acaba el 2015
S’acaba el 2015 i tothom ja
espera el 2016. Alguns però
es preocupen per la situació
que vivim. Veuen una societat decadent. Afecta a Catalunya, Espanya, Europa i
a la civilització occidental.
Busquen sortides demanant
tot allò que no es fa. Invertir
on no s’inverteix, més polítiques socials, acabar amb
la corrupció, augmentar el
control i la transparència
dels poders públics. Volen
“un país normal”, quan això
seria un estat ideal. Malauradament estem molt lluny que
tot funcioni com caldria. Però
tampoc estem tan malament.
Barcelona és una ciutat envejada. I vivim en un país és
privilegiat. Moltes de les empreses catalanes exporten.
Han reorganitzat processos
i balanç. Han reduït deutes i
despeses. I han potenciat el
talent. En general han millorat.
El problema de l’atur no el resoldran els polítics. I la crisi
comportarà un profund canvi
social. Començant per l’educació i acabant per la gestió
dels recursos públics. El 90%
de la despesa de la Generalitat segueix estant condicionada per altres administracions, especialment l’Estat.
Però encara hi ha massa
nivells de les institucions que
exposen “idees” i suggeriments del que s’hauria de fer
-perquè no són qui les ha de
pagar- quan ni tenen els recursos, ni tampoc les competències. Demanen plans de
xoc -que són pura fantasiacom estètica propagandística. I fan de la política una entelèquia, per descarregar-se
la consciència i poder donar
la culpa als altres. Abusen
dels sentiments, perquè és el
seu sistema per disfressar la
seva mala gestió.
I així es torna al ‘decadentisme’. Aquell moviment, nascut
a França, que es va manifestar en la literatura europea de
finals del segle XIX. Aquell
que es caracteritzava per
l’atracció vers tot allò morbós, decadent i malalt. Aquell
que només volia veure la
lletjor, la queixa i la destrucció. L’atracció dels extrems i
tot allò que excita els sentits
amb el contrast i la contraposició. El vell i el nou. El canvi
per no moure res. El pessimisme de la fatalitat que impedeix l’alliberament d’una
societat malaltissa. Però la
decadència és un argument
vell. L’utilitzaren Oscar Wilde, Paul Verlain, Manuel

Machado, Charles Baudelaire, Franz Kafka, Thomas
Mann o Josep A. Vandellós i
Manuel Ibáñez Escofet.
Les cultures decadents es
caracteritzen per l’exaltació,
l’eufòria i la tendència a sentir-se úniques i especials.
Àdhuc superiors i escollides. Passen després a prescindir de l’autocrítica i del
sentit de l’humor. Utilitzen
un llenguatge transcendent
i exaltat, objectius grandiosos i la revisió històrica. Fan
un relat mitològic, on els herois i els màrtirs esdevenen
els models a seguir. Sovint
per la incapacitat de resoldre els dèficits greus, les
mancances importants i els
retrocessos notables. I acaben titllant de traïdors i derrotistes els que no pensen
com ells. Així encerten el
seu pronòstic. La decadència obliga a fer la revolució.
A trencar-ho tot, per haver
de lluitar, per tornar on s’era
abans de fer-la.
Molts d’aquests trets els
podem veure sempre. Per
desfer-se de la decadència
només cal saber identificar
els problemes i treballar per
resoldre’ls. Ser exigents en
el control. En l’esforç i en la
capacitació. Imposar la realitat dels fets, per damunt de
la xerrameca falsària. Clar
que seguim tenint desigualtats, pobresa i atur. Però la
solució no està en el subsidi,
la subvenció i l’amiguisme.
Està en la creació de feina a
tothom. De treballs que dignifiquin les persones, amb
contractes dignes i estables. Aquella Catalunya de
la “Decadència” en va sortir
la “Renaixença”. I ho van fer
amb pocs mitjans i molta generositat.
Avui també tothom està cridat a fer el mateix. La política, la cultura, les empreses,
les entitats financeres, la sanitat, les administracions...
No es pot dir que la culpa és
dels altres i que no hi ha res
a fer. És cosa de tots. I cal
fer alguna cosa. Cadascú de
nosaltres. Des de qualsevol
lloc. Infants, actius i jubilats.
Aquest món, és un tot únic,
malgrat els milions d’individus que hi vivim. Menys
queixar-se, més treballar i
més exigir. Més fer coses.
Encara que no semblin importants. Perquè no ens
enganyem. Totes ho són. I
molt. Perquè no hi haurà decadència si no la volem. I un
feliç i venturós 2016.

Igualada
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L’Ajuntament cedeix la gestió del
4D Health al Consorci Sociosanitari
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada i el
Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI), organisme que
també depèn en gran mesura del propi Ajuntament, han
acordat traspassar-se la gestió del centre de simulació 4D
Health. Si bé l’Ajuntament segueix sent el propietari de l’edifici de l’antic hospital d’Igualada i qui ha assumit les obres
d’adequació i equipament del
centre de simulació, a partir
d’ara serà el CSSI qui en faci
la gestió, ja que es tracta d’un
equipament del sector salut.
La missió del 4D Health encaixa plenament amb la del CSSI
que és assegurar la qualitat de
vida de les persones en situació de dependència i prestar
serveis de màxima qualitat dirigits a millorar el benestar de
les persones. A més, el CSSI
té com a finalitat la docència
i la recerca en l’àmbit mèdic,
uns objectius que coincideixen
amb les del centre 4D Health.
L’acord també permetrà que hi
hagi sinergies amb els projectes de futur del CSSI, que inclouen l’atenció centrada en la
persona i la formació del seu
personal.
Aquesta decisió s’inclou en el
projecte de l’Ajuntament de
convertir Igualada en una ciutat capdavantera en innovació
i tecnologia aplicada.
L’acord de traspassar la gestió
del 4D Health es va aprovar a
la Junta de Govern del Consorci Sociosanitari d’Igualada
de dilluns i al ple de l’Ajuntament de dimarts, i aquest
dimecres han signat el conveni de col·laboració l’alcalde
d’Igualada, Marc Castells, i
el gerent del CSSI, Jordi Ferrer. En el nou organigrama
segueixen al capdavant del
centre els dos impulsors del
projecte 4D Health; Àngels
Chacón com a directora executiva i Enric Macarulla com
a director d’estratègia, més
un equip de tres professionals
que treballaran en la direcció
comercial, la gestió de producte i la gestió documental.
Més de set-cents estudiants i
professionals s’han format al
4D Health el 2015
La posada en marxa de l’hospital simulat 4D Health ara fa
un any ha suposat un autèntic
revulsiu per al sector salut al
territori. No només va ser un
factor clau per recuperar els
estudis d’infermeria de la Universitat de Lleida, que s’imparteixen al Campus Universitari d’Igualada des del mes
de setembre, sinó que també
ha portat a Igualada empreses
com la farmacèutica alemanya

Simulació al 4D Health.

El Consorci
Sociosanitari està
format pel propi
Ajuntament i el
Consorci de Salut i
Social de Catalunya,
que depèn de la
Generalitat
Grünenthal Pharma, que va
escollir el 4DH per realitzar les
corresponents proves d’usabilitat centrades en el procés
per un aparell dispensador
analgèsic controlat pel pacient. El curs va comportar un
gran desplegament de mitjans
i personal.
Al voltant de set-cents estudiants i professionals s’han
format al 4D Health aquest
2015. A més dels estudiants
d’Infermeria de la Universitat
de Lleida, també han realitzat
simulacions els alumnes de la
Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, els del Grau
d’Infermeria de la Universitat
de Barcelona, i estudiants de
diferents estudis d’infermeria
dels instituts Milà i Fontanals
d’Igualada, Pere Borrell de
Puigcerdà, i Gabriela Mistral
de Sant Vicenç dels Horts.
Pel que fa als professionals,
han realitzat simulacions i programes formatius els membres de la Societat Catalana
de Farmàcia Clínica (SCFC) i
els directius del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA). També
s’han impartit diversos cursos
per als cuidadors no professionals de la Creu Roja. Es pot

dir, doncs, que s’ha començat a assolir un dels objectius
fundacionals del centre 4D
Health, que era el d’atreure
empreses, estudiants i professionals del sector de la salut a
Igualada.
El Consorci
Sociosanitari d’Igualada
El Consorci Sociosanitari
d’Igualada és un organisme constituït l’any 2004 per
l’Ajuntament d’Igualada i el
Consorci de Salut i Social de
Catalunya (CSC). Ofereix una
atenció integral, social i sanitària a la gent gran i a persones amb dependència per millorar la seva qualitat de vida i
potenciar la seva autonomia.
Ofereix serveis a les persones d’Igualada, la comarca
de l’Anoia i la seva àrea d’influència i té una àmplia xarxa
pública d’equipaments que
donen resposta a les diferents necessitats i nivells de
dependència. Amb una plantilla de 200 persones, gestiona
la Residència i Centre de Dia
Pare Vilaseca, el Centre de
Dia Montserrat, el Centre de
Dia Mar i Cel de Piera, l’Hospital de Dia Sant Jordi, els
habitatges amb serveis per a
gent gran ViuB1 i ViuB2, i el
Servei d’Assistència a Domicili a Igualada i comarca.
L’Hospital Simulat 4D Health
es troba situat a l’edifici de
l’antic hospital d’Igualada i té
per objectiu augmentar la seguretat dels pacients i reduir
els errors en salut a través
de la formació i entrenament
dels professionals en un escenari gairebé real.

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

El proper cap de setmana
continua la campanya de Nadal
i Reis d’Igualada Comerç
IGD COMERÇ / LA VEU

Per fi, amb els últims tres dies
abans de Nadal de la setmana
passada, com durant aquests
dies de la vigília de Cap d’Any,
el consum de les festes nadalenques i de Reis s’ha animat. Els comerciants ja poden
respirar ara una mica més
tranquil·lament, doncs, el flux
de gent és molt més gran del
que era fins fa només un parell
de setmanes. I el que és molt
més important, es veuen bosses de compra, un senyal ineludible que els ciutadans també gasten. En tot cas, s’està
confirmant la tendència que
la gent espera fins últims dies
a realitzar les seves compres
nadalenques i de Reis.
Igualada Comerç espera que
aquesta dinàmica continuï
també el proper cap de setmana i el diumenge, quan a
més a més el comerç d’Igualada pot obrir amb objectiu
de satisfer les últimes compres abans de Reis. I perquè
això sigui possible i els clients
es trobin a gust, la principal
entitat comercial igualadina
continua amb la segona fase
d’activitats promocionals què,
en aquest cas es prolongaran
durant els tres dies, el dissabte, dia 2, el diumenge, dia 3 i el
dilluns, dia 4 de gener.
Activitats al centre
de la ciutat
Tota la zona de vianants tornarà a bullir d’esdeveniments per
tota la família, des de les acti-

vitats a la pl. de l’Ajuntament,
pl. de la Creu, la Rambla, pl.
de Cal Font i la pl. del Pilar.
Hi hauran instal·lats diferents
escenaris mòbils, on hi hauran
activitats familiars, tant al matí,
com a la tarda. A les tardes les
activitats es realitzar dins dels
iglús, amb un espectacle de
llum i sonoritzats a propòsit.
Hi haurà diversió per a tothom,
música pop d’autèntic piano
de cua, les xarangues, projeccions de pel·lícules infantils,
projectats directament sobre
l’iglú de vent, tallers de ioga
Kundalini. El públic jove també
tindrà la possibilitat de participar en els tallers de formació
de Break Dance i de Hip Hop.
També hi haurà conta-contes
infantils i cantada de Nadales.
Per tal que els vianants i el públic en general es pugui organitzar per poder gaudir i participar en les activitats de lleure
i animació entrant a dins dels
iglús, es recomana consultar
tots els horaris i ubicacions
de les promocions a la pàgina
web d’Igualada Comerç o al
seu Facebook.
Igualada Comerç convida
especialment a tot el públic
a l’actuació de cercavila del
grup “Todozancos” pel dissabte, dia 2 de gener, a partir de
les 19.00 h. En aquest espectacle únic, acompanyats amb
la música d’època, els joglars
passejaran pel centre de la
ciutat en un recorregut ple de
llum acrobàcies i fum.

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)

18

Igualada

DIJOUS
31 de desembre de 2015

Emotiva celebració del desè aniversari
de l’hospital de dia Sant Jordi

D E L’A N O IA

Àlbum Històric

25 anys de danses igualadines

REDACCIÓ / LA VEU

La tarda del passat dilluns dia
14 de desembre es va celebrar
a l’Hospital de dia Sant Jordi el
desè aniversari d’aquest centre gestionat pel Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI).
L’acte va comptar amb la presència de familiars de les més
de 600 persones que han estat usuàries d’aquest centre
des de la seva inauguració.
L’acte va començar amb un
pilar realitzat pels Moixiganguers d’Igualada i tot seguit es
van realitzar els parlaments a
càrrec de Núria Solà, directora
d’aquest centre des de la seva
inauguració, de Remei Juncadella, responsable de planificació de la Regió Sanitària
Catalunya Central del Servei
Català de la Salut, i de Marc
Castells, alcalde d’Igualada i
president del CSSI. Posteriorment l’usuari més gran del
centre, Pere Escudé, de 97
anys d’edat, va bufar les espelmes del pastís de celebració del 10è aniversari. També
es va comptar amb la presència de Vanesa González,
alcaldessa de Vilanova del
Camí, i de diversos regidors
de l’Ajuntament d’Igualada.
En la part final, els assistents
van poder gaudir d’un concert a càrrec dels joves de
l’Orquestra de cambra Ad Libitum, de l’Escola de Música
d’Igualada, sota la direcció de
Pep Massana, que van interpretar de forma brillant temes

Pere Escudé, de 97 anys d’edat, va bufar les espelmes del desè aniversari.

El centre ofereix atenció personalitzada i
compta amb un equip
multidisciplinar
clàssics de Pachelbel, Mozart,
la música de la sèrie Joc de
Trons, un medley de temes
del grup Queen i un tema de
Disney. L’acte va acabar amb
una copa de cava i pastís per
a tothom. Durant l’acte es va
poder visitar una exposició de
fotos dels 10 anys d’activitats
del centre.
En el seu discurs, Marc Castells va destacar que la ciutat
d’Igualada té com a prioritat
respondre a les necessitats
dels ciutadans, i va posar com
exemple les reconversions de
dos equipaments que eren
llars d’infants i que han passat
a donar servei a les persones

Guanyadora
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Cognoms: ......................
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9 de gener de 2016 a les 20.30h
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).

grans, com són l’Hospital de
dia Sant Jordi i el nou Centre
de dia Montserrat.
Per la seva part, Remei Juncadella va elogiar la tasca
que realitza l’Hospital de dia
Sant Jordi, recalcant l’excel·lent nivell de col·laboració
que existeix a la comarca de
l’Anoia entre els recursos sanitaris, sociosanitaris, socials i
associacions, fet que encaixa
plenament en les línies prioritàries del Departament de Salut, com són el Pla interdepartamental d’atenció i interacció
social i sanitària (PIAISS) i el
Programa de prevenció i atenció a la cronicitat (PPAC).
L’Hospital de dia Sant Jordi dóna servei especialitzat
a persones amb trastorns
cognitius i Alzheimer i a les
seves famílies. Ofereix atenció mèdica, psicològica i social que ajuda a recuperar i
millorar l’autonomia de les
persones ateses i permet fer
un seguiment individualitzat
i una avaluació periòdica de
cada pacient. Es realitza un
programa d’acompanyament
a les famílies oferint informació, assessorament i formació, i paral·lelament també es
dóna suport psicològic mitjançant reunions individuals i de
grups. L’accés als serveis es
duu a terme des de recursos
de la xarxa sanitària, sociosanitària i social. L’equipament
compta amb un edifici lluminós i amb zones enjardinades
que pertany a la Fundació Catalunya-La Pedrera.
El centre ofereix atenció integral i personalitzada mitjançant un equip de professionals de múltiples disciplines:
infermeria, auxiliar terapeuta,
treball social, neuropsicologia,
neurologia i fisioterapeuta especialitzada. També compta
amb voluntaris que acompanyen els usuaris en activitats
de lleure i festivitats i sortides
fora del centre, i col·labora
amb l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer
(AFAB).

El 16 de juny de 1990 (enguany ha fet 25 anys) Misericòrdia Pàmies i Ignasi
Vilanova varen fer néixer
un nou esbart igualadí, que
anomenaren “Bitrac dansa”.
Per això feren un estudi de
sis danses locals: Bastons,
Cavallets, Cercolets, Nans,
Diables i Moixiganga. Recercaren en arxius, enciclopèdies, llibrets, revistes antigues,
converses amb els senyors
Mateu (“Vidrier”) i Moncunill (“Febres”), a fi de trobar
informació sobre el folklore
igualadí.
Una setmana després de la
seva creació, els nous dansaires ja actuaren a Lecco (Itàlia) Fou el 24 de juny

d’aquell mateix any. Com
testimoni d’aquell primer viatge, existeix la fotografia que
publiquem.
A més dels festivals que periòdicament fan a Igualada,
han fet sortides a Nantes,
Saragossa, Iznajar, Alcaudete, Alcàntara, i a diferents indrets catalans. En unes festes de la Mercè i de Santa
Eulàlia, de Barcelona, han
presentat el “Ball de Cercolets” d’Igualada.
Una mostra del seu historial, s’ha pogut contemplar en
l’exposició commemorativa,
que fa pocs dies presentaren en la Biblioteca Central
d’aquesta ciutat.
Josep Elias i Farré

Cristina González, nova
directora comercial de CaixaBank de Barcelona província
REDACCIÓ / LA VEU

Cristina González ha estat nomenada nova directora comercial de Barcelona província de
CaixaBank, en substitució de
Xus Català, qui dirigirà a partir d’ara la Direcció Territorial
de CaixaBank a Castella-La
Mancha i Extremadura.
Com a nova màxima responsable d’aquesta Direcció Comercial, Cristina González,
gestionarà l’activitat de les 415
oficines amb més d´1.500.000
de clients que té l’entitat al territori.
Cristina González, que fins
ara era directora de Recursos
Humans de la Direcció Territorial de Barcelona, és Llicenciada en Psicologia per la
Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Desarrollo
Organizacional a GR Instituto
para el Desarrollo Organizacional Tel-aviv, PDG a IESE
i actualment està cursant un
programa Executiu d’Alta Direcció a ESADE. Es va incorporar a CaixaBank l’any 1991 i
ha exercit diferents càrrecs de
responsabilitat, destacant la
seva labor com a responsable

de RRHH a l’antiga Delegació
General de Girona, on també va exercir com a directora
d’Àrea de Negoci, i com a directora de Recursos Humans
a la Direcció Territorial de Barcelona.
Per altra costat, Xus Català,
que fins ara era directora comercial de Barcelona Província, és diplomada en graduat
social, màster en direcció financera a la Universitat Pompeu Fabra i PDG a IESE. Es
va incorporar a CaixaBank al
2008 i ha exercit diversos càrrecs de responsabilitat, destacant la seva labor com a directora de Centre d’Empreses i
delegada general d’Empreses
a la Direcció Territorial de Catalunya.
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Àmbit Penedès
La Fira del Gall de Vilafranca
s’apropa als 41.000 visitants

La Taula Sectorial de la Vinya
i el Vi tracta les novetats del
sector de cara al 2016

VILAFRANCA / LA VEU

Un de cada cinc visitants a la
Fira del Gall de Vilafranca del
Penedès d’aquest desembre
va ser nou, un augment total
d’uns 5.700 que van fer pujar
l’afluència de visitants fins arribar als 40.700. Per la seva
banda el Campionat d’Espanya de Races Autòctones
també va ser una aposta d’èxit
en la primera ocasió en què es
feia a Cataluya, registrant uns
14.000 visitants.
Segons la regidora de Promoció Turística de la capital de
l’Alt Penedès, “entre la Fira
del Gall, el mercat del dissabte, l’obertura dels comerços, la
Fira de Santa Llúcia, la pista
de gel, etc., fàcilment arribem
a unes 60 o 70.000 persones
voltant per Vilafranca en un
cap de setmana”. L’alcalde de
Vilafranca, Pere Regull va valorar molt positivament l’experiència de situar algun esdeveniment al Pavelló Firal perquè
“ha permès doblar l’espai per
a la Fira d’Artesans i esponjarlo fins al Pavelló Firal”.
Pel que fa a la procedència
dels visitants a la Fira del Gall,
un 40% són de Vilafranca,

PENEDÈS / LA VEU

un 37,7% de l’Eix Diagonal,
un 14,9% de la província de
Barcelona, i un 7,2% de les
altres províncies catalanes.
En destaca l’augment d’un 4%
de visitants de l’Eix Diagonal.
Respecte a l’aviram, a l’escorxador gratuït es van sacrificar
unes 1.000 peces, un 11%
més que l’any 2014. Es van
vendre unes 200 peces vives
de Gall Negre del Penedès i
es van esgotar els 400 galls
sacrificats que es van posar a
la venda. Cal destacar que des

del mes de novembre, s’han
venut uns 13.100 galls autòctons per ser consumits aquestes festes entre els mercats, la
restauració i la mateixa fira. A
la mostra gastronòmica es van
vendre 13.800 racions, un 5%
més que l’any passat i 4.000
degustacions de vi. Al superceller, es van vendre 1.998
tiquets, es van servir 4.885
degustacions i 208 persones
van assistir als tastos, amb un
augment del 3% de les vendes

El Vendrell celebra el 139è aniversari del
naixement de Pau Casals

PENEDÈS / LA VEU

mostrar a través d’anècdotes i històries curioses, els
racons preferits del Mestre i
la història del barri marítim de
Sant Salvador. Al vespre el
grup de violoncel·listes Grup-

cello.cat, amb músics d’entre
12 i 21 anys catalans, valencians i xilens, van interpreta
pees de Haendel, Juli Garreta, Piazzola, Villalobos i, és
clar, Pau Casals.

Retalla i entrega el val

2X1

Presentant aquest cupó

nivell internacional. Totes les
novetats del sector es poden
consultar al portal Productes
vitivinícoles, al web del Departament d’Agricultura.
Presidida pel director general d’Agricultura i Ramaderia,
Alfons Vilarrasa, la Taula va
comptar amb representació de
les diferents direccions generals del Departament, de l’Institut Català de la Vinya i el Vi
(INCAVI), també del DARP, i
de les entitats sectorials representades en la mateixa: Unió
de Pagesos, JARC, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, els Consells
Reguladors de les Denominacions d’Origen ‘Pla de Bages’,
‘Conca de Barberà’ i ‘Catalunya’, el Consell Regulador del
Cava, l’Institut del Cava, i l’Associació Vinícola Catalana.

El 2016 baixaran els peatges
d’AP-7 i AP-2 i es mantindran
els de la C-32

EL VENDRELL / LA VEU

Com cada desembre, el Museu Pau Casals del Vendrell
commemora el naixement
de Pau Casals, que va tenir
lloc el dia 29 de desembre de
l’any 1876 al Vendrell. Aquest
any els actes es van programar el mateix dia 29 però
també el diumenge anterior.
El dia del naixement del
violoncel·lista hi va haver
una jornada de portes obertes durant tot el dia al museu,
amb una visita teatralitzada
al matí i una altra a la tarda
amb el Ramon i la Maria, un
pescador de la platja de Sant
Salvador i la minyona de la
Vil·la Casals. Els personatges es van encarregar de

Els Serveis Centrals del Departament
d’Agricultura
a
Barcelona van ser la seu de
la reunió de la Taula Sectorial
Agrària de la Vinya i el Vi de la
setmana passada, en que es
van avançar les novetats del
sector a partir de l’1 de gener.
Des de la Subdirecció General
d’Agricultura es va presentar
el nou règim d’autoritzacions,
que substitueix els drets i que
regularà el sector de la vinya a
partir del proper 1 de gener en
el marc del qual són les principals novetats de l’OCM de la
vinya i el vi, i se’n va explicar
detalladament totes les qüestions que afectaran a aquest
nou règim d’autoritzacions,
en particular a les replantacions, les noves plantacions, i
la conversió de drets en autoritzacions. Per la seva banda
l’INCAVI va fer un balanç de
les dades de comercialització
de l’any 2014 de les diferents
denominacions d’origen protegides de vi catalanes, de
les quals es va facilitar dades
pràcticament tancades pel
que fa a als volums i valors
de comercialització, tant a nivell del mercat interior com a

Els preus dels peatges de
l’AP-7 i l’AP-2, autopistes de
titularitat de l’estat espanyol,
es reduiran un 0,6 per cent
a partir de l’1 de gener, correpsonent a l’IPC interanual
del novembre. La reducció
s’aplicarà en trams de cinc
cèntims, de manera que la
repercusió final anirà en funció del preu final del trajecte
total a l’autopista. A efectes
pràctics, doncs, en alguns
recorreguts no es notarà la

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

Subscriptors de La Veu
30% de descompte.

baixada. Si l’aplicació del 0,6
per cent no arriba als 2,5 cèntims no hi haurà cap rebaixa.
En canvi, si supera el 2,5, el
preu es rebaixarà en 5 cèntims.
A les vies de pagament que
gestiona la Generalitat de
Catalunya mantindran els
preus, com serà el cas de
l’Autopista Pau Casals, la
C-32. Tampoc variaran el
preu a les autopistes catalanes C-33, C-16 o als túnels
del Cadí i de Vallvidriera.

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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Els patis del Roser fan de retaule d’un nou
Pessebre Vivent de la Unión Cultural Extremeña

El Patge Makalí recollirà
les il·lusions dels infants
vilanovins el dia 1 de gener
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Per als veïns que mai no s’han
endinsat al carrer Nostra Senyora del Roser, al barri del
Camp del Rei, ha estat una
agradable sorpresa visitar el
Pessebre Vivent de la Unión
Cultural Extremenya Anoia.
Els patis de les cases unifamiliars que hi ha al final del carrer han servir d’escenari per a
les escenes del relat de la vida
de Jesús de Nazaret. Des del
centre extremeny han tornat a
convidar la població vilanovina
a reviure, doncs, l’origen de la
celebració cristiana del Nadal.
L’entitat ha tornat a apostar,
enguany, per fer aquesta activitat que al llarg del temps ha
viscut algunes interrupcions i

la darrera edició de la qual es
va fer l’any 2012. I és que depenent de com cauen les dates festives és o no possible
programar-la i garantir la implicació del personal. Aquest
any han estat una cinquantena les persones que han fet
de figurants en aquesta representació i també amb la complicitat i col·laboració de les
persones que han obert casa
seva per acollir els decorats
d’una dotzena d’escenes que
en forma similar a una auca
anaven construint la història
de Jesús, des de l’anunciació
de la verge Maria fins al Palau
d’Herodes o el naixement amb
els Reis Mags. També hi havia
escenes amb mostra d’oficis

i

LA GUANYADORA D’UN TASTEIG D’ESCALADA
DE DESEMBRE ÉS:

EMMA COMPANY
d’Igualada

de l’època i alguns quadres
costumistes, com per exemple, el caga tió.
Des de l’entitat han tingut
paraules d’agraïment per als
col·laboradors que han dedicat hores de temps a aquesta
activitat i pel suport material a
l’Ajuntament de Vilanova del
Camí, sense els quals no hauria estat possible la representació.

El dia 1 de gener els infants vilanovins podran donar en mà
la carta al Patge Makalí, l’enviat especial de SM els Reis
d’Orient a Vilanova del Camí.
La recollida de cartes, que organitza com cada any l’Agrupació Cultural i Recreativa,
serà de les 11 del matí a les
2 del migdia, a Can Papasseit.
El preu és d’un euro per infant,
però si es disposa del carnet
de soci, l’entrada és gratuïta.
Per altra banda, el dia 5 de gener, la visita dels Reis d’Orient
començarà amb una primera
parada molt especial per a la
gent gran, a les 5 de la tarda a
la residència AMMA. A 2/4 de
7 s’iniciarà la cavalcada amb
el següent recorregut: St. Lluís, Verge de Montserrat, Sta.
Llúcia, plaça del Mercat (on es
farà la recepció oficial), Major,
pl. Major, pl. dels Miquelets,
Font, Migdia, de les Quadres,

Josep Tarradellas i pg. De la
Indústria.
Un cop finalitzat el recorregut,
els patges començaran el repartiment dels paquets pels
domicilis vilanovins.
Cal recordar que la recepció dels paquets dels col·
laboradors dels Reis es fa a
Can Papasseit, els dies 2 i 3
de gener, en horari de matí,
d’11 a 1, i el dia 4 de gener en
horari de tarda, de 8 a 10 de la
nit. Recomanen fer, amb tots
els paquets, un únic embalatge.

Finalitzen els cursos de formació en el marc
del Projecte “Joves per l’Ocupació” del
Consell Comarcal de l’Anoia
ANOIA / LA VEU

El passat dimecres 23 de desembre es va fer el lliurament
de diplomes dels darrers cursos formatius impartits en el
marc del projecte “Joves per
l’Ocupació” del Consell Comarcal de l’Anoia.
El Programa de Joves per
l’ocupació és un programa innovador de formació en alternança amb experiència pràctica en empreses, destinat a
persones joves d’entre 16 i 24
anys i menors de 30 anys, en
el cas de les persones amb un
grau de discapacitat igual o
superior al 33%, mitjançant la
combinació d’actuacions integrades que fomenten la seva
inserció laboral en empreses
i/o el seu retorn al sistema
educatiu.
Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social
i el Fons Social Europeu en
el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el
Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per
l’ocupació”, regulat per l’Ordre

EMO/251/2014”.
Al llarg d’aquest any, el Consell Comarcal de l’Anoia ha
ofert dues accions formatives de les que se’n han pogut beneficiar un total de 40
alumnes. Es tracta d’un curs
de monitor/a esportiu/iva i un
altre d’activitats auxiliars en
vivers, jardins i horticultura
ecològica,
El curs de monitor/a esportiu/
va va comptar amb la participació de 15 alumnes i un total de 290 hores i la formació
d’activitats auxiliars en vivers,
jardins i horticultura ecològica,
de 25 repartits en dos cursos

de 225 hores formatives cada
un. A més, tots dos cursos han
desenvolupat pràctiques a
empreses.
El passat dimecres 23 de desembre es va fer, a la seu del
Consell Comarcal de l’Anoia, l’acte de lliurament de diplomes de totes les accions
formatives d’enguany que
va comptar amb el Conseller
de Promoció Econòmica de
l’Anoia, Jordi Badia. Badia va
agrair als formadors i a les
empreses la seva implicació
en la formació dels joves i als
joves els va encoratjar a seguir per millorar.

Comarca
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Conca d’Òdena

Un miler de persones van passar
pel Pessebre Vivent d’Òdena

Gran caliu i èxit de la Cantata
de l’Escola Castell d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

El dimarts 22 de desembre al
vespre, el pavelló poliesportiu Mestre Vila Vell d’Òdena
va quedar ple gom a gom. El
motiu va ser la Cantata de
l’Escola Castell d’Òdena i en
aquell espai s’aplegaren tots
els alumnes i els familiars, coneguts, on tampoc hi faltà el
mossèn del poble Eduard Flores. El títol de la Cantata d’enguany va ser “Pintem que és
desembre” i va ser dirigida pel
mestre de música de l’escola
Ramon Casanova Miranda.
Els més menuts de l’escola
començaren dient els poemes que s’havien aprés i després va ser el torn de la resta
d’alumnes, que seguint el fil
conductor de la història nadalenca “Pintem que és desembre” presentaren els alumnes
de 6è.
L’èxit de la Cantata es va assegurar, i com no, consolidar.
Els mestres de l’escola també
van interpretar una peça musiÒDENA / LA VEU

El públic que va visitar el Pessebre Vivent d’Òdena d’enguany, i que arribava a la 25a
edició, va ser del mateix poble
d’Òdena, de la comarca de
l’Anoia i de rodalies. Un públic
que va gaudir del caliu de les
diferents escenes que estaven emmarcades en el turó
del castell i que transportaven
cap a l’època d’Herodes amb
una il·luminació, que es podia
gaudir des del propi turó i des
de les afores del municipi odenenc. Durant els tres dies de
representació, el dia 25, el 26
i el 27 de desembre hi passaren un miler de persones. En el
dia de Sant Esteve es doblà el
nombre de persones visitants
respecte el dia de Nadal i diumenge.

Un centenar de personatges
recrearen les diferents escenes (Campament romà, Anunciació, Sant Josep Fuster, Mercat, Palau d’Herodes, Taverna,
Pou i samaritanes, Forn, Curtidor, Pastors al corral, Ferrer,
Pastors a la cova, Naixement i
arribada dels Reis i Guixaire) i
interpretaren el seu corresponent paper, i no hi faltaren animals per acabar de recrear les
escenes.
Des de la junta de l’Associació
Cultural del Pessebre Vivent
d’Òdena, i en concret la vicepresidenta Maria Sayavera, ha
fet una valoració molt bona de
com ha anat l’edició d’enguany.
A la vegada que ha agraït a tots
els col·laboradors que han fet
possible, un any més, la representació del Pessebre Vivent.

La Tagliatella Igualada
(per canvi de direcció) selecciona
personal de cuina i menjador,
LLocs a cobrir:

Ajudant de cuina pizzeria

i cambrer/a

Jornada de 20h/ setmanals mínim

Edats entre 20 -40 anys
Enviar CV a:
igualada@latagliatella.es

cal nadalenca.
El públic va quedar molt satisfet amb la Cantata, els forts
aplaudiments ho van demostrar.
D’altra banda, des de l’AMPA
de la mateixa escola, es va fer
el sorteig de tres paneres entre els assistents que compraren números.
En finalitzar la Cantata, la di-

rectora del centre Montserrat
Lladó va agrair a totes les persones que van fer possible la
Cantata i abans de marxar del
pavelló poliesportiu tothom va
poder veure el darrer lipdub de
l’escola on es pot veure com
els alumnes de l’escola odenenca van tirar boles de Nendo Dango al bosc cremat.

Una trentena de persones es van anar a fer el
DNI 3.0 a l’Ajuntament d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

Aquest mes de desembre, a
l’Ajuntament d’Òdena, es van
poder fer el nou DNI 3.0 un
total de 28 persones. L’equip
mòbil del DNI de la Policia
Nacional de la Comissaria de
Cornellà els van fer el dia 15
de desembre i es van passar
a recollir al mateix Ajuntament
el dia 18 de desembre. La valoració ha estat molt positiva
tant per part de l’Ajuntament
com per part de l’equip mòbil
del DNI de la Policia Nacional
de la Comissaria de Cornellà.

Recordem que les persones
que van anar a fer-se el DNI
3.0 al saló de plens de l’Ajuntament d’Òdena, prèviament
van haver de demanar hora
al registre del mateix Ajunta-

Nova obertura dia 1 de gener 2016
c. Soledat núm. 6
Igualada
Dijous, divendres i dissabtes de 19:00 a 2:30

Bones copes
bon ambient
i música

ment.
Així, doncs, el municipi odenenc ha estat triat com uns
dels municipi petits pioners
en la implantació del nou DNI
electrònic 3.0, un document
avançat que inclou mesures
de seguretat que dificultaran
la usurpació d’identitat i que
podrà ser utilitzat com a document de viatge electrònic i que
permetrà la comunicació amb
smartphones. La novetat més
gran és que en un únic document hi haurà la nostra identificació, el carnet de conduir i la
targeta sanitària.
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Conca d’Òdena

La Pobla ja es prepara per
rebre els Reis d’Orient

Marc Tolosa i Judit Ibarra, guanyadors
absoluts de la XLIV Copa Nadal de Natació de
la Pobla de Claramunt
IGUALADA / LA VEU

LA POBLA DE C. / LA VEU

A la Pobla de Claramunt ja
està tot a punt per rebre Ses
Majestats els Reis d’Orient, la
tarda del dimarts 5 de gener.
La cavalcada l’organitzen la
Comissió de Reis i la regidoria de Cultura de l’Ajuntament.
Melcior, Gaspar i Baltasar i els
emissaris reials arribaran a
2/4 de 7 de la tarda a l’Estació
de Tren.
Ses Majestats viatjaran en
carrosses i els patges, en tren.
En arribar a l’estació, el pregoner donarà la benvinguda
a la comitiva reial i els infants
portaran fanalets. Tot seguit,
començarà la cavalcada, que
recorrerà l’avinguda de Gumersind Bisbal, els carrers de
García Lorca, Soldevila, Pare
Anton Soteras, l’avinguda de

Catalunya i la plaça de l’Ajuntament.
L’alcalde, Santi Broch, rebrà
Melcior, Gaspar i Baltasar al
balcó de la Casa Consistorial
i després dels parlaments hi
haurà, com cada any, coca i
moscatell per a tothom. Un
cop finalitzada la benvinguda, Ses Majestats i els patges
passaran per les llars poblatanes a repartir els regals.
La recollida de paquets es farà
al Teatre Jardí el dilluns 4 de
gener, de les 11 del matí a la
1 del migdia i de les 5 de la
tarda a les 8 del vespre, i el
dimarts, de les 10 del matí a
la 1 del migdia. La tramesa
de paquets és gratuïta i fora
d’aquests horaris no s’admetran regals.

La guanyadora d’ UN VOL EN GLOBUS és:

Josefina Magriñà

d’Igualada

www.caminsdevent.com

Marc Tolosa i Judit Ibarra, amb
un temps de 12.38 i 14.27, respectivament, van ser els guanyadors absoluts de la XLIV
Copa Nadal de Natació de la
Pobla de Claramunt, que es va
fer el divendres 25 de desembre a la Piscina Municipal. En
aquesta travessia, que va organitzar la regidoria d’Esports
de l’Ajuntament, hi van participar 63 nedadors, 47 homes i
16 dones.
La resta de guanyadors de
les diferents subcategories,
masculina i femenina, van ser:
Xavi Tort i Èlia Ibarra, primers
comarcals, amb un temps de
12.84 i 14.59, respectivament;
i David Sevilla i Aina Fitó, primers locals, amb un temps de
13.79 i 15.59, respectivament.
El nedador més gran de la
cursa d’enguany va ser Josep
Pino, de 69 anys, i la més petita, va ser Olívia Rodríguez, de
7 anys.
També es va obsequiar amb
un bacallà el darrer classificat
masculí i femení, que van ser
Josep Pino, amb 50.16, i Antònia Borrella, amb 35.74. El bon
temps va acompanyar aquesta
nova edició de la Copa Nadal
de Natació, que va comptar
amb una gran afluència de públic. La temperatura de l’aigua
de la piscina era de 7 graus.

El lliurament de copes va anar
a càrrec de l’alcalde, Santi
Broch, del regidor d’Esports,
Juan Carlos Pérez, i d’altres
regidors del Consistori poblatà. Un cop coneguts els guanyadors i lliurats els trofeus,
es van sortejar dues tauletes,
cedides per l’Ajuntament, una
entre els participants menors
de 16 anys, que va ser per a
Marc Fernandes, i una altra per
a la resta de nedadors, que va
ser per a David Sevilla.
També es van sortejar, entre
tots els nedadors, una tauleta i
sis tovalloles, obsequis de Tecnocolor, que van ser per a Jessica Rodríguez, Toni Torelló,
Joan Arrabal, Eduard Cortés,
Inés Fernandes, Albert Alegre
i Carla Alemany.

Abans de la cursa a la piscina,
els nens i les nenes van fer cagar el tió. Una norantena d’infants van participar en aquesta
activitat. Tant els nedadors com
els assistents van poder veure
un got de rom cremat i per als
més petits, un got de xocolata.
D’aquestes
quaranta-quatre
edicions, la millor marca masculina la té Marc Tolosa, amb
un temps de 11.25, i la femenina, Èlia Ibarra, amb un temps
de 14.01.
La quaranta-quatrena Copa
Nadal de Natació va comptar
amb el suport de la Generalitat
de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia i empreses i entitats bancàries del municipi i de
la comarca.

Gran afluència de públic a la representació del
Pessebre Vivent de la Pobla de Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

El bon temps, inusual per a
aquestes dates de l’any, va
afavorir la gran afluència de
públic al trenta-unè Pessebre
Vivent de la Pobla de Claramunt, que es va representar el
dissabte 26 de desembre, Sant
Esteve. Entre 600 i 700 persones, segons els organitzadors,
van passar per les dues escenificacions, que es van fer a les
6 de la tarda i a 2/4 de 8 del
vespre.
Els racons del nucli antic van
acollir les sis escenes i els diferents oficis en què hi va participar 85 joves actors, d’entre
3 i 14 anys. Les escenes, en
què es va combinar el diàleg i
la música, eren: 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.
Una de les novetats en la representació d’enguany va ser

en l’Anunciació, que es va
adaptar als nous temps i on un
àngel i un dimoni es discutien
i acabaven cantant un rap. A
més de les escenes, al llarg del
carrer Major, hi havia diferents
oficis, com els ceramistes, els
cistellers, el forner, les rentadores, els fusters o el paller,
en què uns pastorets alletaven
unes cabretes.
Com en edicions anteriors, es
va sortejar un pernil, que li va

tocar al poblatà Francesc Mestre, i es va repartir un got de
Cacaolat, coca i xocolata entre
els nens i les nenes que van
participar en la representació.
Aquesta activitat la va organitzar 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 actors.
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EL GAT MUNCHKIN

Consells del
Veterinari...

LA HIGIENE
DEL GAT

La higiene del gat és, amb
el son, una de les grans
activitats del gatet. El gat
comença a netejar-se amb
la llengua, molt aspre, i amb
les potes a partir dels quinze
dies de vida. Humiteja les
potes davanteres amb la
llengua i les fa servir com si
fossin un veritable guant de
neteja, amb el qual s’arriba
fins a les orelles. Les potes
del darrere li permeten arribar, amb flexibilitat i aplicació, a l’esquena i també a les
orelles.

El Gat Munchkin té els seus orígens a
Estats Units. És producte d’una mutació
genètica natural entre dos gats mestissos que va donar com a resultat un
gat amb les potes més curtes del que
és habitual, la qual cosa no li dificulta
en cap cas la seva mobilitat, pot saltar
i córrer com tots els de la seva espècie.
És un gat actiu, viu, extravertit, intel.
ligent, molt juganer, sociable i molt
afectuós, adora el seu amo però és una
mica trapella. El mascle Munchkin normalment pesa entre 3-4 kg i és generalment més gran que la femella Munchkin,
que normalment pesa entre 2-3 kg.
Té el cap en forma de triangle equilàter

amb els contorn rodons, té el nas petit
i de mitjana llargada, les seves orelles
triangulars moderadament amples i
rectes, ulls grans en forma de nou i separats, no hi ha cap relació entre el color
dels ulls i el seu pelatge, de coll gros i
musculós. Quan camina quasi sempre
porta la cua dreta. Podem trobar dues
varietats de pèl curt i pèl llarg, textura
sedosa amb molt subpèl. El Munchkin és de tots els colors i patrons.
Hem de tenir molt de compte els canvis
bruscs de temperatura, ja que el Munchkin
és molt sensible a les temperatures extremes i haurem d’evitar exposar-los a elles.

LA CURA DEL PELATGE
La higiene del gat es converteix ràpidament en un
moment privilegiat d’intercanvi i complicitat entre
el propietari i el seu gat. A
més, un pelatge bonic és el
criteri més apreciat en els
gatets ja que reflexa tant la
seva bona salut, com l’atenció que se’ls presta.
EL RASPALLAT
NO ÉS UN LUXE
És absolutament necessari
per eliminar els pèls morts
que es queden en el pelatge,
evitant que el gat se’ls
empassi. Si el gat es llepa
molt, pot ingerir massa pèls
que formen boles a l’estómac. Les boles de pèl poden
provocar vòmits i diarrees,
perjudicials per al seu creixement.
BOLES DE PÈL
Quan el gat sigui adult, serà
necessari recórrer a una
alimentació especialment
estudiada que permeti
millorar el trànsit digestiu i
expulsar les boles de pèls. La
regurgitació de les boles de
pèls es un fenomen fisiològic necessari, que no s’ha de
confondre amb els vòmits
provocats per l’alimentació.

3
Nadal a les Escolàpies

El col.legi Monalco celebra el
Nadal

Luis Luque

Cinc claus perquè el
teu gos vingui quan el
crides

Des de principis del mes de desembre a la nostra escola ens
hem anat preparant per a celebrar la joia del Nadal. Vam començar a respirar aquest aire nadalenc realitzant els ornaments
que decorarien l’escola. De fet, ja
feia dies que notàvem que s’apropava el Nadal: l’alumnat de sisè
assajava els Pastorets i la resta
d’alumnes de l’escola preparava
les cantades que van oferir als
seus familiars els dies 15 i 16 de
desembre al teatre Municipal de
l’Ateneu, com es tradició any rere
any a la nostra escola.
Per altra banda, s’han anat realitzant diferents activitats amb
finalitats solidàries en coherència
amb el carisma de l’escola i volent escampar l’esperit nadalenc:
Participació de l’alumnat de 5è
i 6è a la campanya promoguda
per la Creu Roja, “Cap infant sen-

se joguina”.
Matinal esportiva, coordinada
perl l’AMPA, on els fons recollits
van anar destinats a la Marató de
TV3 d’enguany.
Finalment l’activitat “Viu un 9
Nadal” amb la que vam cloure
tot aquest seguit d’esdeveniments: el passat dissabte, dia 19
de desembre, a la plaça de Cal
Font, l’alumnat voluntari de 4t,
5è i 6è acompanyats de mestres
i familiars van oferir una cantada
de nadales per animar a tota la
gent que s’apropava i ens escoltava a què col·laboressin aportant alguns queviures que s’han
destinat al Banc d’Aliments de la
nostra ciutat.
Només ens resta dir-vos que esperem que gaudiu del Nadal de
la mateixa manera que ho estem
vivint a les Escolàpies d’Igualada.

Tot el mes de desembre ha estat ple d’emocions i màgia, amb
moltes sorpreses: decoració de
les classes, el calendari d’advent,
l’arribada del Tió, els tallers per
elaborar la postal i el treball de
Nadal, la preparació de representacions teatrals, la visita de l’Esmolet i l’Esmoleta...
Per gaudir d’un ambient nadalenc, els alumnes d’ESO han ajudat a decorar l’entrada i el vestíbul de l’escola. Els de Primària
han fet pessebres i els més petits
de la Llar i d’Infantil han guarnit
els arbres del pati i els vidres de
les classes. Aprofitem per agrair
la col·laboració de totes les famílies que ens han ajudat.
Amb l’ànim de compartir aquestes dates, els alumnes de 6è han
anat a cantar a la Residència
AMMA i tota l’escola ha participat en diverses campanyes soli-

dàries: recollida de joguines per
la Creu Roja, recollida d’aliments
i participació a la Marató solidària de TV3.
Els alumnes de Primària de l’escola han celebrat el tradicional
Concert de Nadal a l’Església de
la Sagrada Família, al matí una
sessió per als avis i a la nit, per als
pares. Ha estat tot un èxit.
També hem gaudit de la representació del Pessebre Vivent feta
pels nois i les noies de 1r d’ESO
i de la cantada de nadales dels
alumnes de 6è al pati de l’escola.
Per últim, hem compartit coca i
xocolata, gràcies a l’AMPA de l’escola.
Un any més, l’escola s’ha anticipat a les festes nadalenques
fent-les viure i reviure amb molta
il·lusió entre tots els membres de
la comunitat educativa.

“Com cada any al desembre, quan
arriba el Nadal…” tal com diu la
cançó; els nois i noies de 5è dels
Maristes Igualada, ens hem acostat a la Residència Pare Vilaseca
a compartir una mica dels nostre
temps amb els avis que hi viuen .
Els hem cantat unes quantes nadales que hem preparat a l’escola,
els hem donat la nostra felicitació de Nadal, i ells han compartit
amb nosaltres la seva alegria,

abraçades i petons.
Han estat unes hores amb ells
molt emotives que les guardem
en el nostre cor.
I acabant amb la cançó “ i ens
proposarem per l’any que arriba
ser millors que abans”.
Us desitgem a tots un BON NADAL i UNA BONA ENTRADA
D’ANY.
Alumnes de 5è.MARISTES
IGUALADA

L’escola Pompeu Fabra “Cantem
per Vilanova”
Els alumnes de 5è dels Maristes
canten nadales per als avis

Una de les novetats de la Festa
de Nadal de l’escola és l’activitat
“Cantem per Vilanova”. Amb l’objectiu d’apropar el caire nadalenc
i festiu d’aquestes festes a diferents indrets de Vilanova, vam
organitzar un seguit de cantates
a l’aire lliure i en diferents espais
del municipi.
L’alumnat de P3, P4 i P5 va oferir el seu repertori de nadales i
poemes al Parc de la Lluna, on hi
ens esperaven els familiars dels

més menuts de l’escola. L’alumnat de 1r a 4t van omplir la Plaça
del Mercat per crear l’ambient
nadalenc gràcies a les seves cançons que feien referència a l’eix
transversal de treball a l’escola:
“Descobrim emocions”. Per últim,
els més grans, l’alumnat de 5è i
6è van cantar als avis i àvies de la
Residència AMMA que van quedar bocabadats de la bona actuació que van oferir.

Una de les ordres més importants
que ha d’aprendre el nostre gos és
a vindre quan el cridem. No solament ens servirà per cridar al gos
quan marxem o volem entrar a casa
o a algun lloc, si no que també per
evitar situacions en les que el nostre
can pugui estar en perill. Un gos ben
educat ha d’atendre la nostra crida.
Aquí tens algun consell
1- Crea un bon vincle amb el teu
gos. El gos ha de saber que tu ets
més important i divertit que tot el
que estigui fent. En situacions perilloses només escoltar que el crides
ell vindrà.
2- Crida’l pel seu nom juntament
amb un ordre curta. Per exemple
“Duc, vine”. El nom sol no ens funcionarà, tenim que dir-li el què esperem d’ell que és, en aquest cas, que
vingui.
3- Durant el procés d’aprenentatge premia al teu gos cada cop
que vingui al donar-li la ordre. Ho
pots fer amb “xuxes” per a gossos
o alguna joguina i amb un “molt
bé”. Demostra-li que estàs content
perquè ha vingut. Poc a poc l’estímul
del premi ha d’anar desapareixent.
4- No t’enfadis si el crides i no ve.
Això només farà que el gos en un
altre moment quan el cridis no
vingui perquè pensarà que el renyaràs.
5- Practica cada dia aquesta ordre,
la constància és la que farà que
tinguis èxit, i sobretot has de tenir
paciència. El procés d’aprenentatge
per cada gos es diferent.
Poc a poc el teu gos interioritzarà
la situació juntament amb l’odre i
la gravarà en la seva memòria, de
tal manera que quan senti que el
crides reaccionarà automàticament
venint cap a tu.
No oblidis que el més important és
saber crear un bon vincle entre tu i
el teu gos, això és la clau de l’èxit de
la vostra relació.

Practica esport, practica’l
amb el teu gos!

Escola canina Rivalcan, camí
del cementiri, s/n. Sta. Mgda de
Montbui 659 430 893
https://clubdeagilityrivalcan.
wordpress.com/
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Intercanvi amb escola alemanya I Jornada de Convivència al
d’alumnes de batxillerat de
col.legi Monalco
l’Acadèmia
Per què em costa tant
d’aprendre un idioma?

Hi ha diversos motius responsables
d’obstaculitzar l’aprenentatge d’un
nou idioma o llengua: la manca de
temps, la predisposició o necessitat,
la manca de constància o mala organització – tots aquests factors poden
tenir efectes negatius en el procés
d’interiorització. Tot i així, tothomsi
vol, és capaç d’aprendre un idioma.
Abans de començar, el que hem de
tenir ben clar a) Per què estem aprenent? b) Com aprendrem? c) Què
aprendrem?

Un Hipo....què?

Hi ha dos nivells de memòria - els de
curt i llarg termini. Tots els nostres
coneixements i habilitats es troben a
la memòria de llarg termini, i és aquí
on resideixen també les nostres competències lingüístiques. L’hipocamp un òrgan al mig del cervell amb forma
de cavallet de mar- treballa per a col·
locar a la memòria de llarg termini
la informació nova que ens arriba a
través de la memòria de curt termini..
A l’hipocamp li agrada l’ordre, i intenta
sempre posar aquesta informació
en un grup relacionat per facilitar la
seva recuperació quan sigui requerit.
L’associació és fonamental en aquest
procés de col·locació (interiorització): si aquesta informació nova no
té caraterístiques en comú amb els
coneixements actuals, l’hipocamp no
podrà associar-la amb alguna cosa
existent i la deixarà en la memòria de
curt termini, des d’on eventualment
desapareixerà.

Un any més, una trentena d’alumnes de 1er de batxillerat de l’Acadèmia han participat d’un intercanvi amb alumnes alemanys.
Des de fa anys, l’Acadèmia ha posat en pràctica la necessitat que
els nostres alumnes tinguin interès de comunicar-se en llengua
anglesa i alemanya amb alumnes d’altres països. Aquest intercanvi ha de permetre als nostres
estudiants adquirir un nivell que
els ha d’ajudar en el seu futur
professional. La convocatòria
d’enguany s’ha organitzat amb
una escola de la ciutat alemanya

de Stade, a prop d’Hamburg.
Durant tota una setmana els
nostres alumnes ha conviscut
amb famílies alemanyes, amb les
quals la llengua de comunicació
ha estat sempre l’anglès o l’alemany. A més a més, es va assistir
a classes; es va visitar diferents
llocs d’interès cultural i històric;
es va conèixer tradicions pròpies
del territori...
El resultat ha estat una immersió lingüística i una experiència
irrepetible. Ara, només ens resta
esperar la seva visita, que es produirà durant el mes de març.

La pega

Fonamentalment aquest últim és el
cas de l’aprenentatge dels idiomes:
l’anglès per exemple és una cosa completament aliè al conegut, en el nostre
dia a dia no és una cosa que necessitem i ho experimentem infrequentemente ... entra i surt de la nostra
memòria de curt termini sense trobar
la seva raó de ser en les nostres vides.
Poques probabilitats doncs de retenir-lo i interioritzar ...

Solucions

Estudis elaborats a l’entorn de l’aprenentatge d’idiomes revelen que
per interioritzar paraules noves, cal
veure-les en el seu entorn corresponent al voltant de 15 vegades, cosa
que és molt improbable aconseguir
en el nostre dia a dia.També està
demostrat que aprenem de diverses
maneres i un aprenentatge efectiu ha
d’incloure metodologia VAC: Visual
(ho puc veure, llegir, tocar), Auditiva
(ho puc escoltar, pronunciar) i Cinètic
(aprendré fent, movent-me) perquè
l’hipocamp pugui relacionar aquestes
paraules noves amb el ja conegut. És
a dir, la llengua nova ha de formar una
mica part de les nostres vides i entrar
de manera conscient i inconscient.
Us convido a visitar un web amb una
proposta en aquesta línia de aprendre
una llengua vivienodolo ...
Amb una mica de voluntat i una bona
metodologia aprendre un idioma és
realment factible. Si comencem amb
el més bàsic correctament interioritzat, la resta s’anirà afegint amb molta
facilitat, augmentant la confiança
i desencanedando un cercle positiu
d’aprenentatge

SORTEIG

ENGLISH
amb la
col·laboració de

de 10 Carpetes
Home Academy
English

Conscients que la convivència
és fonamental per a viure en societat, l’escola aprofita totes les
circumstàncies i activitats per
potenciar-la.
Aquest curs, el claustre ha volgut
anar més enllà i ha organitzat la
I Jornada de convivència, la qual
ha tingut lloc el dilluns 30 de novembre.
El punt de partida ha estat valorar els interessos de tot l’alumnat,
d’Infantil, de Primària i de Secundària i s’ha buscat un punt de
confluència entre els dels grans i
els dels petits. Després, s’ha promogut la participació de tothom
a través de tallers i d’activitats
vàries i variades, organitzades
per l’alumnat de Cicle Superior i
d’ESO:
- 5è Primària Pins/P3: construccions amb caixes de cartró i

juguem amb els colors (pintura)
- 5è Primària Avets/P4: cordar
sabates i fer volar avions de paper
- 6è Primària/P5: taller de màscares
- 1r ESO/1r Primària: gimcana i
taller d’emocions
- 2n ESO/2n Primària: experiments
- 3r ESO/3r Primària: taller de papiroflèxia i taller de danses
- 4t ESO/4tPrimària: taller de risoteràpia i taller de mímica
La implicació i la motivació de
tots ha estat exemplar i, més enllà dels moments lúdics, d’aprenentatges i d’experiències, la
jornada ha servit per fomentar
implícitament el treball en equip,
el respecte, l’empatia… actituds i
valors que són els pilars per a una
bona convivència.

L’AMPA de l’Ateneu Igualadí
col·labora amb la Marató de
TV3

Aprèn l’anglès de forma divertida
i natural, vivint-ho a casa
amb aquest joc/activitat

Nom:
Cognom:
Població:
Telèfon mòbil:
Mail:

www.homeacademyenglish.com
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 HOME ACADEMY 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 HOME ACADEMY, així com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que HOME ACADEMY 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).

Aquest cap de setmana, l’AMPA
de l’Escola de l’Ateneu Igualadí
ha realitzat dues activitats per
col·laborar amb la MARATÓ de
TV3.
Dissabte dia 12 es va fer el tradicional TALLER DE NADAL, on
pares, nens i nenes van gaudir
molt realitzant un “posa-nom”
amb taps de suro, i el resultat va
ser fantàstic.
Diumenge dia 13 es va fer una

PEDALADA solidària, tot sortint
d’Igualada i recorrent uns 45
kms amb BTT (Igualada-TousJorba-Igualada). Les famílies que
hi van participar també s’ho van
passar d’allò més bé. En aquestes
activitats es feu una recaptació a
través d’una Guardiola Solidària,
uns diners destinats a La Marató de TV3, aquest any dedicada
a la investigació de la Diabetis i
l’Obesitat.
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Els Maristes, solidaris amb l’Obra Social de Sant
Joan de Déu
El passat dia 22 de desembre un
grup d’alumnes de 4t d’ESO (com
a representants de tots els alumnes de l’escola) van anar a l’Obra
Social de Sant Joan de Déu a fer
el donatiu dels diners recollits
amb el Taller i venda de Polseres
Candela.
La nostra aportació ha estat d’un
total de 2.445 euros. Aquests diners van íntegrament destinats
a la investigació del càncer del
desenvolupament, conegut com
a càncer infantil. Sense aquestes
aportacions voluntàries no es podria dur a terme la investigació
d’aquesta malaltia, ni el seu tractament.
Durant la visita van estar acompanyats per l’Emma Perrier del
Departament d’Atenció al Donant, a la qual voldríem agrair el
temps que ens va dedicar i totes
les explicacions tan interessants
que va realitzar.
Primer de tot, ens va donar unes
dades un pèl inquietants respecte a l’interès que les administracions tenen per la recerca en el
càncer infantil: el 80% dels casos
de càncer són en persones d’edat
adulta i només el 20% en nens.
Per aquest motiu la investigació
no és subvencionada.
L’Hospital de Sant Joan de Déu és
una de les institucions que té més
projecció i més esforços fa en la
investigació d’aquesta tipologia
de càncer, la qual va començar
l’any 2002.
Malgrat, però, que una bona
part dels donatius de diferents
entitats i persones va destinada
a la recerca, un percentatge dels
donatius també es destinen a fer
més agradable l’estada a l’Hospital, tant dels nens com dels pares,
ja que el fet que el nen o nena estigui feliç, dins les circumstàncies,

Montclar i la campanya “Cor
Solidari”

De la mà de les alumnes de 1r de
Batxillerat, que són les que any
rere any coordinen aquesta campanya, hem aconseguit recaptar
queviures i productes d’higiene
per a Càritas i l’Asil del Sant Crist
d’Igualada.

ajuda al fet que la seva recuperació sigui més efectiva.
Amb el grup de nois i noies de
4t d’ESO, es va poder veure com
totes les instal·lacions estan preparades per a aquesta acollida i
estada amb zones plenes de colors, espais adaptats... També els
van explicar que la part de tractament de quimioteràpia està molt
adaptada a cada pacient, amb espais comuns i espais individuals.
També van poder veure la sala
pre-operatòria on un psicòleg explica als nens com serà l’operació
i tot el seu procés a través d’un
ninot, de manera més gràfica i
lúdica.
Per últim, aquests nois i noies,
que estan cursant les matèries
específiques de l’itinerari científico-sanitari i que, per tant, podrien estar treballant en aquests
laboratoris algun dia, van acabar
l’estada visitant el laboratori on
es duu a terme tota aquesta investigació. Dels tres laboratoris
només se’n pot visitar un on hi

treballen 26 investigadors de
formacions diverses. En aquest
laboratori s’investiga el tumor de
cada pacient, així com també la
seva predisposició genètica per
afinar en el diagnòstic, tret que
el diferencia dels altres hospitals.
Va ser una visita interessant i instructiva, a la vegada que els nois
van poder veure que la solidaritat
entre les persones pot arribar a
permetre projectes com aquests,
que tenen com a gran objectiu
salvar la vida de molts infants.
Volem donar les gràcies a totes
les famílies de Maristes Igualada
per les seves aportacions, a tot
l’alumnat per l’interès en confeccionar les polseres, als professionals de l’Hospital de Sant Joan
de Déu, per donar l’oportunitat a
possibles futurs científics a veure les seves instal·lacions i, sobretot, a les grans persones que
estan al davant de les Polseres
Candela.

Les alumnes de Batxillerat faran
també visites a diversos centres
de gent gran de la nostra ciutat
per oferir-los una estona de companyia.
Agraïm des de l’escola la participació de tothom.

A l’escola Pompeu Fabra fem
cagar el tió

El dilluns 21 de desembre a la tarda, vam fer cagar el tió de l’escola.
L’alumnat d’Ed.Infantil i de Cicle
Inicial van picar ben fort cantant
la cançó del tió i van rebre el seu

regalet, creat i embolicat pels follets de l’interior del tió (tal i com
ens va explicar el Martí), i especialment pensat pels nens i nenes
de la nostra escola.

A l’escola Pompeu Fabra ens
visiten els patges

SORTEGEN:
UN FORFAIT
CIRCUIT PER
A 2 PERSONES
Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

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

La guanyadora d‛aquest mes és:

HELENA MUNTADA

STA. MARGARIDA MONTBUI
El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a “Les deus aventura” 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 “Les deus aventura”, així com de les activitats
publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” o LA VEU puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD).

L’últim dia del 1r trimestre, el dimarts 22 de desembre, van visitar
l’escola els patges reials Ali Huck
i Ali Key acompanyats dels seus
companys patges, per parlar amb
els més menuts de l’escola i poder

donar-nos un missatge molt important abans de l’arribada dels
Reis d’Orient.
Va ser un matinal molt emotiu
tant pels petits com pels grans.
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Nadal a l’escola Marquès de la Pobla de
Capellades
Dilluns passat, 14 de desembre,
l’alumnat d’Educació Infantil i del
primer curs de primària de l’escola van endinsar-se en un dels
boscos que volten Capellades
per anar a buscar un any més el
Tió de cada classe. Després li van
donar menjar i el van portar a les
respectives aules. En l’activitat hi
va participar també l’alumnat de
4t d’ESO de l’INS Molí de la Vila,
encarregat de situar els tions en
el bosc, en una cooperació entre
els dos centres educatius que té
lloc des de fa uns quants cursos.
La portada dels tions a les aules
de P3, P4, P5 i 1r de Primària forma part del programa d’activitats
amb què aquesta escola capelladina celebra les festes nadalenques i que va començar el novembre amb l’inici del concurs de
Postals de Nadal, que enguany,
i en el cas del Cicle Superior de
Primària, ha guanyat l’alumna
Rocío Mogollón Salguero, que

cursa 6è A.
Altres actes nadalencs van ser la
cantada dels Nicolaus el dia 4 i
de les Llúcies el dia 11 davant de
tot l’alumnat per part dels nens
i de les nenes, respectivament,
d’Educació Infantil i 1r de Primària i es clourà aquest proper
dilluns 21 de desembre amb la

cantada conjunta de tota l’escola
davant de pares i mares a partir
de les 16.15 h.
Tota la comunitat educativa de
l’escola Marquès de la Pobla de
Capellades aprofita l’avinentesa
per desitjar-vos a tots i a totes
molt bones Festes de Nadal i Any
Nou.

Festa de Nadal de Parvulari de
Montclar

Divendres passat, els nens i nenes
de parvulari van celebrar la tradicional festa de Nadal amb l’assistència dels seus pares i familiars.
Els nens i nenes de P3 anaven
de campanes, els de P4 d’arbres
de Nadal i els de P5 de boles de
Nadal. Tots van cantar nadales i

recitar els poemes que amb tanta il·lusió han estat preparant
aquestes últimes setmanes.
En acabar totes les actuacions,
van anar tots plegats a les aules
a gaudir d’una mica de coca amb
xocolata i uns quants refrescs.

Arriba el Tió a l’Acadèmia

Montclar, primeres passes cap a Cracòvia
Un grup de quinze noies de secundària s’ha constituït aquesta setmana com a gabinet de
premsa per donar a conèixer la
Jornada Mundial de la Juventut
que tindrà lloc al Juliol de 2016
a Cracòvia.
La iniciativa sorgeix del taller de
periodisme, l’activitat extraescolar que ha començat aquesta
setmana a l’aula d’informàtica
de Montclar. La finalitat és doble:
d’una banda les alumnes aprendràn tècniques de periodisme
mitjançant les sessions teòricopràctiques; de l’altra, coneixeràn
més a fons l’experiència de la
Jornada Mundial de la Joventut i
ajudaran a difondre-la. Es tracta
d’aprendre d’una manera molt vivencial, portant a terme accions
de comunicació reals i perdent la
por a interactuar amb els mitjans
de comunicació. L’objectiu és am-

biciós: que cap jove de la comarca de l’Anoia es quedi sense saber
que aquest estiu hi ha una cita
important a Polònia amb el Papa
Francesc.
El taller de periodisme s’imparteix dos dimecres al mes, al pati
de les 14h, des de desembre del

La Marató de TV3 a l’Acadèmia
Aquests dies s’ha celebrat a l’Acadèmia diferents xerrades relacionades amb la 24a edició de La
Marató de TV3, que enguany es
dedica a la diabetis i l’obesitat,
malalties metabòliques bastant
freqüents a Catalunya.
Els alumnes de CFGM, CFGS i
Batxillerat va escoltar diverses
xerrades conduïdes per persones
professionals sobre la diabetis
l’obesitat. Van destacar com la diabetis era una malaltia provocada
per la presència de nivells elevats
de sucre a la sang, i això afectava
a un 14% de la població catalana,
amb l’agreujant que la majoria ho
desconeix. Ens van indicar l’exis-

tència de dos tipus de diabetis,
la de tipus 1 que afecta a nens
i adults joves i que requereix un
tractament immediat amb insulina; i la de tipus 2 on l’obesitat juga
un paper important en el seu desenvolupament. A partir d’aquest
punt, ens van explicar com l’obesitat era considerada una malaltia,
i s’explicava aquesta a partir de
l’estil de vida i per causes biològiques, ambientals i condicionants
genètics.
Van ser xerrades molt interessants
que van despertar entre els alumnes un corrent crític per buscar
mitjans per solucionar aquests dos
tipus de malalties metabòliques.

2015 fins a juny del 2016. És una
activitat extraescolar gratuïta
dirigida a les alumnes de 2n, 3r i
4t d’ESO que imparteix la Carme
Raventós, llicenciada en Comunicació Audiovisual i actualment
directora de projectes en una empresa de comunicació.

Aquest matí ens ha arribat el
Tió!!! Quina alegria!!! Ve del
bosc i deu tenir set i gana. L’hem
posat a l’entrada de l’escola.
Cada dia, matí i tarda, li donem
de menjar: patates, galetes, pa,
peles de fruita.... L’hem tapat
amb una vella manta que cada
any ens el guarda del fred. I mentrestant, a la classe, ens preparem amb la seva cançó:

Caga Tió,
Caga torró,
Avellanes i mató
Si no cagues bé
Et daré un cop de bastó
Caga Tió!
Sense voler fer-li mal, esperem la
coca, les neules, els torrons i les
llaminadures.
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Concert de Nadal “Oh Feliç Mowgli”
El passat divendres 18 de desembre, la pista de l’Escola es va
transformar en un plató televisiu
per a oferir-nos el concurs “Oh Feliç Mowgli”!
Un concurs amb format similar
al ja conegut concurs de TV3 on,
des dels més petits fins als més
grans, ens van oferir un ventall
de cançons nadalenques amb un
format fresc i alegre. També vam
comptar amb la col·laboració
d’un jurat especial que valorava
les actuacions de tots els grups
d’alumnes.
I durant els canvis de corals, vam
poder gaudir de vídeos gravats
amb els assajos de cada cicle,
anuncis publicitaris protagonitzats pels mateixos alumes i, fins
i tot, un videoclip on els Mestres
ens mostraven les seves habilitats musicals i artístiques.
A més vam commemorar el 150è
aniversari del naixement de

Rudyard Kipling, autor del Llibre
de la Selva, on les seves històries
basades en contes d’animals de
la selva índia són protagonistes
a les nostres aules per a treballar
els valors dels nostres personatges de la classe.
Finalment, gentilesa de l’Ampa,

vam pujar a les aules a menjar
coca i xocolata per a desitjar-nos
unes bones festes de Nadal.
Va ser una vetllada especial, diferent i divertida que va fer gaudir
famílies, alumnes i mestres abans
d’encetar les festes nadalenques.

Activitats de l’Escola Pia
ACTIVITAT DEL PROJECTE DELS
SUBMARINS
El dimecres 9 de desembre els
alumnes de la classe de P4A han
anat a la classe dels seus padrins,
els alumnes de 1rA, a fer un petit
concert de la cançó “YellowSubmarine”, The Beatles. Aquesta
activitat s’emmarca dins del projecte dels Submarins, de les girafes de P4A, i ha estat organitzat
conjuntament entre el departament de música i d’anglès.
En finalitzar el concert, els gaudinians de 1rA han fet entrega d’un
dibuix d’un submarí, que cada padrí ha fet per al seu fillol.

Inauguració del pati de primària
de l’escola Dolors Martí Badia

A partir d’aquest curs a l’escola
Dolors Martí i Badia hi ha un nou
espai anomenat “jocs al pati”.
Es tracta d’un seguit de jocs que
han estat dissenyats i pintats a
terra per part dels i de les mestres de l’escola juntament amb
els pares que també han volgut
col·laborar.
En aquest espai lúdic hi ha diferents espais perquè les nenes i els
nens puguin gaudir de diferents
jocs com la “oca” , el “twister”, el
“terra mar i aire” , “tres en ratlla”
... i així fins a nou jocs i espais di-

ferents, incloent-hi la recreació
d’una vivenda, amb la seva cuina,
lavabo, menjador i habitacions.
Al acte d’inauguració, que va tenir lloc el 25 de novembre, va assistir la Regidora d’Educació Cultura del Ajuntament d’Igualada
Patrícia Illa que juntament amb
la directora de l’escola Rosa Montrabeta i el president de l’AMPA
David Rodríguez van procedir al
tall de la cinta que obria oficialment aquest divertit pati, que de
ben segur farà les delícies dels
infants.

Els Maristes van ser al
Fisch&Chips del Súper3

A 4T D’ESO TREBALLEM LA
LLENGUA CASTELLANA UTILITZANT RECURSOS TIC
L’activitat ha consistit en compartir activitats creades per ells
mateixos amb el recurs web/app
KAHOOT.
El tema proposat vas ser “Els
temps simples i compostos dels
verbs en indicatiu”.
ELS CUINERS DE L’ESCOLA PIA A
L’AULA DE CUINA DEL MERCAT
DE LA MASUCA
Els cuiners de l’Escola Pia, amb
col·laboració amb els alumnes
de Formació Professional de cuina i serveis, han realitzar cursos
a l’Aula de cuina del Mercat de la
Masuca, durant els dijous de desembre.
EL NOSTRE PROFESSOR D’EDUCACIÓ FÍSICA, COCO BARILES
A LA CONFERENCIA DE NORTHAMPTON
El nostre professor d’Educació
Física, Coco Bariles, ha realitzat
una Conferencia a Northampton per la British Coaches Tennis

Asociation al Motor Coordination
and Neurotreining.
EL TAST SOLIDARI RECAPTA 405
EUROS PER LA MARATÓ I L’ASSOCIACIÓ DINCAT
Un inici del cap de setmana soli-

dari i festiu. Quin goig que feia el
divendres la sala d’actes amb l’acte solidari de la Marató de TV3.
Una vuitantena de persones vam
gaudir amb els vins Guillem i del
sushi català de l’Olga Rovira. La
recaptació va ser de 405 euros.

On December 4th, the students
of Primary 3rd Cycle went to
Fish&Chips, an English TV program shot by Super 3. We left our
school very early, at seven o’clock,
and we arrived at Diagonal Avenue at half to nine. We were three children participating –fish
team- and all the other friends
could follow all the program because they were the spectators.
The different tasks we had to do
were funny and we got surprised

because we thought that the set
would be bigger an nicer, as we
usually watch on TV. The teachers were not with us, they were
in another room watching the
show on a television. Although
we didn’t win, we had a wonderful
experience and it was fantastic.
Fish and Chips!!!!!!
Adriana Castells, Roger Dalmases I Nil Santaulària – Primary
6th
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Xim i Xesca i Baula premien amb una sessió de conta contes als alumnes més
lectors de l’escola Castell d’Òdena
Com a premi als alumnes més
lectors, Xim i Xesca, portal per
al foment de la lectura i la comprensió lectora, i l’editorial Baula,
han impartit una sessió de conta
contes pels nens i nens de l’escola
Castell d’Òdena. La sessió, celebrada el passat 27 de novembre,
va ser el premi que van rebre els
alumnes 60 alumnes de 3er de
primària, que, a través de la lectura del llibre ‘Lladre de joguines’
de Baula, es van mostrar molt
participatius i van demostrar una
molt bona comprensió lectora i
molt d’interès per la lectura.
Creada al 2007, Xim i Xesca és
una web interactiva, pensada
per a nens en l’etapa d’educació
primària i secundària, que busca
fomentar l’hàbit de la lectura i
millorar la comprensió lectora
dels alumnes. A Xim i Xesca no
hi ha llibres, hi ha qüestiona-

ris de comprensió lectora; en
aquests moments més de 2.000,
però cada mes s’hi van incorporant una mitjana de 15-20 nous
qüestionaris. El funcionament
és senzill: Els alumnes escullen
un llibre dels que la web ofereix
el qüestionari, accedeixen a la
plataforma a través del seu codi i
responen el qüestionari del llibre
llegit. Si el nen respon bé el qüestionari, guanya punts. Els punts
són, d’una banda, l’eina que permet al mestre i als pares i mares
detectar el nivell de comprensió
de cada nen i, d’altra banda, fomentar la lectura entre els nens
i anar-los acompanyant des de
petits (el programa comença a
partir dels 6 anys) a convertir-se
en bons lectors a mesura que es
van solucionant els problemes de
comprensió.
L’escola Castell d’Òdena és una

escola que fa tres cursos que treballa amb Xim i Xesca. Activitats

Els reptes cooperatius a la classe d’educació
física de l’Escola de l’Ateneu
Ja fa molts anys que les escoles
van deixar de fer “gimnasia” per
passar a realitzar classes d’educació física.
A l’Escola de L’Ateneu entenem
l’educació física com una àrea
on es realitza un treball integral
dels nens i nenes: la dimensió
de l’activitat física (aquella més
motriu), d’hàbits saludables, de
l’expressió i la comunicació social
i del joc motor i el temps de lleure com un tot, sense deixar de
banda l’afectivo-social que ja hi
apareix implícita en les relacions
que si estableixen. I, aquests són
els pilars d’aquesta àrea, aquí hi
cabem tots i totes: Alts, baixos,
prims, grassonets, hàbils...
Malauradament, però, la forma
de viure la vida de la nostra societat es caracteritza pel predomini d’allò individual per damunt
d’allò col·lectiu i en conseqüència sembla que per triomfar hagis
de ser millor que els altres.
Tenint en compte que en l’àrea
d’educació física ens trobem moltes vegades davant la constant
de guanyar i perdre, degut a la
competitivitat que desperta el
joc i moltes de les activitats que
proposem des de l’àrea, a l’Escola de l’Ateneu vam optar per
començar realitzant aquestes
primers setmanes de curs un treball des d’una perspectiva del joc
cooperatiu.
Per això, des de l’àrea d’educació física hem realitzat al llarg
d’aquest primer trimestre un treball de reptes cooperatius, per tal
de treballar les relacions interpersonals entre els membres del
grup, i d’aquesta manera, des-

pertar actituds solidàries entre
els alumnes i buscar situacions
on s’hagin de resoldre conflictes
entre tots/es.
La participació en aquesta tipologia d’activitats, brinda l’oportunitat per a prendre consciència d’un
mateix en relació amb la possibilitat que els companys d’activitat
tinguin perspectives diferents a
la pròpia.
I, que és un repte cooperatiu?
1. Un repte que només es pot superar amb la participació activa
de tots els membres del grup.
2. Si un repte només el poden
aconseguir una part dels components del grup, no és cooperatiu.
3. Cal tenir un objectiu clar a

aconseguir.
A continuació un exemple de repte cooperatiu per si voleu practicar a casa.
Pensat per a quatre persones:
Heu de construir entre tots una
figura. Ara bé, heu de saber que
per cada peu que estigui tocant
a terra us donarà 3 punts, i per
cada mà 1 punt. Si es recolza
qualsevol altra part del cos a terra la puntuació que obtindreu
serà de 9 punts.
Una vegada coneixeu les puntuacions us proposo el següent
repte:
Heu de construir una figura que
sumi com a màxim 8 punts.
Ànims, segur que ho aconseguiu!

com l’organitzada per Xim i Xesca
i Baula ajuden a fomentar la lec-

tura entre els seus alumnes d’una
manera divertida.

Visita oficial a l’institut Badia i
Margarit per Santa Cecília

Dilluns dia 23 de novembre, l’alcalde, la regidora d’Ensenyament
i el director dels Serveis Territorials van visitar les instal.lacions de
l’institut de nova creació a Igualada, Institut Badia i Margarit, i
van aprofitar per celebrar Santa
Cecília amb l’actuació d’un dels
projectes que aquest institut impulsa, el projecte Musicians and
Storytellers, que es va estrenar
en primícia la setmana passada
a la Llar La Rosella, Escola Dolors
Martí i Escola Castell d’Òdena.
Aquest projecte combina la interpretació musical (flauta, violí,
teclat, guitarra, “cajón”), el ball i
la narració de contes en català i
en anglès.
Dilluns tots els alumnes van in-

terpretar “Boig per tu” i “Titanic”
amb la flauta, i alumnes de les
optatives de guitarra i teclats van
interpretar “Titanic” i “Our place”,
i alguns alumnes van tocar peces
de creació pròpia. També es va
aprofitar l’ocasió per descobrir el
logo definitiu de l’institut, escollit
entre tots els alumnes, i fet per
Roc Ros. L’alcalde i el director dels
Serveis Territorials li van lliurar
un petit obsequi. Els alumnes del
centre van lliurar a l’Ajuntament
i als Serveis Territorials uns dibuixos, obra de Riduan.
L’actuació va ser molt lluïda i tant
els alumnes com el professorat i
les autoritats en van quedar molt
satisfets.
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Concert de Nadal de l’Acadèmia Igualada:
Emociona’t.
El passat divendres 18 de desembre l’espai esportiu Mont-aQua
de Santa Margarita de Montbui
va acollir de nou el seu, i ja desitjat Concert de Nadal, on més
d’un miler de persones assistents
van poden gaudir de l’acurada interpretació de nadales i cançons
de Nadal complertes amb importants coreografies a càrrec dels
alumnes de les etapes d’Educació
Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior.
Com ja es tradicional, l’esdeveniment va començar minuts abans
de les 20.30h amb la projecció
del making – of d’aquest concert
amb una emotiva selecció d’imatges i vídeos que mostraren al públic el complex treball d’aquest
esdeveniment, una activitat treballada amb esforç i il·lusió per
part de tota la comunitat educativa de la nostra escola.
Seguint l’objectiu de ser una escola emocionalment preparada,
i sota el nom d’“Emociona’t”, les
emocions van ser les protagonistes del fil conductor d’aquest esdeveniment: al llarg del concert,
els nostres alumnes van omplir
d’una manera molt especial el
gran i il·luminat arbre que hi
havia a l’escenari. Ho van fer
amb una bola de Nadal, carregada precisament d’una emoció:

alegria, por, tendresa, amor, gratitud, esforç ... acompanyada de
la lectura de la lletra d’una cançó que representava cada una
d’elles. Guarnir-lo ens va ajudar a
a conèixen’s una mica millor.
El concert va acabar amb la interpretació conjunta de la cançó “Un
beso redondo” de la reconeguda
cantant Conchita qui, abans de
començar aquesta darrera cançó
es va dirigir al públic assistent a
través d’un vídeo amb una dedicatòria tot agraint l’ús d’aquesta
bonica cançó i el treball que en
vàrem fer a partir d’aquesta.
Aquest esdeveniment és resultat
de l’important implicació i treball
desenvolupat per part de tota la

comunitat educativa del centre.
Alhora, és una mostra directa
del tractament diferencial que
l’Acadèmia Igualada ha adoptat
vers la música fent-la present en
el seu dia a dia, utilitzant-la com
una eina de dinamització cultural
i social del centre i desenvolupant-la com una eina d’aprenentatge d’importants i actuals valors com són el respecte, l’esforç,
la constància i el treball corporatiu i en equip.
El concert d’aquest any va tancar
els actes de celebració del 75è
aniversari de la nostra escola
però recordeu que l’historia continua!

Projecte de participació als Maristes
El passat 14 de desembre es va
realitzar la primera assemblea de
delegats del curs 15-16. Aquest
ja és el segon any en què es porta a terme aquesta reunió dels
representants de l’alumnat amb
l’equip pedagògic, format per
coordinadors dels cicles, representants dels departaments d’orientació i pastoral i cap d’estudis.
La xerrada es fa en base a les
actes de les assemblees que es
van dur a terme durant el mes de
novembre a les diferents classes
amb els tutors corresponents,
on es valoren molts aspectes diferents que tenen a veure amb
l’activitat acadèmica del col·legi.
Amb aquesta trobada es pretén
donar sortida a demandes i inquietuds de l’alumnat, alhora que
se’ls demana la seva coresponsabilitat en la marxa de tot allò que
es fa al centre. Com a centre Marista, estem immersos en un pla a
sis anys on, a part de de molts altres objectius, ens plantegem donar eines als nois i noies perquè
aprenguin les diferents maneres
de participar i intervenir en la
societat per tal de millorar-la. És
evident que a l’escola és on s’han
de començar a introduir aquestes

Taller “Canvia el xip“ a
l’Acadèmia Igualada

Els alumnes de tercer de Primària
vam realitzar un taller per destacar el valor afegit que tenen els
nostres alumnes amb la diversitat cultural. Es vol fer entendre
que tot i les diferències exis-

tents a les aules podem arribar
a l´entesa. S´ha de defensar els
drets de tots i totes. Ens va servir
per reflexionar sobre el tema i ser
mes conscients de la problemàtica del dia a dia.

Programa EFEC a l’Escola
Monalco
Per segon any consecutiu, els
alumnes de 4t d’ESO de l’escola
Monalco enceten el programa
EFEC (Educació Financera a les
Escoles de Catalunya).
Durant sis tallers, els alumnes tindran la possibilitat de rebre orientacions i consells sobre finança
personal bàsica de mà de professionals del sector financer i econòmic. El divendres 4 de desembre van fer el taller “Administrant
els teus diners “ i van practicar la
gestió de pressupostos personals
i divendres 11 de desembre han

fet la xerrada sobre “Endeutar-se
amb seny”.
Volem agrair la professionalitat
de tots els voluntaris i voluntàries
que els han visitat i els visitaran
al llarg d’aquestes sis sessions.

Alumnes del Monalco a TV3

habilitats tan necessàries en el
nostre món d’avui.
De fet, a l’inici del projecte, es va
demanar a l’alumnat que, a partir
d’un document, intentessin pensar en el perfil que hauria de tenir
un bon delegat de classe, i a partir
de les aportacions de cada classe,
es va elaborar el document del
perfil del delegat, el qual es té en
compte cada cop que hi ha eleccions a delegat.
Quant a la primera trobada d’enguany, volem destacar la bona
sintonia que hi va haver entre els
delegats i el professorat assistent

a la reunió. Tots els comentaris es
van fer amb la més gran cordialitat i cal dir que les aportacions
de l’alumnat han estat del tot encertades.
A partir d’ara, els passos a seguir
seran els següents: l’acta resultant de la reunió amb els acords
presos, es traslladarà a les classes
i a l’equip directiu del centre, el
qual mirarà de donar resposta a
les qüestions que es proposen, en
la mesura del possible.
Enhorabona a tots per la bona
marxa del projecte de participació!

Els alumnes de 2n d’ESO hem
anat a visitar les instal•lacions de
TV3: els platós, la sala de caracterització, la sala de realització, etc.

Ha estat una experiència molt
interessant que hem finalitzat dinant tots junts al Maremàgnum.
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Alumnes d’ESO de l’Acadèmia
visiten el parlament

Alumnes de 2n d’ESO de l’Acadè·
mia van visitar el Parlament de
Catalunya de la mà de la diputa·
da igualadina Sra. Verges. La visi·
ta va permetre conèixer un edifici
important de la política catalana,
un indret on s’aproven lleis que
després ens afecten al dia a dia.
Els estudiants van poder viure

per uns instants la sensació de ser
diputats i diputades del nostre
Parlament. Van entendre millor
quina era la funció de la Cambra
catalana, com es presentaven les
esmenes que es discutien en co·
missió, i com s’elaborava el dicta·
men que després es discutia i es
votava en el ple.

A l’escola Pompeu Fabra, un
bon grup de mares inicien el
projecte pati

Lliurament del distintiu d’Escola
Verda al col.legi Monalco
El passat dissabte, 28 de novem·
bre, al Cosmocaixa de Barcelona,
es va fer el lliurament dels distin·
tius d’escola verda a 70 escoles
de tot Catalunya, entre elles la
nostra.
Una representació de direcció,
alumnes, pares i professors del
Col·legi Monalco va anar a re·
collir el distintiu que ens acre·
dita com a membre de la Xarxa
d’Escoles per a la Sostenibilitat
de Catalunya (XESC). Els diplo·
mes van ser lliurats pel Sr. Josep
Enric Llebot, Secretari de Medi
Ambient i Sostenibilitat, i la Sra.
Teresa Pijoan, Directora General
d’ESO i Batxillerat del Departa·
ment d’Ensenyament.
Després del treball ben fet al llarg
d’aquests anys i el compromís de
pares, alumnes, professors i tota
la comunitat educativa Monalco

en aquest Projecte de centre, des
del Departament s’ha recone·
gut aquesta tasca que seguirem
tirant endavant i treballarem

competencialment en totes les
matèries.
Enhorabona a tota la comunitat
!!!

Alumnes de l’Acadèmia gaudeixen del
Superprestigio Dirt Track
Els alumnes de l’Acadèmia des·
prés de participar en el concurs
de Repsol, i haver quedat entre
les escoles finalistes, van rebre
com a premi 40 entrades per
veure el Superprestigio Dirt Track
que es celebrar a Barcelona el
passat 12 de desembre.
El Palau Sant Jordi va ser el lloc
on les estrelles del mundial de
Moto GP s’enfrontaven dins de la
tercera edició del Superprestigio
Dirt Track. Els pilots més ràpids
del món van ser presents dispu·
tant-se qui era el millor derrapant
sobre la pista de terra. Entre els
participants hi havia el campió
de l’any passat Marc Márquez.
La cursa va ser impressionant, els

nostres alumnes van gaudir d’allò
més. Va ser una experiència irre·
petible al veure tants pilots famo·

sos i on tothom vibrava al soroll
dels motors. Esperem tornar l’any
vinent.

Xerrada sobre alimentació equilibrada als
infants a l’Acadèmia

Un grup de mares de l’escola,
convocades per l’Assemblea de
pares/mares delegats/des que
hem iniciat aquest curs, han fet
una gran tasca, dijous 26 de no·
vembre a la tarda.
Aquesta ha estat una primera
posada en pràctica de la col·
laboració de les famílies a l’escola
arrel de les demandes de la 1a
Assemblea. Les famílies podran
participar del projecte pati i del
projecte hort, gestionat des de
l’escola però amb l’ajuda i im·
plicació de les mares/pares, tot
creant espais verds amb pneumà·
tics pintats, pintada de grades i

espais exterior del centre, creació
de l’hort escolar a terra…
Aquesta passada tarda hem co·
mençat amb la primera tasca: la
pintada de les grades de la pista
de l’escola. Per tal de donar color
a la pista, hem pintat una prime·
ra capa de pintura blanca per,
posteriorment, pintar-les amb els
3 colors identitaris del centre.
Ha estat una tarda de gran feina,
però ens ho hem passat mooooo·
olt bé!!!!!!
MOLTÍSSIMES
GRÀCIES
A
AQUESTES MARES TANT SIM·
PÀTIQUES I TREBALLADO·
RES!!!!!!!!!!!!!!

Es va celebrar a l’Acadèmia una
xerrada dirigida als pares sobre
l’alimentació equilibrada als in·
fants i conduïda per la pediatra
Míriam Fernández de l’ABS de
Santa Margarida de Montbui.
La ponent va destacar la impor·
tància de proporcionar al nen una
ingesta de nutrients en quanti·
tat, qualitat i proporció adequats
per tal d’obtenir un creixement,
una maduració i un desenvolupa·
ment correctes, evitar carències
nutricionals i prevenir malalties.
Recordava la necessitat d’una
aportació correcta de làctics, amb
un consum de iogurt per mante·
nir en bon estat el sistema defen·
siu de l’organisme i regenerar la
flora intestinal. Potenciar el con·
sum d’hidrats de carboni comple·
xos com els cereals, els llegums i

les patates, assegurar la dosi su·
ficient de vitamina C a partir de
dues fruites al dia i el consum de
verdures crues. Va fer referència
a l’esmorzar com un àpat impres·
cindible per recarregar energia i
els nutrients que necessita l’or·
ganisme i va fer incidència en la

necessitat de no descuidar el be·
renar, ja que l’organisme de l’in·
fant no està preparat per passar
gaires hores sense menjar.
Va ser una xerrada molt interes·
sant, de la quals els pares pre·
sents van prendre nota.
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La curiositat és el motor de l’aprenentatge a les
Escoles de l’Ateneu
Albert Einstein va dir: “El que importa és no deixar de fer-se preguntes”
A l’Escola de l’Ateneu experimentem i ens fem preguntes, les
responem i ens en fem de noves.
Utilitzem el mètode científic
d’observació i plantejament d’un
problema, formulació de les hipòtesis, elaboració d’experiments i
comprovació i anàlisi dels resultats. Aprenem a treure conclusions aplicables a noves situacions.
Als alumnes de 4t de primària
(9 anys) ens agrada molt fer-nos
preguntes:
A la sortida al naixement del riu
Anoia, al Molí de la Roda, vam
veure molts sabaters córrer per
sobre de l’aigua: per què no s’enfonsen?.
Vam poder comprovar que la superfície de l’aigua té com una
membrana elàstica tensa i que a
aquest fenomen se’l coneix com
tensió superficial. És per això que
els sabaters poden caminar per
sobre de l’aigua. Amb una sola
gota de sabó aquesta tensió es
trenca! Ara ja sabem perquè els
sabaters no poden viure en aigües contaminades!
A la visita a la depuradora EDAR
de Vilanova del Camí vam descobrir on va a parar l’aigua d’Igualada i com la netegen: Ho podríem
fer nosaltres a casa?.
Per depurar aigua a la classe vam
utilitzar diferents sorres i graves i

una mica de cotó. Va sortir aigua
neta però no potable!.
A la sortida del Projecte Rius on
vam inspeccionar l’estat del riu
Anoia, vam mesurar el PH de l’aigua amb unes pastilles que feien
de reactius: Sense aquestes pastilles, podríem mesurar el PH de
diferents líquids?.
Ara ja sabem que el PH és una
mesura del grau d’acidesa d’un
compost.
D’indicadors de PH n’hi ha de
diverses menes, i un dels més
casolans és l’extracte de col llombarda. La col llombarda conté un
pigment, anomenat antocianina
(responsable del color violeta de
la planta), que canvia de color segons l’acidesa del líquid. Ho vam

comprovar amb el suc de llimona
i el vinagre que es van tornar de
color vermellós (són àcids); l’aigua que es va tornar blavosa (Ph
neutre); i el lleixiu que es va tornar de color verd (és base). Va ser
màgic!
El cicle de l’aigua ens el sabem
molt bé, però: podríem fer ploure
a la classe?.
Vam bullir aigua a 100 ºC i vam
posar a sobre una safata refredada amb glaçons. El vapor es va
condensar sota la safata fins que
va tornar a caure en forma de gotetes: vam fer ploure!
L’experimentació directa és la millor manera d’adquirir i interioritzar els coneixements, i a més és
molt divertit!

Els alumnes de 4t d’ESO de l’Escola Pia participen
en la 25ª Caminada per la pau

Els Maristes van a la Ludoteca i
a Can Canadell

El dijous de la setmana passada,
els nens i nenes de primer dels
Maristes hem anat a la Ludoteca
Sant Miquel (Espai Cívic Centre)
a participar i gaudir d’una estona de joc simbòlic. Considerem
que el joc és una activitat física
i mental indispensable que tota
persona necessita per a desenvolupar-se a nivell biològic, psicomotriu, intel·lectual, socialitzador i afectiu.
Allà vam poder jugar a l’espai
de la caseta on de cop i volta
ens vam convertir en mares, pares, nens, nenes... A l’espai de les
disfresses van canviar de personatges princeses, pallassos, cavallers... A l’espai de les botigues
van fer de botiguers i de compradors carregant els cistells d’allò
que creiem que necessitàvem...
A l’espai de les construccions en
van convertir en enginyers de
pont i camins fent uns circuits
d’allò més ben calculats... A l’espai dels jocs de taula també van
seguir les diferents normes dels
jocs tot respectant el seu torn...
No cal dir que ens s’ho van passar

d’allò més bé.
Un altra dia vam anar d’excursió
a Can Canadell, masia que es troba a la població de Calders (Bages). En aquesta sortida vam poder realitzar una descoberta del
bosc. Ens van distribuir en grups
i vam realitzar una gimcana que
ens permetre trobar diferents
elements que es poden trobar al
bosc, alhora que vam experimentar amb les olors, els sons, colors,
formes... que es troben en aquesta estació de l’any “La Tardor”.
També vam cantar, ballar i recol·
lectar... Vam elaborar un quadre
de natura molt bonic, original i
propi amb tot allò que vam portar
del bosc i que vam poder portar a
casa com a record de la sortida. A
més vam poder gaudir d’algunes
estones de joc amb els companys
a l’aire lliure, ja que també el
temps ens va acompanyar a fer
la sortida més agradable Va resultar una excursió interessant,
on vam poder observar, aprendre,
relacionar, experimentar, jugar...
i sobretot experimentar aquella
sensació de sentir-nos molt bé.

Cicle Superior de l’Ateneu als
volcans de la Garrotxa

Com ja és tradicional a la nostra
escola, el 27 de novembre és un
dia especial: aturem les classes
a tots els cursos i vivim un dia de
convivència aprenent de forma
diferent. El motiu? Celebrem el
dia del fundador de la nostra escola, Sant Josep de Calassanç.
Els alumnes de 4t d’ESO vam
participar en la Caminada per la
pau, una activitat organitzada

per l’Escola Pia de Catalunya i
que aplega alumnes de 4t d’ESO
de totes les nostres escoles.
Aquest any ens vam trobar a l’Escola Pia de Moià amb una motivació especial: la celebració de la
25a edició de l’activitat.
La caminada, que va estar preparada per alumnes de l ‘Escola Pia
de Nostra Senyora, va possibilitar
la trobada de més de sis-cents

alumnes que, tot i caminant pels
camins del Moianès, vam poder
parlar i reflexionar en torn la situació dels refugiats que intenten
arribar a Europa.
“Seguim caminant per arribar
ben lluny!” era el lema de la trobada; un lema que es va convertir
en motiu de debat i d’aprenentatge.

Els alumnes de CS de l’escola de
l’Ateneu han visitat la Garrotxa
per estudiar els volcans i el seu
entorn. Han pogut conèixer els
volcans Montsacopa i Croscat
situats al parc natural de la Garrotxa. Han estudiat les característiques de l’ecosistema de la fageda d’en Jordà i han gaudit d’un
esplèndit dia de tardor. Al museu

del Casal dels volcans han pogut
experimentar en primera persona
les sensacions d’un simulacre de
terratrèmol.
L’estada ha tingut lloc en un marc
incomparable, la casa de colònies
“la Canova”, situada just al costat
del volcà Croscat. Han sigut dos
dies de treball de camp i bona
convivència.

Descobreix Igualada... i més!

El passatges d’en Galí i de El Forn

Carmel·la Planell
Historiadora
i fotògrafa

Els antiquíssims passatges d’en Galí (primer,
amb el nom de Garí) i el passatge de El Forn
es mantenen com a aquelles retallades vies
que, en els seus orígens, anaven de la històrica Plaça Nova o del Blat cap a les respectives
sortides de la muralla, en obrir-se -amb portals
d’arc de mig punt i pilona circular, de pedra, inclosa- cap al vell Carrer Nou de Dalt, avui Carrer
Nou. L’existència doncs d’aquests passatges
data dels dies de la construcció de les segones
muralles, però no va ser fins al segle XV que
van esdevenir un autèntic lloc transitable, amb
habitatges, tallers i unes modestes botigues.
Tanmateix, un tret distintiu que caracteritza al
Passatge d’en Galí, diferentment del de El Forn,
és la seva disposició en forma de “ela”, una silueta que segurament respon a la voluntat municipal d’acomodar un traçat urbà als interessos
d’algunes propietats.
Avui, pel que fa al Passatge d’en Galí, més que
transitar-hi com a un lloc de pas, val la pena
de resseguir tranquil·lament la seva angular
delineació i contemplar unes edificacions centenàries prou ben conservades, amb uns baixos
ajustats a noves demandes comercials, però
sempre sensibles en la preservació de la pedra i
els embigats de fusta d’altres èpoques. És el cas
del què fins fa poc havia estat el restaurant El
Quinqué, d’una peculiar distribució interior, així
com els locals que ocupen el Vinnari -amb entrada pel passatge de El Forn- i el Vinnart -obert
a la Plaça de l’Ajuntament-. Tanmateix, ha estat
l’espai multicultural, de literatura música i arts
plàstiques de Llegim... llibreria el que, des del
2003, més animació ha aportat a aquest sector
de tan desacostumada mobilitat. Emperò, des
d’un punt de vista històric, si bé cal saber que
el nom del passatge fa honors al Capità Josep

Passatge d’El Forn i una perspectiva del passatge Galí      © Carmel·la Planell
Galí i Morera, que va morir a la Gerra del Francès; no es pot passar per alt que aquesta via durant molts
anys va ser un important punt de referència per haver acollit l’edifici (ben a prop d’on hi ha la Capelleta)
de la primera Escola Femenina, fundada per Felícia Mateu i Padró, al segle XVIII. Tot i això, l’edifici més
emblemàtic del passatge és la Capella de la Mare de Déu de Montserrat, tot un capítol a part.
D’altra banda, quant al Passatge de El Forn, amb una tipologia d’edificis semblant al d’en Galí, aquest
va incorporar un apel·latiu referit a la presència del primer forn -el Forn de dalt- construït a la vila a principis de l’Edat Moderna; tot i això, posteriorment, la importància d’aquesta via va anar en augment tan
bon punt com s’hi anaven instal·lant botigues per al despatx d’aliments; uns establiments que en certa
mesura han sobreviscut fins fa ben poc, essent substituïts per una altra mena de comerços.

CONFETI I SERPENTINES
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nou 2016!
happy new
year 2016!
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Anoia Sud

Capellades celebra una nova
edició del Saló de la Infància

Arribada del patge Ali-Huk a
Sant Martí de Tous

Exposició de gravats
de Josep M. Rosich,
a la Sala Municipal
de la Pobla de
Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

Capellades Comerç, en col·
laboració amb l’Ajuntament de
Capellades, s’ha encarregat
novament d’organitzar a Ca·
pellades una nova edició del
Saló de la Infància.
Al Pavelló Poliesportiu hi ha
molts estands variats amb
propostes per a nens i nenes
de totes les edats: ordina·
dors, pintura, cuina, inflables,
escalèxtric... Tot amb la col·

laboració de les entitats de la
vila que hi aportaran el seu gra
de sorra cantant i participant a
les diverses sessions.
El saló obre els matins de 10 a
1 i les tardes de 5 a 8, excepte
el dia 31, que només obrirà al
matí i el dia 1 que estarà tan·
cat.
La inauguració, amb els regi·
dors de l’Ajuntament i la Junta
de Capellades Comerç, es va
fer el dia 28 a la tarda.

SANT MARTÍ DE TOUS / LL.A.A.

A les 6 de la tarda del passat
diumenge 27 arribà puntual·
ment a la plaça de Fàtima de
la nostra localitat l’emissari
de ses majestats els Reis de
l’Orient el patge ALI-HUK .
Acompanyat pel seu seguici
s’adreçà cap al local muni·
cipal, on va procedir a reco·
llir les cartes que els infants
de Tous tenien escrites als
Reis de l’Orient demanant-los

aquelles joguines que més de·
sitgen.
Des de fa més de 35 anys el
patge Ali-Huk és l’encarregat
de recollir i fer arribar a ses
majestats els Reis de l’Orient
les cartes a ells adreçades
des del nostre poble.
El proper dimarts dia 5 de ge·
ner els tres Reis Mags: Melci·
or , Gaspar i Baltasar visitaran
personalment Sant Marti de
Tous, tal com vénen fent des
de temps immemorial.

Josep M. Rosich exposarà
una col·lecció dels seus gra·
vats a la Sala Municipal de
la Pobla de Claramunt.
La mostra s’inaugurarà el
diumenge 3 de gener, a 2/4
d’1 del migdia, i es podrà
visitar fins al 17 de gener.
Aquesta activitat està inclo·
sa dins de l’agenda d’actes
nadalencs del municipi i l’or·
ganitza la regidoria de Cul·
tura de l’Ajuntament.
L’exposició porta per títol
“Rosich i el gravat”. L’horari
de visites serà de dilluns a
dissabte, de 2/4 de 6 de la
tarda a 2/4 de 8 del vespre,
i els diumenges, de les 12 a
les 2 del migdia. Rosich ja
va mostrar, el mes d’abril a
l’espai cultural poblatà, una
part de les seves creacions,
juntament amb l’artista Àn·
gels Cuerva, i ara torna amb
noves obres.
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La Torre de Claramunt aprova un pressupost
de 3,3 milions d’euros pel 2016
LA TORRE DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de La Torre de
Claramunt ja té aprovat inicialment el pressupost pel
proper any 2016 per un total
de 3,3 milions. Els comptes
pel proper exercici van rebre els vots a favor de CIU,
l’abstenció d’ ERC, els vots
en contra de PSOE i ACIRE i
l’absència del grup municipal
d’ICV.
El pressupost de l’Ajuntament contempla la pràctica congelació de les taxes i
impostos municipals, incloent-hi l’IBI. L’alcalde, Jaume
Riba explica que “aquest fet
reflecteix la voluntat de no
traslladar més pressió fiscal
a la ciutadania”.
Segons Riba estem davant

un pressupost molt continuista i explica que “hem fet un
gran esforç per seguir amb
la mateixa línia sensible amb
els aspectes socials”. L’alcalde afegeix que “és un pressupost molt realista i acurat a
totes les necessitats i situacions socials”. D’altra banda,
els comptes públics contemplen com sempre, el suport a
les entitats del poble, l’aposta pel teixit associatiu i l’activitat cultural del municipi. Un
pressupost que garanteix la
prestació de tots els serveis
públics.
Pel que fa als equipaments,
cal destacar les inversions
previstes en les zones esportives, com per exemple els
arranjaments a la pista del

pavelló, una nova il·luminació
del camp de futbol o la pèrgola per la zona lúdico-esportiva del Parc Mil·leni.
Cal remarcar l’aposta de
l’Ajuntament per la suficiència energètica, ja que preveu destinar una part de les
inversions a l’enllumenat
públic de tipus led. Es continuarà amb l’execució final
de l’obra de la plaça cívica
de Pinedes de l’Armengol,
transformant aquest entorn
en el centre neuràlgic de la
urbanització.
Malgrat ser un municipi dispers i ampli, des de l’Ajuntament sempre s’ha buscat de
cuidar els grans però també
petits detalls que afecten
cada barri.

Veïns i veïnes de la Torre de Claramunt passen
un cap de setmana a l’Estartit
LA TORRE DE C. / LA VEU

El cap de setmana del 12 i 13
de desembre un grup de veïns
i veïnes van fer una escapada
a l’Estartit, a la Costa Brava,
en el marc de les sortides que
programa l’Ajuntament de La
Torre de Claramunt.
Al llarg del cap de setmana
van poder descobrir els diferents paisatges i la important
oferta turística d’aquest municipi. Així dissabte es va visitar
la fàbrica de conserves d’ anxoves “Casa Bordas”, de gran
interès agroalimentari, producte típic i tradicional de la
zona, a més de passejar pels
carrers del centre, la platja i
gaudir de tots els atractius de
l’Estartit.
L’endemà diumenge, abans
del retorn a casa, es va poder

La Biblioteca obre una sala
d’estudi nocturna

MASQUEFA / LA VEU

La Biblioteca, juntament amb
el Casal de Joves, engega
un nou servei: oferir una aula
d’estudi nocturna als estudiants majors de 16 anys. Del
7 de gener al al 5 de febrer
s’obrirà la planta baixa de la
biblioteca, de dilluns a divendres, de les 20.30 h a les 23 h.
L’objectiu és oferir un espai
tranquil i acollidor on poder
preparar-se per a les proves
de selectivitat, exàmens, recuperacions, etc... No està pensat per fer treballs en grup,

ja que cal mantenir el silenci.
També es demana als que la
utilitzin, mantenir l’espai net.
Per accedir-hi caldrà identificar-se amb el DNI, el passaport o el NIE.
S’oferirà el servei de WIFI (caldrà portar el carnet de biblioteca per accedir-hi), però no es
podrà accedir als ordinadors
d’autoconsulta ni al préstec de
llibres que ofereix la biblioteca
en el seu horari habitual.
Per a més informació us podeu adreçar a la Biblioteca
Municipal o al Casal de Joves.

Festa de Cap d’Any a la Sala
Polivalent
MASQUEFA / LA VEU

visitar a una fàbrica de ceràmica en la que es va poder

veure el procés d’elaboració
d’una peça.

GUANYADORA
DEL MES
DE DESEMBRE

L’Ajuntament de Masquefa va
aprovar en la Junta de Govern, celebrada el passat 21
de desembre, autoritzar al FC
Masquefa perquè organitzi la
festa de Cap d’Any.
La celebració, per donar la
benvinguda al 2016, es farà
a la Sala Polivalent, el 31 de
desembre de 2015 i s’acabarà
a les 6.30 h del matí de l’1 de
gener de 2016.

SORTEIG D’UNA BICICLETA
Nom
Adreça
Localitat
Tel

AINA LOPEZ

Email

d’Igualada

Felicitats!!

S’ha d’enviar la butlleta a

al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada
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Anoia Sud

Piera viu les Festes de Nadal
amb nombroses activitats

PIERA / LA VEU

La setmana de Nadal va estar
marcada pels actes més tradicionals com el Pessebre Vivent que va comptar amb més
de 3.000 visitants en la seva
edició 26.
Alguns quadres nous, la lluna
plena que per primera vegada
entrava en escena, i el poc
fred van fer que la gent passegés amb més tranquil·litat que
de costum.
El mateix dia de Nadal la salutació de l’alcalde, Jordi Madrid, a la ràdio o la inauguració
de l’exposició ‘Homenatge a
Kandinsky de Noemí Barberà
(foto 4) van ser altres dels actes destacables.
Per Sant Esteve va tenir el
concert habitual que organitza

l’Agrupació Sardanista de Piera a l’església de Santa Maria
i la 63a edició del Concurs de
pessebres els premis del qual
es donaven l’endemà diumenge a la mitja part del concert
dels Pedaços que també es va
fer a la mateixa església.
Destacar també el XIX Saló
de la Infància i de la Joventut que va tenir lloc a la nau
de Cal Sanahuja amb tallers,
inflables, un munt d’activitats,
concerts i el lliurament de les
cartes per als Reis Mags.
Aquesta setmana es disputa
el XIII Torneig de futbol sala
de Nadal, tenim cicle de cinema infantil al Foment, recollida
de joguines o el concert d’Any
Nou com a actes principals.

Exposició homenatge
a Kandinsky a la sala
d’exposicions pierenca

PIERA / LA VEU

El dia de Nadal a la tarda es va
inaugurar l’exposició “Homenatge a Kandinsky” de l’artista
Noemí Barberà. La intenció és
transmetre la filosofia del mestre Vasili Kandinsky segons la
qual les persones tendeixen a
cercar la part espiritual de la
vida. Barberà treballa a partir
d’aquest insecte i la influència

que té en diferents religions i
creences.
El resultat es pot veure a la
Sala d’Exposicions Municipal
de l’Ajuntament, a la plaça
Joan Orpí, en els següents
horaris:
Gener: Dia 2, d’11 a 14 h, dies
5 i 6, de 17 a 20 h, dies 8, 9 i
10, d’11 a 14 h.

Vivint les festes als Hostalets de Pierola
ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Les festes de Nadal segueixen als Hostalets després d’un
cap de setmana llarg en el que
hi va haver les tradicionals
misses (del Gall i la solemne
de Nadal) a l’església de Sant
Pere, la festa electrònica per
als més joves o, diumenge, el
caga tió a la plaça Dr. Conde
amb un enorme tió que, com
cada any, va fer somriure als
més petits del poble. A la tarda, el cafè del casal es va omplir per escoltar la Cantada solidària a càrrec de l’Associació
Amics de la Solidaritat amb un
reguitzell de nadales molt variades i molt ben interpretades.
Aquesta setmana, el programa continua amb les festes de
Cap d’Any al Casal d’avis i la
celebració a l’entrada 2016 al
Casal a partir de la 1 de la matinada. Divendres, primer dia
de l’any, hi ha missa a quarts
d’1 del migdia mentre que dissabte al matí es disputarà la
1a Cursa Familiar nadalenca
i a la tarda hi haurà els tallers nadalencs a la Torre del
Sr. Enric. Diumenge el patge

Txelín recollirà les cartes per
SSMM els Reis d’Orient a les
12.30 hores i a la tarda tindrà
lloc la primera ballada de sardanes de l’any.
Durant aquests dies de Nadal

podeu visitar els Hostalets de
Pierola i descobrir i compartir
el seu patrimoni paleontològic
i modernista. Més informació a
www.visitahostalets.cat .

La Diputació de Barcelona impulsa mesures
contra la pobresa energètica
ANOIA / LA VEU

La Diputació de Barcelona incrementarà durant aquest mandat el conjunt d’actuacions per
fer front a la pobresa energètica, una de les problemàtiques
socials que més ha crescut a
la demarcació de Barcelona
i al conjunt de Catalunya, on
s’estima que un 10,9% de llars
no poden mantenir l’habitatge
a una temperatura adequada
(una xifra que s’ha duplicat respecte l’inici de la crisi el 2008).
Des de la Diputació de Barcelona s’iniciarà una nova línia de
suport tècnic de caràcter preventiu i adreçat a les famílies
per tal de millorar l’eficiència
energètica de les llars, tot educant en un consum racional, eficient i responsable de les energies amb l’objectiu de millorar
l’eficiència energètica i reduir
les despeses dels subministraments bàsics de les llars en
situació de pobresa energètica.
En el marc d’aquesta iniciativa,
l’Àrea d’Atenció a les Persones
de la corporació està elaborant
un estudi que presentarà una
diagnosi sobre la problemàtica
a la demarcació de Barcelona,
així com un recull de bones
pràctiques i d’accions per fer
front a la pobresa energètica
des del món local, tenint en
compte els diferents agents i
àmbits implicats i promovent el

treball transversal.
Aquest estudi, que s’ha posat
en marxa el mes de juliol, contempla un anàlisi d’experiències
locals i internacionals; una enquesta a tots els municipis de
la demarcació de Barcelona;
entrevistes a experts i tallers de
debat amb agents implicats de
diferents institucions (Generalitat de Catalunya, Diputació de
Barcelona, ajuntaments, consells comarcals, universitats,
empreses i entitats), així com
diferents àmbits sectorials (serveis socials, consum, habitatge
i medi ambient).
A l’octubre s’han engegat, també, dues proves pilot que ofereixen auditories i intervencions
en habitatges en situació de
pobresa energètica al Consell
Comarcal d’Osona i a Vilanova
i la Geltrú. S’està intervenint en
40 domicilis (20 en cada territori), on es realitza una auditoria
energètica; amb la instal·lació
gratuïta d’elements de baix cost
d’eficiència energètica com ara
bombetes de baix consum,
virets per a les finestres, temporitzadors, regletes amb interruptor, sota-portes...; i s’estan
donant pautes de consum eficient així com una avaluació de
l’impacte d’aquesta intervenció.
També es porten a terme sessions grupals per a l’apoderament de les persones benefici-

àries i està prevista l’elaboració
d’un manual que serà editat i
distribuït a tota la ciutadania.
Aquest es un projecte que en
els darrers mesos ja han iniciat alguns municipis amb molt
bons resultats (Sabadell, Rubí,
Cornellà i Vic) i que es vol estendre i ampliar les intervencions a tot el territori.
A partir de 2016, i en base a l’experiència d’aquestes proves pilot, s’oferirà a tots els ens locals
de la demarcació de Barcelona
el recurs “Auditories i intervenció als habitatges en situació de
pobresa energètica”, de forma
transversal entre 3 àmbits de
la corporació: Benestar Social,
Medi Ambient i Habitatge, per
garantir una actuació integral.
La finalitat és millorar l’eficiència energètica i reduir les despeses dels subministraments
bàsics (electricitat, aigua i gas)
dels habitatges en situació de
pobresa energètica, identificats
i derivats pels serveis socials
municipals.
La primera fase d’aquest nou
recurs sortirà a concurs al llarg
de 2016 amb un pressupost
conjunt de 500.000€ per poder
intervenir en 1.600 habitatges.
Benestar Social de la Diputació
de Barcelona farà una aportació de 300.000€ i Medi Ambient
i Habitatge aportaran 100.000
€ cadascun.
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Alta Anoia

Finalitza la temporada de cursos de “Cuina
de Tardor” al Consorci de l’Alta Anoia

Calaf Turisme, una nova
aplicació per a mòbil

ALTA ANOIA / LA VEU

La setmana passada es van
dur a terme els últims tallers de
cuina programats per aquest
trimestre al Consorci de l’Alta
Anoia amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona.
Han estat un total de 8 setmanes on entre divendres i
dissabte s’han dut a terme
diversos tallers guiats per professionals de la comarca com
són el Daniel Aubeso, la Sandra Galvé i la Bet Florensa.
Els cursos, on s’han tractat
temes tan diversos com la cuina energètica, les postres o la
cuina de temporada, han estat
pensats com una eina clau per
a la dinamització del territori i
la difusió de la gastronomia de
la comarca aportant formació i
nous coneixements als assistents.
Degut a l’alta demanda dels

CALAF / LA VEU

participants, des del Consorci
ja es treballa per a una propera edició. Per a més informa-

ció podeu trucar al 93 868 03
66 o enviar un correu a: info@
altaanoia.info

Calonge de Segarra celebra
la Festa de la Torronada
CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

El passat 24 de desembre, nit
de Nadal, va tenir lloc la tradicional Festa de la Torronada al local social de Calonge
de Segarra. La celebració va
comptar amb un petit pa amb
tomàquet, coques i torrons per
a tots els assistents. Durant la
festa es va lliurar el premi del
7è concurs de dites i poemes
de Nadal. L’Ajuntament agraeix a tots els veïns i veïnes
participants en el concurs, als
quals se’ls va donar un petit
obsequi. La Festa de la Torronada també va comptar amb
la visita del Pare Noël, carregat de llaminadures per als
més menuts. Seguidament,
es varen sortejar dues grans

paneres amb productes artesans de la zona, els afortunats
de les quals varen ser les cases de Ca l’Oliva i de Cal Vila.
Finalment, l’Ajuntament va
obsequiar als assistents amb

una agenda, bolígraf i el tradicional calendari que edita el
consistori calongí. La Festa de
la Torronada va aplegar gairebé un centenar de veïns.

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

Aquest diumenge, 27 de desembre, l’Albert Marquillas,
alumne de l’INS Alexandre de
Riquer, ha presentat, amb la
col·laboració de l’ajuntament
de Calaf, l’aplicació per a mòbils: Calaf Turisme. La creació
de l’aplicació, així com la presentació al poble d’aquesta
eina turística formen part del
seu Treball de Recerca.
L’acte ha tingut lloc a la Unió
Calafina i ha estat presentat
pel Miquel Àngel Campos,
director de l’institut, i per la
Montse Mases, regidora de
turisme. Amb les seves paraules han encoratjat l’alumne a
continuar treballant i, des de
l’ajuntament, li han agraït que
hagi decidit centrar el seu Treball de Recerca en una millora
per al poble.
L’Albert, en un ambient distès,
ha explicat als oients en què
consistia l’aplicació, el seu valor com a eina turística i tots
els apartats que ha decidit incloure en l’app. Entre ells cal
destacar la història de Calaf,
els llocs d’interès i les fetes
locals. En un altre apartat
ha inclòs un mapa, connectat amb el Google maps, que
serveix com a guia als turistes
que vulguin conèixer el poble,

per anar d’un indret a l’altre.
També ha inclòs algunes informacions d’interès com són els
horaris de trens i autobusos,
telèfons i contactes d’interès,
llocs on allotjar-se i botigues
de productes típics de Calaf. Com veiem, l’aplicació ha
tingut en compte tots aquells
aspectes que un turista o una
persona del poble puguin necessitar per accedir a les informacions més rellevants del
Calaf.
En acabar l’acte els oients
han passat a descarregar-se
l’app, tal com l’Albert ens ha
ensenyat: a través del Google
Play Store o també d’un QR
que apareixerà en un tríptic
realitzat per alguns alumnes
de l’institut, també en col·
laboració amb l’ajuntament,
en el marc d’un projecte anomenat My Town.
Calaf turisme ens ensenya,
des del mòbil, moltes coses
interessants del poble de Calaf però, principalment, ens recorda la feina i la il·lusió d’un
dels joves d’aquest poble, l’Albert. El nostre reconeixement
des d’aquestes línees per a ell
i per a totes les persones que
l’han ajudat i acompanyat en
aquest procés.

Festa de cap d’any de la Gent
Gran a la Pobla de Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Associació per a l’Oci de
la Gent Gran organitzarà, el
dijous 31 de desembre, una
festa de cap d’any. A les 9 del
vespre hi haurà un sopar al
restaurant El Camí del Castell
i a partir de 2/4 de 12 de la nit,
ball a l’Ateneu Gumersind Bisbal. La venda de les entrades
s’ha fet anticipadament.
El sopar consistirà en un picapica, un segon plat que podrà
ser espatlla de xai al forn amb

cebetes caramel·litzades o
llom de bacallà amb muselina
de pesto i aire de llimona i les
postres podran ser una panna
cotta de castanyes amb caramel de taronja o sorbet de llimona al cava.
Després hi haurà ball amb l’orquestra Vives Veus. Hi haurà
taules per a quatre persones
amb una ampolla de cava,
torrons, coca, bossa de cotilló i els 12 grans de raïm. La
festa compta amb el suport de
l’Ajuntament.
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El Dakar 2016, amb més anoiencs que mai
amb opcions de guanyar la cursa

Jordi Viladoms i Armand Monleón sortiran entre els favorits. Foto Jordi Vidal.

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Avui i demà divendres es fan a
Buenos Aires les verificacions
administratives i tècniques dels
participants motos, cotxes,
quads i camions en aquesta
nova edició del Dakar.
Tot un motiu de joia per Igualada i comarca que els tres participants anoiencs, tots tres de
Moto Club Igualada, estiguin
capacitats per aspirar a tot, especialment Jordi Viladoms en
motos i Àlex Haro copilot en
cotxes de Nani Roma. Pel que
fa a Armand Monleón aquest
serà el seu primer Dakar i ha
demostrat fins ara que en un
proper futur també serà un
dels màxims aspirants al triomf
final.
No és fer volar coloms poder
afirmar que tant en motos com
en cotxes l’Anoia podria ser la
primera comarca catalana en
fer el doblet en cotxes i motos.
No serà gens fàcil donada la
duresa del Dakar, però les possibilitats són reals.
Jordi Viladoms participa dins
l’equip oficial KTM amb una
KTM 450 Rally Replica amb
una amplia experiència dakariana i amb seu fenomenal
segon lloc del Dakar del 2014,
comentava: “L’ambició és màxima. Aspiro a aconseguir el
millor resultat possible i més
ara després de la sortida de
Marc. El nombre d’aspirants
que opta a la victòria ha crescut moltíssim i va a ser un Dakar molt complicat i molt mogut.
Intentaré aprofitar al màxim
l’experiència que tinc pel que
fa als pilots més joves: molt ràpids però potser amb falta de
rodatge. Les noves generaci-

Jordi Viladoms,
Armand Monleón, i el
copilot odenenc
Alex Haro, que
participarà amb Nani
Roma, surten
amb moltes
possibilitats d’èxit
ons vénen fortes i això és una
motivació per treballar més dur
i seguir fent bons resultats.
El Dakar té alguna cosa que
t’obliga a seguir any rere any
intentant superar-te. Cada vegada que acabes et quedes
amb la sensació de que el podies haver fet millor. Al principi
el repte és acabar, una vegada
aconsegueixes acabar, el repte
és millorar el resultat, després
vols més i més…i és un repte
que no s’acaba mai. Quan estàs allí et preguntes 1001 vegades què és el que estàs fent,
et dius a tu mateix que l’any
que ve segurament no tornaràs però al cap d’un mes tornes
a tenir ganes...és alguna cosa
que cal provar”.
L’odenenc Àlex Haro copilot
de l’experimentat pilot osonenc
Nani Roma i que hi participen
en un Mini oficial, deia:
“L’objectiu és anar a per la
victòria o almenys intentar-ho.
Sortim amb aquesta idea. Entrenem junts per anar forjant
una parella en la qual regni
la confiança. És un projecte
ambiciós en el qual haurem
de donar el 200% per estar a
l’altura de les circumstàncies.
Jo espero que puguem formar una pinya i aconseguir el
nostre objectiu. Això suposa,

evidentment, més pressió però
ho afrontarem amb confiança.
Sé que Nani té moltíssima experiència i la seva experiència
m’aporta a mi aquest grau de
confiança per poder estar al
100%. Crec que va a ser un
ral·li molt exigent en el qual
haurem d’estar molt atents a
possibles paranys. No podem
baixar la guàrdia si volem arribar a Rosario amb les màximes possibilitats d’estar a dalt
del tot”.
Aquest serà el debut de Armand Monleón al Dakar, naturalment la primera participació en una prova d’aquestes
característiques sempre és
complicada, però el pilot igualadí amb el triomf enguany al
ral.ly de Xina i el segon lloc al
de Sardenya ha demostrat que
està en una gran forma i que
cal comptar amb ell enguany i

en futurs Dakar. Monleón que
participarà amb una KTM 450
Rally Replica, dins el Warsaw
Rallye Team comentava: “El
Dakar és nou per a mi. És clar
que hem treballat bé, que hem
tingut bons resultats durant
l’any però el Dakar és una altra
història. No m’he marcat objectius però vull aprendre molt,
aprendre ràpid i adaptar-me el
més aviat possible a les situacions que em trobi que segur
seran adverses. Em provoca
molt respecte aquesta prova.
En enduro estem acostumats a
estar molt controlats i prop de
les assistències…però allí en
el desert estem en un terreny
ple de paranys. Mai pots ni has
de confiar-te, sempre cal tenir
respecte a la sorra i a les dunes. He treballat la navegació
amb Jordi Viladoms, som veïns
i tenim molt bona relació. Entre

Tot un honor per Àlex Haro de copilotar a Nani Roma. Foto Jordi Vidal.

en Jordi i en Marc Coma (estava en el seu equip fins fa poc)
mai m’han faltat mestres. Amb
la moto cada vegada estic més
còmode. Hem fet uns arranjaments en la suspensió. Ara tinc
més tracció i a poc a poc anem
pujant el nivell. Vull donar les
gràcies a KTM per confiar en
mi. Primer any en el Dakar i
comptar amb una marca així al
teu costat no és fàcil”.
Amb el pròleg d’aquest dissabte
començarà aquest Dakar que
es desenvoluparà per Argentina i Bolívia, sent el diumenge la
primera etapa per acabar el dissabte dia 16 a la ciutat argentina
de Rosario. Tant en motos com
en cotxes, la nostra comarca i
Moto Club Igualada podrien fer
historia aconseguint fer el doblet en motos i cotxes, gràcies
al seus pilots i copilots. No serà
fàcil, però no impossible.
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Gairebé un miler de participants al torneig
esportiu escolar Cagatió 2015
REDACCIÓ / LA VEU

Gairebé un miler d’esportistes
participen des de fa dies a la
zona de les Comes en una
nova edició del Torneig de Nadal Caga Tió, una cita que ja
és un referent per als infants i
joves durant les vacances escolars d’hivern a Igualada. Un
total de 168 equips i 968 esportistes participen 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.

La setmana passada, els
alumnes de 1r a 4t de primària ompliren Les Comes i participaren en les modalitats de
bàsquet, futbol, handbol i mazaball, a més a més d’altres
activitats lúdiques. Aquesta
setmana són els alumnes de
5è de primària fins a 4t d’ESO
els que competeixen en les
modalitats d’handbol, futbol,
voleibol i handbol.
El torneig és 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.
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Laura Orgué, escollida Millor
Corredora de Muntanya de 2015
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Albert Torres, tercer a la cursa
de muntanya Vinyes Penedès

MUNTANYA / LA VEU

Després d’una ajustada votació, en què van participar
gairebé 1.100 persones, Orgué ha batut pels pèls a Núria
Picas i a Emelie Forsberg. Al
final, els seus dos Skyrunner
World Series han pesat per
ser escollida la millor del 2015.
Un premi merescut.
El 2015 serà sempre per a
Laura Orgué un any inoblidable. Primer, per ser l’any en
què va prendre la decisió de
deixar l’esquí de fons de forma
definitiva, abandonant la disciplina que li havia fet viure els
moments més especials de
la seva vida esportiva, el participar en tres Jocs Olímpics:
Torí, Vancouver i Sochi.
Però també recordarà aquest
2015 per ser la temporada en
què va donar el salt definitiu a
les curses per muntanya, deixant de ser una especialista
en quilòmetres verticals per
expandir el seu radi d’acció
fins a la mitja distància, on ha
demostrat ser una de les millors corredores de muntanya
del món.
I per demostrar-ho, aquí estan
aquestes victòries que aquest
any li han donat la victòria final
a les Skyrunner World Series
a dues disciplines. D’una banda, revalidant la de Quilòmetre Vertical, una especialitat
que té dominant durant anys i
en què ha demostrat, amb escreix, ser la millor del planeta.
D’altra banda, el seu debut en
les Skyrunner World Series de
Skyrace no ha pogut ser millor, ja que també s’ha coronat
com la millor del món després
d’una carrera final a la qual va
poder superar en punts a una
Megan Kimmel que fins al moment havia sumat les seves
participacions a la Copa del
Món per victòries.
“La sorpresa va ser guanyar
la Copa del Món de Sky, que
era una cosa que no esperava
i que no estava per res decidit abans de l’última carrera
a Limone. Per a mi, aquesta
ha estat la principal victòria,
aconseguir competir bé el dia
que tocava, tot i la pressió que
suposava ser candidata al títol
i d’estar a final de temporada
amb tota la fatiga acumulada
“ens explicava Orgué en finalitzar la seva temporada.
La clau per Orgué ha estat
poder ser competitiva en les
dues disciplines; “Continuo
pensant que el tipus d’esforç
que més m’agrada és el dels
verticals, però m’he reconciliat
amb les mitjanes distàncies.
Les carreres de mitja distància ja no em fan tan llargues

Laura Orgué, durant una prova.

i així aconsegueixo ser més
competitiva i poder fins i tot
gaudir-”.
Així mateix, Orgué aconsegueix esprémer totes les seves qualitats en dos tipus de
carreres que exigeixen, segons ella relata, diferents aptituds; “Del Quilòmetre Vertical
m’agrada la intensitat de la
carrera i el fet d’estar 100%
concentrada en la competició
durant tota la cursa. M’agrada la sensació d’haver estat
molt concentrada en alguna
cosa i només en això. A vegades penso que competir
en quilòmetre vertical és la
meva manera de meditar “. “El
que m’agrada de les mitjanes
distàncies és que tens més
temps de prendre consciència
d’on et trobes i del paisatge
que t’envolta. També m’agrada que cal pensar una mica
més en l’estratègia de carrera:
on cal posar més esforç per intentar treure diferències, on es
pot anar més tranquil·la, tema
alimentari, hidratació...”, ens
explicava Laura.
Amb les dues Skyrunner
World Series d’aquest 2015,
Orgué s’ha convertit en la
dona amb més títols mundials del món del Skyrunning,
superant a Emelie Forsberg.
En total, ha vençut cinc vegades alguna SWS, entre les
quatre de Quilòmetre Vertical
i la de Skyrace. En els últims
cinc anys, Orgué ha aconseguit emportar-quatre edicions

de la Copa del Món de Quilòmetre Vertical, així com un
Campionat del Món, a més de
victòries en tot tipus de curses
verticals, com la que va aconseguir en l’únic triple quilòmetre vertical del món , el Red
Bull K3, en què ha vençut en
les seves dues úniques edicions disputades fins a la data.
Així mateix, la International
Skyrunning Federation l’ha
col·locat al capdamunt del
rànquing que elabora des de
2013.
En aquest any i el següent,
les matemàtiques van parlar i
la van considerar la millor corredora de quilòmetre vertical
del món amb força diferència
sobre la segona.
Així mateix, entrava al Top 15
de la mitjana distància malgrat tot just disputar aquest
tipus de proves, un lloc que
enguany pujarà molts enters. I
el futur sembla brillant, ja que
sense arribar a la trentena,
segueix dominant les carreres
verticals i ara vulgui fer el mateix amb les de mitja distància, de manera que tot indica
que la Laura Orgué no seguirà
més que engrandint la seva
figura com una de les millors
corredores de muntanya de
la història. El seu pròxim gran
objectiu, ens ho va revelar fa
unes setmanes: el rècord del
món de Quilòmetre Vertical.
font: carrerasdemontana.com

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

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

Albert Torres.

MUNTANYA / LA VEU

El passat diumenge 6 de desembre es va disputar a Vilafranca del Penedès la 4a
edició de la cursa Vinyes del
Penedès.
Magníficament
organitzada
per l’Associació de Policia Internacional del Penedès Garraf, l’esdeveniment englobava
tres esdeveniments. Un canicròs , una cursa de muntanya
de 7km i una cursa de muntanya de 12km.
Albert Torres BEST/PALLARES va prendre part en la cursa de 7km, com a preparació
de cara als duatlons de muntanya
L’organització havia preparat
un circuit realment exigent de
gairebé 300m de desnivell,
amb un primer km pla però
després molts corriols, zones
tècniques de pujada i baixada,
molt entretingut, molt ben senyalitzat i amb trams d’animació enmig del recorregut que
donaven ànims als corredors.

Torres va sortir sense reservar, amb ganes de posar-se a
prova en una cursa de muntanya i motivat per la nova experiència. Les sensacions van
ser bones des de la sortida, tot
i quedar-se una mica endarrerit perquè el ritme era molt elevat, però quan van començar
les fortes pujades i algun tram
de baixada exigent va anar recuperant posicions i cada cop
amb millors cames, arribant a
meta finalment en 3r lloc absolut i 2n de veterà.
Cal agrair la col·laboració a
l’equip principalment de BEST
equipacions personalitzades/
Bicis PALLARÈS i dels següents patrocinadors: Weapon2Win, Fisic Integral Jordi
Regordosa Centre de Salut i
Rendiment, Caprabo Sport,
Fitness Camats, Fruits Secs
Torra, Trading de Futuros, Caves Bohigues, Can Mabras,
Proaction, Skoda, Rene Electricistes, Calçats MAGI, Clinica Dental Anoia

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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225 atletes van participar a la 36a
Cursa del Gall Dindi de Capellades

Avui dijous, 17a cursa de Sant
Silvestre a Vilanova del Camí
ATLETISME / LA VEU

ATLETISME / IGNASI COSTA

Un total de 225 atletes, 194
en la prova gran i 31 en la
dels més joves, participaren
el dia de Nadal al matí en la
36a. edició de la Cursa del
Gall Dindi - 26a edició del Memorial Jaume Solé Quintana,
sobre el recorregut urbà capelladí que enguany repetia,
a més de la prova tradicional
sobre els 4.600 m. habituals,
el recorregut de 1.000 m. per
als atletes més joves de les
categ. Pre-Benjamí, Benjamí
i Aleví masc. i fem.. Enguany,
però, no es va poder celebrar
la tradicional prova de natació
de la Travessa a la Bassa capelladina, per manca d’aigua
suficient.
L’atleta del Ríos Running Mataró Xavier Areny, s’imposava
amb 13’53”, seguit de l’atleta
del CAI Petromiralles Marc
Moreno 2n amb 14’10”, i era
3r. el triatleta Hèctor Colom
(C.A. Igualada Petromiralles),
amb 14’38”, per davant de
Carles Cervera (C.A. Igualada
Petromiralles), 4t amb 14’50”.
Era 5è Ramón Nicolàs (Roger
Roca Running) amb 14’56”,
i 6è Carles Torrents (Independent) amb 14’57”, essent
aquest atleta també el primer
classificat local de la cursa
gran.
En femenines, la guanyadora
era la triatleta igualadina del
CAI Triatló Petromiralles Anna
Noguera, que entrava en 34a

D E L’A N O IA

La cursa capelladina va tenir molt bona resposta.

posició de la general de la prova, amb un registre de 16’52”.
Entrava 2a i 61a general Laia
Planas (CAI Petromiralles)
amb 18’21”, i era 3a i 64a
general Laura Sánchez (C.E.
Mediterrani), amb 18’26”. Era
4a i 69a gral. Gemma Díaz
(Prat Triatló) amb 18’43”, 5a
i 74a general Alba Duque (Esquaix Igualada), amb 18’58”,
i 6a i 82a general Silvia González (AEMdKP) amb 19’14” ,
essent també aquesta atleta la
primera local de la cursa gran.
El C.A. Igualada Petromiralles
va ser el guanyador per equips
amb 104 punts, tot i que no hi
havia distinció oficial pel guanyador en aquest apartat.
Pel que fa a la prova per als
més joves, sobre 1.000 m.
i amb un total de 31 participants, els atletes capdavanters foren l’Aleví Youssef

Ayyad (C.A. Igualada Petromiralles) guanyador absolut general amb 3’15”, seguit de Joel
Hernández (C. Gaudí) 2n general amb 3’20”, entrant en 3r.
lloc general i guanyadora en
femenines l’Aleví Carla Bisbal
(CAI Petromiralles) amb 3’22”,
seguida d’Oriol Alonso (CAI
Petromiralles) 4t amb 3’32”,
de Biel Flo (Independent) 5è
gral. amb 3’38”, i era 2a fem.
i 6a gral. Mar Planas (CAI Petromiralles) amb 3’40”.
Un cop finalitzada la prova,
es va efectuar al costat de la
Bassa capelladina el repartiment de premis als atletes
participants, efectuat per l’Alcalde de Capellades i regidor
d’Esports, Aleix Auber, acompanyat del regidor de Cultura
i Promoció Econòmica Àngel
Soteras, i de Jaume Solé - regidor de Comunicació i Josep
Solé, fills del gran impulsor de
la cursa capelladina, Jaume
Solé Quintana.
Les proves eren organitzades
per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament capelladí amb la col·
laboració de l’AEMdeKP, del
C.A. Igualada Petromiralles, i
el suport de la Diputació i del
Consell Esportiu d’Anoia.

La cursa de Sant Silvestre tornarà a fer sortir al carrer els
esportistes de Vilanova del
Camí per tancar l’any, aquest
dijous, 31 de desembre, de
la manera més saludable. Un
esdeveniment que cada any
aplega centenars de persones
i que esdevé una cita no només per a la població vilanovina, que participa activament,
sinó també per als atletes de
la comarca, ja que és l’única
Sant Silvestre de l’agenda
anoienca. Enguany, la cursa
de 5km serà cronometrada
novament amb sistema de xip
d’un sol ús, gràcies al patrocini del grup BBVA Catalunya
Caixa.
La 17a cursa de Sant Silvestre
convida a la ciutadania a acomiadar l’any d’una manera saludable i divertida: fent esport,
però també compartint les
darreres hores de l’any al carrer enmig d’un ambient festiu.
És una de les cites esportives
més consolidades a Vilanova
del Camí i bona prova és que
en els darrers anys ha anat registrant rècords de participació
fins a arribar als 735 participants el 2014, quan la prova
complia la setzena edició.
La d’aquest any també es
preveu especial, ja que els
dorsals de la prova de 5 km incorporaran un xip, un sistema
que facilitarà la feina a l’organització i permetrà als atletes
consultar les classificacions i
els temps efectuats el mateix
dia, per mitjà de la pàgina web
que s’habilitarà per a l’ocasió.
Un any més, la sortida i arribada estaran situades al carrer Santa Llúcia (a la zona del
Mercat) i es proposa el doble
recorregut dels 5.000 metres
de distància, i els 2.250 per a
categories infantils i inferiors.

Els pares, mares i acompanyants que vulguin fer el circuit petit cal que es treguin un
dorsal d’acompanyant (sense
opció a podi). La competició
començarà a les 17:20h per la
cursa infantil i a les 18:00h per
als 5km.
La inscripció anticipada cal ferla abans del 28 de desembre,
de manera gratuïta, a través
de la plana web vilanovadelcami.cat o bé al Servei d’Esports al telèfon 93 805 44 11.
El dia de la cursa es podran
fer de 16 a 17.30h fins a esgotar dorsals. Els participants
hauran de disposar d’assegurança esportiva d’accident.
Les persones preinscrites
abans del 23 de desembre podran recollir el dorsal els dies
29 i 30 de desembre, al Servei d’Esports (de 9 a 14h). Per
a les inscripcions posteriors,
caldrà recollir-los el mateix
dia de la cursa de 16 a 17.30h
(fins les 17h per a la cursa infantil).
Hi haurà premis per als tres
primers classificats de la general en forma de lots nadalencs i per als tres primers de
cada categoria: coca de cap
d’any. Els participants més veterans rebran una ampolla de
cava.
L’esdeveniment
l’organitza l’Ajuntament de Vilanova
del Camí amb el suport de
la Diputació de Barcelona i
el Club Atlètic Igualada, així
com el patrocini de diferents
establiments: Decoració Godoy, Grup BBVA Catalunya
Caixa, Blautec, Julio Abad
Méndez Fusteria i Mobles,
Super Mas, Bodega Gallardo i
Metal·listeria J. Prieto. Per a
més informació, al link: http://
www.vilanovadelcami.cat/ en
l’apartat d’Esports.

Albert Torres, cinquè veterà als
Campionats de Catalunya de duatló
DUATLÓ / LA VEU

Diumenge 13 de desembre es
va disputar a Terrassa el campionat de Catalunya de Duatló
de Muntanya.
Localitat amb molta tradició i
on el nombre d’inscrits sempre
supera els habituals, arribant
en aquesta edició als 300 inscrits i amb bastant nivell entre
ells ja que es disputava el títol
de les diferents categories, repartides en grups d’edat (cada
5 anys)
Un tram inicial de 6km de
cursa a peu, bàsicament per
pistes, sense cap tram tècnic

exceptuant 1km de corriols.
A continuació 22km de bici,
amb un tram inicial pistero
però després un circuit a dues
voltes (una més curta que l’altra) relament molt entretingut,
baixades amb molt de corriol,
arrels, i trams tècnics. I després 3km de cursa a peu per
pistes properes a la meta.
Albert Torres GxS/BEST/PALLARES va prendre-hi part.
La tàctica era clara, sortir al
tram de run sense pressió,
deixant passar els quilòmetres
amb comoditat i a la bici, si
es podia, intentar apretar. En

el tram de cursa a peu sense
voler forçar, finalitzava en 38a
posició absoluta i sorprès pel
bon rendiment. En el tram de
bici, i després d’una primera
volta còmode, les sensacions
van ser molt bones, apretant
més a la segona continuar remuntant posicions fins la 22ª
plaça amb excel.lents parcials
i apropant-se al 4t veterà, un
Pep Tatché que corria a casa.
Els últim segment de 3km no
va marcar gaires diferències,
mantenint Torres la 5a posició
en veterans 40-44 i el 22è lloc
absolut.
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L’Handbol IGD tanca l’any amb una
derrota davant l’Aula (27-22)

El proper cap de setmana,
competició d’Agility a Montbui

HANDBOL / T.CASELLAS/J.MARSAL

AGILITY / LA VEU

El passat dissabte a dos
quarts de 5 de la tarda es va
disputar a Barcelona el par·
tit corresponent a la onzena
jornada de Segona Catalana
entre l’Aula i l’Igualada, vuitè
i novè classificats respectiva·
ment. Al final, 27-22.
L’últim partit de l’any sempre
té un punt de motivació ex·
tra pel fet d’acabar l’any amb
bones sensacions i gaudir del
Nadal havent fet bé la feina.
A més, el rival de l’Igualada
tenia els mateixos punts a la
classificació i això afegia im·
portància al partit.
En la primera meitat l’Aula va
començar amb un ritme de joc
molt ràpid i descarat, això va
agafar els igualadins despre·
vinguts i va permetre als locals
establir una diferència de 5
gols en els primers 10 minuts
de joc. Ara bé, a l’equador de
la primera meitat els iguala·
dins van fer un canvi de men·
talitat que va fer canviar el rit·
me del partit i va propiciar que
el domini fins al final d’aquesta
part fos seu. Així doncs, la pri·
mera meitat fa finalitzar amb
un petit desavantatge de dos
gols, 12 a 10.
A la segona meitat les coses
va anar a la inversa que a la
primera. Durant bona part del
partit el nivell estava molt igua·
lat, fet que es reflectia també
en el marcador. Els igualadins
fins i tot es van arribar a posar
per davant en el marcador i tot
feia preveure que es decidiria
en els minuts finals. I quan
calia ser més eficaç de cara
a porteria va ser quan l’Igua·
lada va tornar a ser el mateix
equip que als primers minuts,
i això ho va aprofitar l’Aula per
tancar el partit amb un clara
superioritat, el resultat final va
ser de 27 a 22.
Altra vegada l’equip va mos·
trar les seves dues cares,
però la dolenta va pesar més
que la bona i això va provocar
una nova derrota. Cal dir que
també es va notar l’aturada de
l’equip la setmana passada en
què no van tenir partit i també
van tenir el seu efecte negatiu
les moltes baixes per lesió. La
propera jornada l’Igualada re·
brà al Tortosa, que es disputa·
rà el proper 10 de gener.
Entrenats per José García,
van jugar: David de la Cerda
(12 a.) i Adrià Senar (8 a.),
com a porters. Roger Calzada
(1), Esteban Lezama (3), Da·
vid Cubí (1), Sergi Garcia (2),
Jordi Grado (1), Elías Galiano
(2), José Luís Álvarez (1), Ru·
bén Álvarez (1), Pere Sendra,
Òscar Visa (9) i José Ramallo
(1).

El proper cap de setmana, els
dies 2 i 3 de gener l’Escola
canina Rivalcan a través del
seu Club d’Agility celebrarà
la seva competició d’agility
estrella “La Prova Pandereta”
en el camp de futbol del Sant
Maure, a Santa Margarida
de Montbui i patrocinada per
Arion. En aquesta competi·
ció s’han inscrit agilites de 18
clubs de tota Espanya i de 4
clubs francesos els quals han
fet més de 250 inscripcions
per a tot el cap de setmana.
Aquesta competició és puntu·
able per al campionat d’Espa·
nya de 2016 de la RSCE (Real
Societat Canina Espanyola).
Alhora és una festa plena de
sorpreses on s’intenta deixar
de banda els nervis per gua·
nyar puntuació i es premia a
tots aquells que s’eliminen,
regalant una pandereta, sím·
bol de les festes nadalenques.
L’origen d’aquesta competició
va estar la celebració en el
món de l’agility del president
del Club d’Agility Rivalcan,
Luis Luque, que aquest any
suma ja 24 anys dins d’aquest
esport, i s’ha convertit en una
competició molt esperada per
molts competidors.
Com cada any hi ha una
part solidària amb la realit·
zació d’un jumping especial,
el “Jumping Caganer” molt
espectacular i patrocinat per
Camins de Vent, on tots els
gossos que hi participen pa·

Derrota que fa mal del
sènior femení
El passat dissabte 19 de de·
sembre les igualadines van
disputar el derbi contra l’equip
de Vilanova, últim partit de la
primera volta de Lliga Catala·
na. Al final, 20-23.
Era un partit molt esperat per
part dels dos equips, ambdós
situats a la part baixa de la
classificació i amb els matei·
xos punts lluitaven per sumar
i escalar posicions.
Amb un molt bon ambient a
les grades s’iniciava un par·
tit que es preveia intens. Els
dos equips van sortir a pista
molt motivats i concentrats,
fent una primera part bastant
igualada. Les defenses tant
de les jugadores visitants com
de l’equip local van ser millor
arma que els atacs, aquests
van ser escassos i pocs efec·
tius. El joc dur va portar que
els arbitres fossin molt estric·
tes a l’hora de sancionar les
accions de les jugadores, el
que va provocar bastantes ex·
pulsions de pista. Transcorre·
guts els 30 primers minuts el
marcador reflectia un escàs
7-8.
A la segona part, les vilanovi·
nes van sortir amb força i amb
pocs minuts es van avançar al
marcador creant una distància
que va durar tot el segon pe·
ríode. L’equip local va reacci·
onar compactant la defensa i
creant clares accions de gol,
tanmateix les de Vilanova van
estar molt encertades de cara
a porteria mantenint-se fermes
i no deixant que les jugadores
d’Alcoberro s’apropessin al
marcador. Tot i així als últims
minuts, l’Igualada va retallar
distàncies i sense temps per
més s’arribava al final del par·
tit amb un marcador en contra
pels interessos igualadins de
20-23. Les noies d’Igualada
seguiran treballant i millorant
per afrontar la segona volta
amb forces i ganes d’aconse·
guir més bons resultats.
Entrenades per Joan Alcober·
ro i Xavier Corbinos van jugar
pel Club Handbol Igualada:
Laura Baraldés, Laura Ferre·

ra, Jordina Marsal, Maria No·
guera, Raquel Arnau, Alicia
Nieto, Marta Muñoz, Queralt
Badia, Ana Vázquez, Lorena
Mendoza, Mònica Bisbal i Jú·
lia Estany.
Torneig de Nadal aleví del
FC Barcelona
El diumenge 20 de desembre
el CH Igualada va participar
amb un equip aleví al Torneig
de Nadal del FC Barcelona en
la Ciutat Esportiva Juan Gam·
per. En el primer partit davanr
els Corazonistas de Barcelona
el CHI va perdre, però davant
del BM Polinyà el van gua·
nyar amb relativa facilitat. En
el tercer partit es va guanyar
l’Handbol Cambrils. A quarts
es va perdre davant el Mataró
per quatre gols.
Altres resultats:
FC Barcelona 46 - 26 Finques Ar·
gent Igualada cadet masc.
Van jugar Toni, Max, Nil, Jose, Dani,
Cesc, Xavi, Iker i Arnau amb Martí a
la porteria. Entrenador Pol Cantero i
Jose Herrería.
Sant Esteve Sesrovires 20 – 41
CH Igualada cadet femení
Anotadores: Xenia Méndez (porte·
ra), Aida López (8), Alba Casé (3),
Amanda Sanjuán (5), Andrea Ro·
mero (6), Ane Crespo (6), Elise Vi·
vier (1), Gal.la Gómez (2), Laia Sa·
nuy (2, 1p), Laia Tarrida (6,1p), Olga
Núñez, Laia Moyes (2). Lesionades:
Abril Horcas, Jana Elvira.
IES Montbui 10 – 43 CH Igualada
infantil femení
Anotadores: Ariadna (portera), Alba
(10), Carla (11,1p), Dámaris, Èlia
(1), Laia (11), Marta (1), Natàlia (8),
Karen (1). Lesionada: Marina.
Sant Joan Despí “C” 6 – 10 CH
Igualada Atl. aleví mixt
Dirigits per Ana Vázquez i Nico Oro·
zco, van jugar: Pol Molinero, Jan
Estévez, Xavier Malpartida, Oriol
Cirera, Guerau Llansana, Arnau
Vargas, i Oriol Pou.
Vilanova del Camí 4 – 12 CH Igualada aleví femení
Dirigides per Laura Baraldés i Elia
Roca van jugar: Judit Solanelles,
Alba Senar, Núria Checa, Mélat
Olivé, Èrika Chia, Iona Gámez, Mi·
reia Corros, Júlia Oliveras i Aroa
Sánchez.

guen una petita inscripció que
enguany serà donada a l’as·
sociació CIDI, Centre per a la
innovació de la diabetis infantil
de Sant Joan de Déu. Tothom
que hi vulgui col·laborar tindrà
la opció d’aportar el què vul·
gui en una taula d’informació
que hi haurà dins el recinte.
Durant el transcorregut de la
proba també van sorgint sor·
preses inesperades per als
seus participants. També col·
laboren en l’esdeveniment
l’Ajuntament de Santa Marga·
rida de Montbui i les empreses
anoienques L’Hostal Robert,
La Casa dels Gossos, L’Sco·
oby, Calvet, Herbalife (Rafael
Navarrete) i l’Antiga MasiaRestaurant. L’entrada a la
competició és gratuïta i forma
part del programa d’activitats
nadalenques de Santa Mar·
garida de Montbui. Per més
informació podeu consultar el
blog: https://clubdeagilityrival·
can.wordpress.com/

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada
93 803 21 98

La guanyador
de 100
per la reparació
DE XAPA i
PINTURA ÉS:

José Luís
Domènech
de Tous

Felicitats!
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Resultats de les competicions de pàdel
PÀDEL / LA VEU

El quatre equips Subaru que
van competir el darrer cap de
setmana abans de les vacances de Nadal van sortir malparats en els seus respectius
enfrontaments.
Lliga PàdelCat de 3a. Derrota
2-1 davant La Torre de Claramunt. Victor Morillas/Marc Rabell van caure 1-6, 4-6 davant
Carlos Vázquez/Jose Martín,
J. M. Pino/Andy Franco van
igualar el partit guanyant còmodament 1-6, 2-6 a J.A.
Luque/Jose Fernàndez. En
el decisiu derrota 6-1, 6-2 de
Joan Morros/Jordi Pallarès
davant la parella David Gordillo/Lolo Chinchilla.
Lliga comarcal de veterans
+45. Dolorosa derrota davant
Les Moreres. Tot i alguns partits renyits com el Lluís Fernàndez/Joan Llorach davant J.
Bascompte/T. Esteve per 7-5,
4-6, 2-6 i els germans Homs,
Jordi i Albert davant J. Mallart/ Lluís Piqué resolt en dos
ajustats sets, Les Moreres es
va mostrar superior dominant
el tercer punt a costa de Joan
Corcelles/David Sanuy davant
Toni Valldaura/Xavi Valls.
Lliga PàdelCat Fem 2a. Derrota a 3-0 a Can Bonastre un
dels rivals més forts de la categoria. Mònica Òdena/Xussi
Muñoz van començar en mal
peu caient davant Fanny i
Noèlia Blanquez per 1-6, 3-6.
Mateix sort van tenir Rosa
Riba/Rosa Sanuy caient 3-6,
4-6 amb Mònica Cabanes/
Varo Guerra i finalment desprès d’un partit molt igualat
Alba Sanou/Carla Gassó també van cedir davant la parella
Sílvia Guerra/Alícia Acebillos
per un doble 6-4.
PàdelCat Fem 3a. Finalment
en la lliga de 3ª, derrota a Collbató davant l’Slam Pàdel per
2-1. Les germanes Rosa i Joana Calvet van cedir 0-6, 3-6
davant Bet Barrancos/Laura
Moreno. Les coses és van
igualar gràcies a una magnífica i treballada victòria de
Encarna Delgado/Trini Pache-

co davant Anna Puig/Cristina
Blanco per 7-5, 1-6, 7-5. En
el decisiu, Mireia Parramona/
Eva José van cedir en 2 sets
davant Cati Carrilo/Neus Balagué.
Pel que fa als equips de Calfont-Les Moreres, l’equip de
Padelcat Masculí iniciava la
segona volta i rebien a les

nostres instal·lacions a l’equip
de Can Busqué. També van
saber fer la feina i van emportar-se la eliminatòria per 3 – 0.
Ramon Albareda – Dídac
Pastor , van jugar contra Eduard Batet – Teo Rodriguez
guanyant per 6/4 – 6/3. David Llorens – Juan Carlos De
Luis van guanyar per 6/2- 6/1

contra David Cisquella – Santi
Espinasa. Rossend Boixade –
Jaume Muntane van derrotar
a Antonio Martínez –Xavi Martinez per 6/4 – 6/2.
Acabaven la jornada l’equip
femení de Padelcat, que va
desplacar-se a les instal·
lacions del Pàdel Martorell.
Anna Casaus – Ani Ureña van

caure per 5/7 – 3/6 contra Luisa Luque – Virginia Jimenez.
Montse Olivan – Yolanda Fernandez van guanyar contra
Pilar Martínez – Montse Monsech per 6/4- 6/2. Marta Badies – Isabel Esteve van perdre
per 5/7 – 2/6 contra Paula
Mendez – Ghislaine Giles.

Dissabte, partit de l’Igualada FHCP contra la selecció catalana
HOQUEI / LA VEU

Ja és a punt el primer acte
de celebració dels 25 anys
d’hoquei patins femení a Igualada. Aquest acte se celebrarà aquest dissabte dia 2 de
gener, a partir de les 15:00
h a les Comes, i constarà de
diversos partits dels equips
base del club contra diferents
equips del mapa català.
Com a acte solemne, el nostre
equip de l’OKlliga femenina

jugarà contra la Selecció Catalana a partir de les 19:00 h.
Amb aquest acte, l’Igualada
PHCP vol compartir amb la
ciutat, l’afició, les jugadores,
els entrenadors i l’equip tècnic, els patrocinadors, l’equip
directiu i totes aquelles persones que, han format part
d’aquesta apassionant història que, aquest any, celebra el
seu 25è aniversari.
La jornada s’iniciarà a les tres

de la tarda amb un partit de
l’Igualada prebenjamí i el Manresa. A les 4, partit de benjamines entre l’Araujo Igualada i el
Vilasana. A les 5, triangular de
Femení 16 entre Monjos, Noia
Freixenet i Manresa. A les 6,
triangular de 1a Catalana entre Igualada, Noia i Bigues i
Riells. A les 7, partit del primer
equip davant la selecció catalana. Entrada gratuïta.
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La companyia del príncep Totilau porta “El llop
ferotge” al Teatre de l’Aurora
Dins el Cicle Km. 0 que dóna a conèixer el treball de les companyies professionals de teatre familiar de casa
TEATRE / LA VEU

La companyia del príncep Totilau presenta aquest cap de
setmana, al Teatre de l’Aurora, la seva darrera producció
de teatre familiar, El llop ferotge. Les funcions d’aquest espectacle s’emmarquen dins la
primera edició del Cicle Km.0,
que es duu a terme durant
aquestes festes nadalenques.
Un projecte impulsat per la
sala independent igualadina,
amb l’objectiu de donar a conèixer les companyies professionals de teatre familiar de la
comarca i les seves creacions. La companyia igualadina Farrés brothers i cia. van
ser els encarregats d’obrir
aquest cicle el cap de setmana passat amb la presentació
del seu darrer espectacle El
silenci d’Hamelin i una visita
al seu taller, que van tenir una
molt bona acollida de públic.
Tres contes populars en un:
El llop ferotge, el darrer espectacle de La companyia
del príncep Totilau, dins el
Cicle Km.0
La Caputxeta Vermella, El
llop i les set cabretes i Els tres
porquets són tres contes populars universals, que formen
part de l’imaginari dels infants
d’arreu del món. Des del segle XIX, han estat transcrits,
compilats i adaptats centenars de vegades, amb adaptacions cèlebres com les de
Charles Perrault, els germans
Grimm o Walt Disney. A casa
nostra, La companyia del
príncep Totilau, ha agafat els
seus personatges i els ha fet
coincidir a l’escenari a El llop
ferotge, el seu darrer espectacle per al públic familiar.

ta...) que convertiran en un
titella. “Agafarem aquests objectes, els hi traurem la seva
mirada, la seva respiració, els
hi donarem vida i amb aquest
taller treballarem la interpretació amb titelles i objectes”,
explica Jordi Hervàs, de La
companyia del príncep Totilau.

Després d’haver-se menjat la
Caputxeta, l’àvia, sis cabretes
i gairebé els tres porquets, el
llop ferotge ha de fer front a
un judici popular, que tindrà
com a testimonis les mares
d’aquests personatges populars. A partir d’aquest judici i
d’aquests personatges, La
companyia del príncep Totilau
ens explica aquests tres contes populars en una mateixa
història, en un magnífic espectacle d’actors, màscares
i titelles. Tal com explica Clara Dalmau, fundadora de la
companyia i intèrpret d’aquest
espectacle, “El llop ferotge és
un muntatge divertit, una petita broma, però també vol fer
reflexionar sobre la bondat i la
maldat, sobre els prejudicis,
les veritats absolutes i els judicis fets a la lleugera, tot creant empatia vers els personatges que pateixen. Perquè
en el fons, el llop tenia molta

gana...”.
La companyia del príncep Totilau ubicada a Sant Martí de
Tous, des de l’any 2007 ha
creat diversos espectacles
per a tots els públics que han
rebut diversos premis, com
Sis Joans (2007, coproduïda amb el TNC), Cavallet de
cartró (2010) o El país del pa
amb tomàquet (2013, en coproducció amb el Teatre de
l’Aurora).
Un taller de titelles per descobrir com treballa la companyia
El Cicle Km. 0 vol donar a conèixer els treballs de les companyies locals, però 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
volen ser un punt de trobada

Crea el teu instrument musical, nova activitat a
la Casa de Teatre Nu
TEATRE / LA VEU

El proper dissabte 2 de gener
a La Casa del Teatre Nu, realitzarem el taller “Crea el teu
instrument musical” de la mà
de Colordellop.
El primer dissabte de cada
mes, a La Casa del Teatre Nu,
realitzem un taller únic i molt
especial, adreçat als nens,
nenes, i obert a la participa-

ció de mares i pares (o adults
acompanyants). Un taller monogràfic, entorn d’un tema i
unes tècniques concretes, on
s’estimuli la imaginació, la creativitat i el treball en equip.
De les 10h del matí fins les
13h del migdia, amb un grup
reduït i agrupat per edat. Les
places són limitades.
Us podeu apuntar aques-

ta setmana a teatrenu@teatrenu.com o trucar-nos al
938050863.
El preu per persona és de 20
euros; 18 euros pels amics
de La Casa del Teatre Nu (els
materials estan inclosos).
Cal portar esmorzar, beguda
i venir amb roba vella que es
pugui embrutar.

entre les companyies i els espectadors. Si la setmana passada, coincidint amb les funcions d’El silenci d’Hamelin
els Farrés brothers i cia. van
realitzar una visita guiada al
seu taller, en aquesta ocasió
i paral·lelament a les representacions d’El llop ferotge,
La companyia del príncep Totilau oferirà el taller “Aprèn a
donar vida a un objecte!”, que
es durà a terme en finalitzar
les funcions d’El llop ferotge,
que la companyia anoienca
representarà el 2 i 3 de gener
al Teatre de l’Aurora. Els espectadors d’aquestes funcions que desitgin participar en
aquest taller, hauran de portar
un objecte (una paella, unes
pinces, un raspall, una pilo-

Darrers dies per veure l’exposició “Retalls de circ”
També dins les activitats
paral·leles del Cicle Km. 0,
la companyia Tot Circ, de
Copons, presenta un tast de
l’exposició “Retalls de circ”,
un recull de cartells del món
del circ de tots els temps.
Aquesta mostra es pot veure
al vestíbul del teatre fins al 3
de gener. “Amb aquesta exposició volem donar un toc de
circ al cicle” explica l’Elisabet
Tomàs, que juntament amb
Miquel Montiel dóna “tocs de
circ” arreu del país des de fa
35 anys amb la companyia
Tot Circ, que celebrarà properament el quinzè aniversari
del Circ a les Feixes.
Horari i venda d’entrades
Les representacions d’El llop
ferotge tindran lloc dissabte 2
i diumenge 3 a les 19h. Les
entrades 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.

Felicita
als qui
més estimes!
Fes-nos arribar la
fotografia a
(C/ Retir 40)
o via e-mail
publianoiadisseny@gmail.com
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Diumenge, Concert d’Any Nou amb l’organista Premis del 65è Concurs
Ibèric de Fotografia,
Joan Paradell a la basílica de Santa Maria
“Trofeu Pell 2015”

Joan Paradell i Solé
és, des de novembre
de 2010, organista
titular de la Capella
Musical Pontifícia i
interpretarà peces de
Bach, Bossi o Guilmant
MÚSICA / LA VEU

Diumenge, 3 de gener, a les
18h, la Basílica de Santa
Maria d’Igualada acollirà el
Concert d’Any Nou, a càrrec
de l’organista Joan Paradell
i Solé, organitzat pel departament de Promoció Cultural
de l’Ajuntament. El programa
inclourà aquest any peces de
Bach, Petrali, Bossi, Lo Muscio, Callaerts, Yon i Guilmant i
l’entrada serà gratuïta.
Joan Paradell i Solé és, des
de novembre de 2010, organista titular de la Capella
Musical Pontifícia i, per tant,
l’organista oficial en les celebracions litúrgiques presidides
pel Papa, tant a la Basílica
Papal de Sant Pere del Vaticà
com en les altres basíliques
romanes. Paradell és també
organista emèrit de la Basílica
Papal de Santa Maria la Major
a Roma, on ha exercit durant
gairebé trenta anys com a primer organista titular. És president honorari de l’associació
Settembre Organistico Fabrianese i té la càtedra d’Orgue,

Cant Gregorià i Baix Continu
al Conservatori Superior de
Música L. Refice de Frosinone
(Itàlia).
Va començar els estudis musicals a Igualada, amb el gregorianista P. Albert Foix i al
Conservatori Municipal amb
els mestres Josep Ma Oriol i
Murt, Josep Ma Oriol i Llanas
i Teresa Roig. Posteriorment,
va estudiar orgue amb la professora Montserrat Torrent al
Conservatori Superior de Música de Barcelona. El 1973 es
va traslladar a Roma per continuar els seus estudis d’orgue
i composició amb el mestre
Valentí Miserachs i es va dilplomar, sota la seva direcció,
en Orgue i Composició organística. Més endavant va estudiar durant tres anys a Alemanya amb el professor Günther

Kaunzinger. Ha realitzat nombrosos concerts per tot Europa, Rússia, Síria, els Estats
Units i l’Amèrica del Sud i ha
participat en importants festivals internacionals d’Orgue.
Ha estrenat obres per a orgue
en primera execució mundial
de compositors contemporanis com V. Miserachs, R.Tega,
B.Nicolai, F. Rossi, A. Morbiducci o Pilar Jurado.
Ha enregistrat per la RAI, per
Ràdio Vaticana, per Deutschland Radio, per Bayerischer
Rundfunk, per Radio São Paulo, per Catalunya Música, i per
altres emissores de televisió
italianes i espanyoles. Amb el
Cor Polifonisti Romani ha gravat dos discos amb música de
Perosi i de Miserachs i altres
enregistraments per a diverses discogràfiques.

FOTO: Carmel.la Panell

FOTOGRAFIA / CARMEL·LA PLANELL

Aquests dies, i abans de
tancar l’any, a l’espai social
de l’Agrupació Fotogràfica
d’Igualada s’ha celelebrat el
65è CONCURS IBÈRIC DE
FOTOGRAFIA,
“TROFEU
PELL 2015”, en què segons
el dictamen del Jurat qualificador -constituït pels acreditats
Josep M. Casanoves, Frederic Garrido i Adelina Putellass’han atorgat els següents
premis d’aquest concurs fotogràfic tan concorregut:
Trofeu Pell 2015, a 1’obra:
“Lucía”, de Vanessa Galán, de
Barberà del Vallès.
Seguidament, han estat premiades les obres: “El camí”,
de Miquel Planells, de Banyoles; “En la memòria”, de José

Beut, de València; “Paisatge
corporal”, de Manel Puigcerver, de Barcelona i “Bosc cremat” de Manel Caballé, d’lgualada.
Així mateix, també ha estat
mereixedora del Premi Ramon Godó, l’obra “Hivern”, de
Jordi Vives Sabaté, d’Igualada; i del Premi Josep Pomés,
l’obra “S.T.”, de Maria Gregori,
d’Igualada.
Per últim, des de la nostra Entitat, val a reconèixer l’estimable calibre de totes les fotografies presentades i felicitar un
any més a les persones que
han merescut els respectius
premis, no sense encoratjar a
tothom en la participació de la
nova convocatòria, que serà
anunciada el proper 2016.

Temporada 2016 - 2017
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

EL REI LEAR
TEATRE LLIURE

MAMMA MIA
TEATRE TIVOLI

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

Diumenge, dia 7 de febrer del 2015 TEATRE TIVOLI Hora Sortida: 15.15
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre TIVOLI. Entrades garantides a primer
pis i platea
En una idíl·lica illa grega dies abans de contreure matrimoni, una jove decideix convidar el seu pare a les noces. Però, qui és realment el seu
pare? Quin dels tres homes que van passar per la vida de la seva mare fa ja 20 anys hauria de portar-la a l'altar?
Així comença MAMMA MIA! La deliciosa comèdia musical que, construïda entorn de les conegudes i inoblidables cançons d’ABBA, ha
aconseguit que 54 milions d'espectadors a tot el món s'hagin enamorat dels seus personatges, de la seva música, i d'aquesta encantadora
història d'amor, d'humor i d'amistat.
Una invitació a cantar, a ballar i a lliurar-se a l'espectacle des del mateix instant en què s'aixeca el teló, gràcies a aquesta injecció d'energia
positiva que torna a Espanya per fer-nos viatjar de nou al costat més optimista i reconfortant de la vida.

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

Truca al:
93 803 75 56
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La Sala La Bastida es queda petita per acollir el
concert de presentació del primer disc de Quico Tretze
MÚSICA / LA VEU

La sala La Bastida del REC
d’Igualada es va fer petita per
acollir, aquest diumenge 27
de desembre, el concert de
presentació del primer disc
del cantautor Quico Tretze.
Després de les festes de Nadal, aquest espai va acollir un
concert molt emotiu, que va
comptar amb la participació
dels molts músics que han
col·laborat en el treball, i que
va servir per provar els temes
damunt de l’escenari amb tota

El cantautor igualadí
va desgranar totes les
cançons del treball

Acte en record de
Mn. Esteve Prat de
l’Associació d’Amics
i Antics Escoltes de
l’Anoia

la banda i davant d’un públic
fidel i entregat.
Amics, músics i col·laboradors
van ser alguns dels assistents
que ahir, diumenge 27 de desembre, van fer possible que
el concert de presentació de
‘Perdut e Amat’ fos una cita
inexcusable en l’agenda de
concerts d’Igualada, ciutat

EXPOSICIONS / LA VEU

natal de Quico Tretze i també
l’escollida per presentar oficialment aquest primer treball.
La sala La Bastida del Rec
d’Igualada va ser l’espai escollit per la presentació d’aquest
disc, un escenari que va reunir a bona part dels músics i
col·laboradors del disc, que
van ajudar a Quico Tretze a
interpretar les peces d’aquest
primer treball intimista.
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.

L’Associació d’Amics i Antics
Escoltes de l’Anoia recorda
que el proper dia 4 de gener
del 2016, dilluns, a 2/4 de 8
del vespre i a la Sala d’Exposicions de la Casa Parroquial
de Santa Maria d’Igualada es
farà un acte en record de Mn.
Esteve Prat.
Comptarà amb la presència
de Jaume Casamitjana i tothom hi és convidat.
L’acte forma part de l’exposició de fotografies commemorativa del pas de Mn. Esteve
per la nostra ciutat durant els
anys seixanta i de la petjada
que hi va deixar.

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

“A la puta strasse. 2º Acto”
Un inexcusable documental del Barri Gòtic Un passeig per la història de la seva clientela, diversa dels Baus i cantautor soi plural, t’apropa a uns personatges que van des dels miatruites o el pintor més
barceloní, de la igualadina Anna Cervera
A la puta strasse. 2º Acto és un documental que apunta a ser una descripció testimonial del teixit social més
bohemi i artístic que ha restat mig silenciat darrere
el revestiment turístic del Barri Gòtic barceloní. Tant
és així que, amb motiu del tancament del mític bar
“2º Acto”, autèntic temple de l’underground al llarg de
més de tres dècades, aquest film s’endinsa en un fantàstic reconeixement de les vides de la clientela més
singular d’aquest local, alhora que acompanya al propietari durant el lamentable procés del seu desmantellament. Emperò, no hi falten alguns tics humorístics que presenten amb dosis de realisme i també un
oportú optimisme el punt i final d’aquest referent tan
acolorit i ple d’humanitat.

hereus la mítica Llibreria de còmics Makoki, passant
pels fundadors de la Revista Càñamo fins a músics del
Liceu, artistes, intel·lectuals, viatgers i rodamóns; tot un
univers difícil de conèixer -un importantíssim teixit humà
de la bohèmia barcelonina més recent- que, arran del
tancament del bar, ha quedat com orfe o sinó diluït en
altres indrets. Tal vegada, tot és per culpa d’una nova
Barcelona que s’està desbarcelonitzant... i gràcies a
aquest document hom podrà reviure o bé descobrir tot
allò que aquest punt de trobada va representar per a
les persones que el sovintejaven.
Tot una desfilada de personatges ha coincidit a reconèixer “El Segundo Acto” com a un espai d’amable i de
generosa acollida, amb artistes bohemis que tan aviat els apropaven a la passió del flamenc com al gaudi
d’una commovedora poesia, o
bé els transportaven a la contemplació paisatgística del seu
bosc interior, de la mà d’una
copa o una cerveseta. I, si de la
memòria d’uns i altres se’n pot
extreure una sinopsi, aquesta
fóra la següent:
La nit de l‘1 de novembre del
2013, el temple de la bohèmia
de Barcelona tanca les seves portes... L’Emilio -l’ànima
d’aquest recer de trivialitats per
a artistes i bohemis, de fa trenta
anys- al costat d’una preuada
concurrència d’incondicionals
parroquians, que van des de
l’inconegut fundador de La Fura

genial de Ciutat Vella
fins als darrers testimonis de la Barcelona underground, es reuneixen
en un adéu molt sentit. Al
capdavall, un emotiu mosaic d’unes sorprenents i
admirables persones et
ve a trobar per a seduir-te i acompanyar-te a
teixir la teva pròpia construcció final.

El projecte de realització de l’obra
La igualadina Anna Cervera, la directora, que resideix
al cor del Gòtic barceloní, va descobrir i també va poder formar part d’aquest racó insòlit i d’aquesta família,
que trobava en aquest indret un refugi de la banalitat
o de les seves pròpies vides. I, tot just a l’any de concórrer-lo, l’Emilio va informar-li del seu tancament per
raons de salut. De seguida, va perseguir-li la idea de
conèixer ben d’a prop no solament la solera del local
sinó la variada disparitat dels seus clients bo i submergint-se de fons per les cavernes de la seva història; un
relat en definitiva de gent de més de cinquanta anys
que, de feia molt temps, s’emmirallaven en l’excepcional i infreqüent espill del “Segundo Acto”. El resultat
és, doncs, aquest document: un respectuós retrat íntim de les velles glòries que van contribuir a escriure
l’apassionant vida del “Segundo Acto”; una memòria
que, avui, ja ha esdevingut un fragment més de la història de Barcelona, altrament una porció absoluta de
la vida de Ciutat Vella.
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Diumenge, nova visita guiada i gratuïta
al Museu de la Pell d’Igualada

D E L’A N O IA

La Schola Cantorum
commemora la Sagrada Família

MUSEU / LA VEU

Com cada primer diumenge
de mes, el proper 3 de gener de 2016, a les 11:30h, el
Museu de la Pell d’Igualada
convida tothom a participar en
una visita guiada i gratuïta per
les seves exposicions permanents, per conèixer el món de
la pell i de les adoberies. Es
pot consultar més informació
al telèfon del Museu, el 93
804 67 52.
A Cal Boyer, antiga fàbrica
cotonera del segle XIX i seu
central del Museu, el visitant
hi podrà distingit tres àmbits:
L’home i l’aigua, Univers de
pell i L’ofici d’adober. L’home
i l’aigua presenta una visió
general de les qualitats i l’ús
de l’aigua. Aquí, la col·lecció
d’estris i enginys hidràulics es
reforça amb el Canal d’Experimentació, que ajuda al visitant
a comprendre els mètodes de
canalització i d’aprofitament
energètic i industrial de l’aigua. Univers de pell és una
de les sales centrades en la
pell, i es dedica a explicar l’ús

de la pell per la humanitat al
llarg del temps a través d’una
selecció acurada d’objectes
confeccionats total o parcialment amb pell, que exemplifiquen les múltiples aplicacions i utilitats del cuir. L’altre
espai dedicat a la pell, L’ofici
d’adober, se centra en el treball de la pell a Igualada des
de fa generacions. Aquí, eines
i màquines són els testimonis
dels inicis manufacturers i de
la millora constant fins a la implantació industrial, que explica la vigència dels processos

productius de les adoberies
actuals i la configuració de tot
el barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal
Granotes, antiga adoberia del
Pla del Cornet, que data del
segle XVIII. Es troba situada a
pocs metres de Cal Boyer i al
costat del rec, canal medieval
que abastia les fàbriques de
la zona. En aquest espai hi ha
la posada en escena de l’ofici
artesanal de l’adob de la pell
grossa o bovina, que transporta al visitant a la Igualada
preindustrial.

MÚSICA / LA VEU

El passat diumenge 27 de
desembre, dins l’octava de
Nadal, la Schola Cantorum,
sota la direcció d’en Pol Pastor i acompanyats a l’orgue
per Josep Xaubet, solemnitzà l’ofici de la Sagrada Família en la seva festa patronal.
Mn. Josep M. Mas, tingué
unes paraules d’agraïment
pel caràcter sobri que aquesta formació coral oferí a la
celebració. S’hi cantaren els

goigs de la Sagrada Família,
amb lletra d’Antoni Dalmau
i Jover, A.C.S., i música del
seu nét Daniel Mestre Dalmau, estrenats el 1998 en
aquesta mateixa parròquia.
Les properes actuacions de
la Schola Cantorum seran
el 10 de gener del nou any
per l’ofici de Sant Hilari, a
Vilanova del Camí, i el 17
de gener en l’ofici del Gremi
de traginers a la Basílica de
Santa Maria d’Igualada.
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Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
DIVENDRES 1
LLIURAMENT DE LES CARTES AL PATGE FARUK
- Igualada
Recepció del Patge Faruk de
les cartes dels nens i nenes
destinades als Reis d’Orient.
Divendres, a partir de 2/4 d’11
del matí al Teatre Municipal
l’Ateneu.

DIUMENGE 3
TEATRE FAMILIAR
- Igualada
Cicle Km0. La companyia del
Príncep Totilau presenta “El
llop ferotge”. L’espectacle explica tres contes populars.
Diumenge, a les 7 de la tarda al
Teatre de l’Aurora.

CINEMA FAMILIAR
- Piera
Projecció de la pel.lícula “Inside out” amb entrada lliure.
Divendres, a les 7 de la tarda al
local de Sesoliveres.

el Museu ofereix una visita guiada i gratuïta a totes les seves
instal.lacions i a cal Granotes.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí
al Museu de la Pell.
ELS PASTORETS
- Igualada
Des de l’any 1959 l’Esbart Igualadí representa el conte de Josep M. Folch i Torres. El somni
de dos rabadans la nit de Nadal.

TEATRE FAMILIAR
- Igualada
Cicle Km0. La companyia del
Príncep Totilau presenta “El
llop ferotge”. L’espectacle explica tres contes populars.
Divendres, a les 7 de la tarda al
Teatre de l’Aurora.

PASTORETS INFANTILS
- Calaf
Més de 130 petits actors representen una adaptació del text
de Josep M. Folch i Torres.
Dissabte, a les 6 de la tarda a la
Sala Gran del Casal .

SARDANES ENLLAUNADES
- Calaf
Ballada de sardanes amb mitjans mecànics, amb vermut i
sorpreses
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia
al Cafè del Casal.
ELS PASTORETS
- Calaf
Viu la història del primer Nadal
en el somni de dos rabadans
amb una magnífica posada en
escena.
Diumenge a 2/4 de 6 dea tarda
a la Sala Gran del Casal.

DISSABTE 2

TALLER
- Igualada
Cicle Km0. “Aprèn a donar vida
a un objecte”. Porta algun objecte de casa i li donarem vida.
La companyia del Príncep Totilau t’ensenyarà a fer-ho
Dissabte, a les 8 del vespre al
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA
- Igualada
Concert d’Any Nou amb la Coral Xicoira. Els grups de petits,
mitjans i grans de la Coral Xicoira han preparat un concert
nadalenc i ells mateixos es
faran els acompanyaments en
orff.
Diumenge a 3/4 de 12 del migdia a l’església de Santa Maria.

DIMARTS 5

TALLER
- Igualada
Cicle Km0. “Aprèn a donar vida
a un objecte”. Porta algun objecte de casa i li donarem vida.
La companyia del Príncep Totilau t’ensenyarà a fer-ho
Diumenge, a les 8 del vespre al
Teatre de l’Aurora
VISITES GUIADES
- Igualada
Cada primer diumenge de mes

Diumenge a 3/4 de 12 del migdia i a 1/4 de 7 de la tarda al
Teatre Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
- Igualada
Concert d’orgue amb Joan Paradell que oferirà composicions
de Bach, Morandi, Candotti,
Verdi i Guilmant.
Diumenge a les 6 de la tarda a
la basílica de Santa Maria.

CAVALCADA DE REIS
- Igualada
Arribada de Ses Majestats els
Reis d’Orient. Rebuda de les
autoritats locals i cavalcada.
Repartiment de joguines.
Dimarts a partir de 2/4 de 6 de
la tarda des de davant de l’antic
Hospital.
CONTES
- Òdena
Contes amagats” amb Marcel
Gros perquè l’espera dels Reis
sigui més curta. Marcel Gros
es presenta com un trobador
de contes i emprèn un viatge

per camins imaginaris plens de
formes, papers, sons i colors…
Dimarts a les 12 del migdia al
Teatre Centre Unió Agrícola.
PESSEBRE VIVENT
- Vilanova del Camí
Les portes de l’església s’obriran al públic un cop hagin sortit
Ses Majestats d’adorar l’Infant.
Dimarts a l’església de Sant Hilari.

DIMECRES 6
FIRA DE REIS
- Igualada
Tradicional Fira de reis amb artesans, planters, menjar...
Dimecres a partir de les 8 del
matí a la plaça de Cal Font i al
Passeig.
SARDANES
- Igualada
Ballada de sardanes amb la
cobla Lluïsos de Taradell organitzada per l’Agrupació Sardanista igualadina.
Dimecres a les 12 del migdia a
la plaça de Catalunya.

DIJOUS 7
CONFERÈNCIA
- Igualada
“Estrès o salut”. Com detectar
l’estrès i poder-lo canviar per
eines que ens aportin. A càrrec
d’Imma Vila, terapeuta i mestra
de Reiki.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a
la sala de comunicació de l’Ateneu.

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.

LA MÀGIA DEL
FANG I EL VIDRE

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.

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

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.

TREBALLS DE GRÀFICA MN. ESTEVE PRAT
PUBLICITÀRIA
(1931-2005), EL
Treballs de final de curs de gràfica publicitària de l’Escola Mu- CAU D’UN TEMPS
nicipal d’Art Gaspar Camps.
Del 16 de desembre al 15 de
gener a l’Empremta.

FRÀGILS

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

FELICITACIONS DE NADAL
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.

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.

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

PAISATGES
I NUVOLADES

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

PESSEBRES

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.

DIORAMES I PESSEBRES
DEL MÓN

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).

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.
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Cinema
Es projecta a Montbui • La novia

Es projecta a Tous • El secreto de Adaline

Noces de sang

RAMON ROBERT.-

Federico Garcia Lorca va escriure Bodas de sangre a l’any
1933. Tragèdia en vers i en
prosa, aquella obra es va estrenar dos anys després al Teatre Beatriz de Madrid. Va ser
portada al cinema per Edmundo Guibourg en 1938, sent
protagonitzada a l’Argentina
per la musa lorquiana Margarida Xirgu, i després se’n farien
moltes altres escenificacions
i algunes peŀlícules. Potser la
més famosa de totes, la que
va filmar a l’any 1981 Carlos Saura. Ara ens arriba una

Eternament

RAMON ROBERT.-

nova adaptació al cinema, La
novia, que ha estat realitzada
per Paula Ortiz. La peŀlícula ha
rebut 12 nominacions als premis Goya.
Interpretada per Inma Cuesta,
Asier Etxeandia, Àlex García,
Luisa Gavasa, Carlos ÁlvarezNovoa, Ana Fernández, Consuelo Trujillo i Leticia Dolera,
aquesta història s’emmarca
en un paisatge andalús tràgic
i universal. El tema principal
tractat en aquest clàssic drama lorquià és la vida i la mort.
Però d’una manera primitiva
i ancestral, en la qual figuren

mites, llegendes i paisatges
que ens introdueixen en un
món d’ombrívoles passions
que deriven en la gelosia, la
persecució i en el tràgic final:
la mort. L’amor es destaca
com l’única força que pot vèncer-la.
Lluís Bonet Mojica, a La Vanguardia: “Paula Ortiz afronta
un agosarat desafiament que
supera amb escreix. Un torrent
d’imatges suggeridores que
no donen respir a l’espectador
que accepta des del principi un
impacte emocional estructurat
amb gran intel·ligència”.

Blake Lively és una actriu
americana, model i celebritat,
sobretot des que va casar-se
amb l’atractiu Ryan Reynolds.
Fa fer-se molt famosa interpretant Serena a la sèrie Gossip
Girl i darrerament enllaça una
peŀlícula darrere l’altra. Ara la
retrobem a El secreto de Adaline. Amb paper protagonista, a
Blake Lively li fan costat Michiel
Huisman, Harrison Ford, Ellen
Burstyn i Kathy Baker.
En clau de drama romàntic i
fantasiós, la peŀlícula concentra el seu argument en el personatge d’Adaline Bowman,

una dona nascuda al començament del segle XX. Gairebé
per art de màgia, quan fa 29
anys i sofreix un accident, Adaline és agraciada amb l’eterna
joventut. Després d’anys de
vida solitària i romandre amb
la mateixa edat durant 8 dècades, Adaline coneix Ellis Jones, un home pel qual podria
valer la pena perdre la immortalitat. Pot ser que aquesta pel.
lícula sigui reiterativa en el seu
romanticisme, per moments
embafadora. No és un conte
de Borges. Però té encant i capacitat d’evocació.

Es projecta a Tous • Nadie quiere la noche

Viatge a l’Àrtic

RAMON ROBERT.-

Nominada a 9 Premis Goya,
incloent el de millor pel·lícula,
Nadie quiere la noche és una
de les obres més ambicioses
de la cineasta barcelonina
Isabel Coixet. Basant-se en
fets reals, Coixet ambienta el
seu drama a finals del segle
XIX. Concentra el relat en una
dona de nom Josephine Diebitch, una nord-americana rica
i culta, la qual, cap el 1910, ini-

cia una expedició al Pol Nord
per reunir-se amb el seu marit, l’explorador Robert Peary.
Durant el viatge es troba amb
una humil dona esquimal. Malgrat les seves nombroses diferències culturals i personals,
ambdues hauran de unir-se
per poder sobreviure a les dures condicions climàtiques de
la tundra.
Coproduïda per companyies
de França, Bulgària i Espa-

nya, Nadie quiere la noche és
va veure per primera vegada
en la darrera edició del Festival de Berlin, reben crítiques
dispars. Gairebé tothom va
estar d’acord en valorar molt
positivament la gran interpretació que Juliette Binoche fa
de la protagonista, així com la
magnífica fotografia de JeanClaude Larrieu, el qual obté
imatges àrtiques d’extraordinària bellesa.

CINEMES YELMO D’ABRERA

Els guanyadors del mes de desembre són:
Modest Bosch (d’Igualada), Jaume Martí (d’Igualada),
Júlia Monclús (d’Igualada), Manel Lobato (d’Igualada)

Felicitats!
Veniu a buscar les entrades
al carrer del Retir, 40.
Per a més informació truca al
tel. 93 804 24 51.
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CINEMA A L’ANOIA
EL SECRETO DE ADALINE

Estats Units. Drama romantic. De Toland Krieger. Amb Blake Lively, Michiel
Huisman, Harrison Ford i Ellen Burstyn. Adaline Bowman, nascuda al
començament del segle XX, adquireix als 29 anys l’eterna joventut després
d’un accident. Després d’anys de vida solitària i romandre amb la mateixa
edat durant 8 dècades, coneix Ellis Jones, un home pel qual podria valer
la pena perdre la immortalitat.

NADIE QUIERE LA NOCHE

Espanya-França. Drama i aventures. D´Isabel Coixet. Amb Juliette Binoche,
Rinko Kikuchi, Gabriel Byrne i Matt Salinger. Josephine (Juliette Binoche),
una dona rica i culta, inicia una expedició al Pol Nord per reunir-se amb
el seu marit, l’explorador Robert Peary. Durant el viatge es troba amb una
humil dona esquimal, la qual ha estat amant del marit. Ambdues hauran
de fer-se fortes per poder sobreviure a les dures condicions de l´hivern
polar..

IGUALADA
ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquesta setmana no hi ha
projecció. Properament: PRIDE
SANT MARTÍ DE TOUS
CASAL
ATRAPA LA BANDERA (apta)
Dv i Dg: 16:30

UNA PASTELERIA EN TOKIO
(apta)
Dv i Dg: 18:00
NADIE QUIERE LA NOCHE
(12A)
Dv i Dg: 19:45
LA DAMA DE ORO (7A)
Dimecres: 18:00
EL SECRETO DE ADALINE (7A)
Dimecres: 19:45

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES
SALA AUDITORI

LA NOVIA

Espanya. Drama. De Paula Ortiz. Amb Inma Cuesta, Asier Etxeandia, Àlex
García i Luisa Gavasa. Adaptació de “Bodas de sangre”, de Lorca. Des de
petits, ell i ella, i també Leonardo, han format un triangle inseparable. No
obstant això, les coses s’han complicat molt darrerament: el nuvi i la núvia
es van a casar, però entre ella i Leonardo sempre hi ha hagut alguna cosa
més que amistat. La tensió entre els dos homes cada vegada és més gran,
com un fil invisible que no poden explicar, però tampoc trencar.

LA DAMA DE ORO

Regne Unit. Drama. De Simon Curtis. Amb Helen Mirren, Ryan Reynolds,
Daniel Brühl i Charles Dance. Basada en una història real. Maria Altmann,
una dona jueva que va fugir de Viena durant la II Guerra Mundial,
retorna per reclamar les propietats que els nazis van confiscar a la seva
família, entre les que es troba una cèlebre pintura. El jove advocat Randy
Schoenberl l’ajudarà en aquesta fita. Alhora, Maria s’haurà d’enfrontar a
les terribles veritats del seu passat.

ATRAPA LA BANDERA

Espanya. Animació, D´Enrique Gato. Richard Carson, un ambiciós
multimilionari, vol apropiar-se del satèl·lit terrestre i explotar la font
d’energia neta i real del futur, l’Heli 3. I l’únic capaç d’impedir que se surti
amb la seva és un simpàtic i decidit surfer de 12 anys, Mike Goldwing.
Amb l’ajuda dels seus amics plegats viatgen a la Lluna acompanyats per
l’avi de Mike, un antic astronauta. Ara està a les mans de Mike no només
salvar el futur de la Terra, sinó el de la seva pròpia família.

UNA PASTELERIA DE 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

STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA

EL LA NOVIA
Divendres: 18:30/20:30
Dissabte: 16:30/18:30/20:30
Diumenge; 16:30 /18:30/20:30

CARLITOS & SNOOPY
Divendres : 18:00
Diumenge: 16:00/18:00
TORNA ROBIN HOOD (teatre)
Dissabte: 18:00

YELMO CINES ABRERA 3D
1/ STAR WARS. EL DESPERTAR DE Ds. a Dj.: 17:40/20:00/22:30
6/EL VIAJE DE ARLO
LA FUERZA
Ds. a Dj.: 15:30
Dv: 19:00/22:00
Dg: 11:40/15:30
Ds. a Dj: 16:00/19:00/22:00
Dg: 11:30/16:00/19:00/22:00
7/CARLITOS & SNOOPY
Dv.: 17:25
2/OCHO APELLIDOS CATALANES
Ds a Dj: 15:25/17:25
Dv a Dj: 17:40/19:55/22:30
2/POINT BREAK: SIN LIMITES (3D) 7/CARLITOS & SNOOPY (en català)
Dg.: 12:00/15:25/17:25
Ds. Dll a Dj: 15:15
7/EL DESAFIO
Dg.: 11:40/15:15
Ds a Dj.: 19:25
2/EL PUENTE DE LOS ESPIAS
7/SINSAJO II
Dv a Dj: 22:15
Dv a Dj.: 21:55
3/ PADRES POR DESIGUAL
8/ STEVE JOBS
Dv: 18:15/20:15
Ds. Dll a Dj: 16:15/18:15/20:15/22:15 Dv: 17:00/20:00/22:30
Ds a Dj: 15:00/17:30/20:00/22:30
Dg.: 11:45/ 16:15/18:15/20:15
Dg.: 12:00/15:00/17:30/20:00/22:30
3/ EL PUENTE DE LOS ESPIAS
Dv a Dg: 22:15

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.

4/STAR WARS 3D
Dv a Dj: 18:00/21:00
4/STAR WARS (en català)
Dg: 11:50
4/EL DESAFIO (THE WALK) 3D
Ds a Dj: 15:15

POINT BREAK

5/ PALMERAS EN LA NIEVE
Dv.: 18:40/21:50
Ds a Dj: 15:30/18:40/21:50
5/ SUFRAGISTAS (en català)
Dg.: 11:30

USA. Acció. De Ericson Core. Amb Teresa Palmer, Édgar Ramírez, Luke
Bracey, Ray Winstone. Thriller d’acció carregat d’altes dosis d’adrenalina
i un ritme trepidant en què un jove agent de l’FBI, Johnny Utah (Lluc
Bracey), s’infiltra en un equip d’atletes d’elit a la recerca d’emocions,
liderat pel carismàtic Bodhi (Edgar Ramírez). Els atletes són sospitosos de
dur a terme una sèrie de crims de forma extremadament inusual.

SALA PETITA

6/POINT BREAK
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Papa Francesc: “Déu és
humil, i nosaltres, que som
orgullosos, no som res”
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La Coral de Santa Maria en la festa
de la Sagrada Família

Els cantaires junt amb mossèn Massana en acabar la celebració de diumenge passat a la Soledat. Foto: Jaume Vila.

MÚSICA / LA VEU

A la catequesi de l’últim dimecres de l’any, el papa Francesc ha reflexionat sobre el
Nadal del Senyor en el Jubileu
de la Misericòrdia, i de manera
particular en la devoció al Nen
Jesús, que tants sants i santes
han conreat en la seva pregària quotidiana.
El papa Francesc ha recordat
en particular a Santa Teresa
de l’Infant Jesús, que va saber
viure i donar testimoni d’aquella “infància espiritual”: la humilitat de Déu que es va fer
petit per nosaltres. “Això és un
gran misteri -ha dit el PontífexDéu és humil, i nosaltres, que
som orgullosos, plens de vanitat, i ens creiem grans coses,
no som res. Ell és gran i es fa
nen. Déu és humil”.
La devoció al Nen Jesús
ens permet meditar, seguint
l’exemple de la Mare de Déu,
la humilitat de Déu, que es fa
petit per nosaltres, i tot i que
sabem poc de la infància de
Jesús, podem aprendre’n molt
mirant als infants. Així el Pontífex ha assenyalat el significat
particular que això té per a la
nostra fe, perquè, si bé “és veritat que la seva mort de creu i
la seva resurrecció són la màxima expressió del seu amor
redemptor”, no hem d’oblidar
que tota la seva vida terrenal
“és revelació i ensenyament”.

Així és com en el període nadalenc “recordem la seva infància”. Per créixer en la fe,
necessitaríem
“contemplar
més sovint el Nen Jesús”.
D’aquesta manera descobrim
abans de res que els infants
volen la nostra atenció, ells
han d’estar al centre: “Ells
han d’estar al centre, per què?
Perquè són orgullosos? No!,
perquè necessiten sentir-se
protegits”. I encara que pugui
semblar una paradoxa, tenim
la responsabilitat de protegir el
Nen Jesús: “També Jesús vol
que l’estrenyem en els nostres
braços, que li demostrem el
nostre amor, el nostre interès.
Que abandonem la nostra pretensió d’autonomia i acollim la
veritable forma de la llibertat,
que consisteix a reconèixer i
servir a qui tenim davant. Ell
ha vingut a revelar-nos al rostre del Pare, ric en misericòrdia”.
Per tot això, el Pontífex ha
exhortat finalment al fet que
rebem el Senyor en els nostres cors, demostrant el nostre
amor, i el goig de saber que
“Ell sempre està enmig de nosaltres”. “I serà un gest preciós
quan tornem a casa, aproparnos al pessebre, besar al Nen
Jesús, i dir-li: Jesús, jo vull ser
humil com tu, humil com Déu.
Demanar-li aquesta gràcia”.

Diumenge passat, dia 27, la
Coral de Santa Maria va solemnitzar l’ofici solemne de la
festa de la Sagrada Família
a l’església de la Soledat. La
celebració fou presidida per
Mn. Josep Massana, rectorarxiprest —que pronuncià l’homilia— acompanyat de Mn. Josep Aribau.
La Coral sota la direcció de
Coni Torrents i amb l’acompanyament a l’orgue de Maite Torrents, va recuperar per
aquesta ocasió en el repertori
de cants, l’«Hosanna» del quadre de l’ambaixada dels pastors de l’obra pastoril “L’Estel
de Natzaret” de Ramon Pàmi-

es i Miquel Ferrer. A l’ofertori va
interpretar la «Pregària a taula», de E. Schütz i a la comunió
«Benaurada!» de J.MartínezColàs. Per acabar s’interpretaren les «Cobles a la Sagrada
Família» de Ll.Romeu.
PROPERES ACTUACIONS
Pel dia 1 de gener és previst
que la Coral canti en la missa
de les 12 del migdia a la basílica, amb l’acompanyament de
Lluís Victori. El diumenge 3, a
la tarda, els cantaires es desplaçaran a Terrassa per oferir
un concert en el conjunt monumental de les esglésies de
Sant Pere de Terrassa, dintre
del cicle El sant misteri de Na-

dal.
També el proper mes de gener
la Coral de Santa Maria donarà un concert dintre dels actes
patronals de Vida Creixent, a la
Sagrada Família d’Igualada.
ALTRES ACTIVITATS
Pel diumenge dia 10 de gener
a la tarda, s’ha organitzat una
anada al Teatre Municipal de
Berga per assistir a la representació d’ «El bressol de Jesús», de Frederic Soler (Serafí
Pitarra) i música de Joaquim
Reig, a càrrec de l’Agrupació
Teatral La Farsa. Són els centenaris «pastorets» d’en Garrofa i en Pallanga i les seves
singulars garrofes.

En record de

Agustí Pelfort Puiggròs
Ha mort cristianament el dia 25 de desembre de 2015 a l’edat de 80 anys.
A. C. S
Els teus estimats: esposa Alberta Homs; fills, Maria Àngels vda. de Josep M. Grané,
Ernest, Imma, Elisabet i Santi, Agustí i Sílvia; néts, Marc, Eulàlia, Lluís, Diana, Júlia, Ivet,
Emma i família tota, ho fem saber a llurs amics i coneguts. La família volem agrair les
mostres de control rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dilluns dia 28 a
la parròquia de Santa Maria.
Funerària Anoia S.L

Igualada,desembre de 2015
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APARELL DIGESTIU

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva

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)

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95
IGUALADA

D E L’A N O IA

AUDICIÓ

Consells
de Glòria Fité

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

-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

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

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

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

PSICOLOGIA
ORTOPÈDIA
ALMENAR

Plantilles a mida, ajudes domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran
C. Bèlgica, 2, local 6
Tel. 93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.cat

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia

Psicòloga
C/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample).
08008 - Barcelona
Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia
Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com
@EduardDabraMag
Hores concertades

· 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

Psicòloga Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com

EL DECÀLEG DEL BON
PROPÒSIT
Amb l’entrada del nou any, és
moment de fer revisió al que
se’n va i formular-nos propòsits per al que arriba. Però
quants ens n’hem plantejat
al llarg de la vida i no hem
complert?. Tenim aquí un
decàleg que ens pot ajudar
a aconseguir que els nostres
propòsits es facin realitat.
1-Planteja’t el propòsit com
quelcom que desitges aconseguir i no com a una imposició.
2-Descriu-ho amb la màxima
concreció possible. També
ajuda deixar-ho per escrit.
3- Analitza les teves possibilitats i capacitats d’una manera
positiva i realista a la vegada,
i assegura’t que aconseguirho és al teu abast.
4-Sospesa bé tot el que hi guanyaràs i també allò a que hauràs de renunciar.
5-Planifica un termini per a
aconseguir-lo i, si cal, un calendari amb diferents passos
entremitjos.
6-Assegura’t que aquest propòsit neix del teu propi desig
i no dels anhels d’algú altre.
7-Inclou-lo en el teu projecte
de vida i els teus valors fonamentals.
8-Reflexiona sobre la causa
de no haver aconseguit els
teus propòsits en altres moments de la teva vida.
9-Visualitza’t a tu mateix/a
havent aconseguit aquest propòsit i experimenta la sensació d’èxit
10- Dóna’t permís per modificar-lo o rectificar en qualsevol moment si ho consideres
convenient
Tot està per fer i tot és possible, ens deia Miquel Martí Pol.
Així és com estrenem l’any,
amb la sensació d’obrir una
llibreta en blanc i una ploma
a la mà a punt per començar a
escriure. Fem-ho amb ganes,
empenta i la il·lusió que els
nostres propòsits tenen moltes
probabilitats d’arribar a bon
port. Bon any i bona travessia.

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
Peres en pasta de full farcides de nous
PREPARACIÓ
Preescalfar el forn a 200ºC. Rentar bé la pera. Es pot pelar o
deixar tal qual, si ens agrada la pell i és fineta. Si la pelem,
pintar amb suc de llimona. Tallar la cua i treure el cor amb
un ganivet i una cullereta, amb cura de no trencar el fons.
Tallar lleugerament la base si fos massa irregular, perquè es
pugui mantenir asseguda. Barrejar en un bol les nous amb
unes gotes de suc de llimona, el sucre bru, el iogurt o
formatge crema, la canyella i la nou moscada. Omplir la
pera amb aquesta barreja, prement bé.
Folrar una font o safata amb paper sulfuritzat de forn o
greixar bé amb mantega. Estirar la pasta de full i col·locar a
sobre de la pera. Embolicar amb la massa, pressionant bé
perquè s'adhereixi a la fruita, i tallar el que sobra. Es pot
donar forma a les sobres de cua o de fulla per decorar. Col ·
locar en la safata i pintar amb ou batut. Enfornar uns 20-30
minuts, segons la mida.

Ingredients (per unitat)
1 pera madura però ferma,
suc de llimona,
10 g de nous mòltes o picades fines,
1 culleradeta de sucre morè,
1 cullerada de iogurt o formatge crema,
1/2 culleradeta de canyella mòlta,
1 mica de nou moscada,
1/2 làmina de pasta de full,
1 ou.

· 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

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada
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

Cuina
de mercat
Carretera NII, KM.562 - 08719
Castellolí (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Ctra. de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel. 93 809 62 38

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

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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Divina Ribera

4 paraules amb...
Jaume Singla.Des de fa cinquanta anys
Igualada disposa d’una gran
botiga especialitzada en drogueria, pintura, decoració....
És la Drogueria Riba que si fa
sis anys obria un macro centre
comercial al Polígon de les
Gavarreres (Òdena), fa poques
setmanes va obrir una botiga
gran al centre d’Igualada -al
carrer Òdena, 13- “per estar
més aprop dels consumidors”.
Poden tenir dues botigues
sense desvirtuar el caràcter
d’empresa familiar perquè tant
la mare -Divina Ribera- com els
dos fills -Albert i Ricard- hi són
al front.... amb el pare -Josep
Riba- que està atent a tot.
Com estan anant els primers
cinquanta anys de Drogueria
Riba?
Bé. Malgrat la crisi continuem
treballant. La Drogueria Riba
la va començar el meu sogre
al carrer Pare Tous Soler i després, en ser pintor el meu marit,
ens vàrem incorporar al negoci.
I des d’aleshores que hi som.
Ara també amb els nostres fills,
l’Albert i en Ricard.
Tenir dues botigues és
perquè la clientela és diferent?.
Vàrem detectar que els clients
de proximitat, els de tota la
vida, no els anava tan bé de

venir a la botiga del polígon.
Venir al centre és per servir als
clients de proximitat. El magatzem està pensat tant als particulars com als professionals.
De la primera botiga a la del
carrer d’Òdena, el món de la
pintura ha canviat molt?.
Moltíssim. Ara podem elaborar qualsevol color i si fan curt,
el podem repetir exactament
igual. Podem donar tot l’assessorament als pintors, tant
als professionals com als que
volen fer-s’ho ells mateixos a
casa.
Tot i la crisi, Drogueria Riba
ha crescut.
Ens hem adaptat a les noves
necessitats. La gent s’ho fan
més cadascú. Hem hagut d’invertir en materials i en assessorament als clients.
Sou
distribuïdors
d’una
marca noruega de pintura,
Jotun. Què té de particular?
Abans teníem moltes marques
de pintura, especialment catalanes, però la globalització n’ha
fet desaparèixer moltes que
han estat absorbides per multinacionals. Les grans marques
poden donar millor preu i millor
servei, però també t’exigeixen
fortes inversions i formació
continua. Jotun és la millor
marca de pintura per decoració i es fabrica a Catalunya. Té

molta qualitat a un preu més
baix que les altres marques.
Més pintura o més drogueria
i perfumeria?
Tenim de tot. La base és
tenir els millors productes del
mercat.
Teniu molts articles de bricolatge?
Tot el que es necessiti en una
casa. Des de materials de lampisteria a parquets o sistemes
de calefacció.
A la botiga hi sou tots els
membres de la família. Us
emporteu els problemes de
la feina a casa?
Hi ha dies que sí. A la feina no
sempre ho pots parlar-ho tot i
aleshores a l’hora de dinar surt
tot.
Qui pren les decisions?

Abans el meu marit a la feina
i jo a casa. Ara qui decideix
són els meus fills... però a
casa jo!
Vostè tenia vocació de botiguera?.
Sempre m’ha agradat molt
el tracte amb la gent. El pare
tenia una petita fàbrica, però
a mi m’agradava més la
botiga dels sogres.
Cada quants anys cal pintar
a casa?.
Potser els meus fills s’enfadaran però si abans calia
pintar cada cinc anys, ara
amb la bona qualitat de les
pintures, pots esperar a deu o
quinze, sense problemes. Ep!
Sempre que hagis pintat amb
pintura de qualitat. El que et
gastis de més, ho estalvies
amb escreix. Hi ha pintures
que si llences un cafè o una
copa de vi a la paret i ho pots
netejar sense que quedi taca
ni marxi el color.
Teniu plans d’expansió a
altres ciutats?
A curt termini no. Primer hem
de pair les darreres inversions. La nostra idea es que els
nostres clients ho trobin tot
aquí. Tots els elements que
intervenen en el bricolatge,
des d’eines a ferreteria i pintura, el trobin en un mateix
espai.
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Fa uns dies, l’Anoia va ser la
comarca més segura del món
mundial. Sí, sí, del món mundial!
Els nostres serveis secrets han
pogut esbrinar que el ParcMotor
de Castellolí va ser la seu, aquest
mes de desembre, d’una trobada
de policies especialitzats en la
lluita contra el gihadisme. Van
venir de tot arreu, en una jornada
organitzada per la Policia Nacional, amb la supervisió de la Interpol europea. Fins i tot va venir
una delegació de la CIA i l’FBI
dels Estats Units. Compte!
Els “polis” van ser degudament
assessorats pels bons professors
de l’escola de conducció de Fast
Parcmotor, que els van ensenyar
a com enfrontar-se en situacions
de risc tot conduint un automòbil.
Com a les bones pel.lícules d’acció, vaja!
Ja veieu que el nostre Parcmotor
no ens donarà gaires duros, a la
gent de l’Anoia, però de coses se
n’hi fan... Tanta era l’expectació
d’aquesta trobada que algun candidat a la presidència del govern
espanyol volia ser-hi aprofitant
la campanya electoral... Un candidat molt amic dels “ciutadans”
i acostumat a sortir a la tele
cada dia, que al final no va venir.
Potser va adonar-se que a la policia val més no prendre-li el pèl.

Cansada dels teus rínxols
o cabell encrespat?
●Nova forma de raspallat
● Allisat en una passada,
sense esforç
● Redueix el volum i
l’encrespat a la meitat
●Ús en cabell humit o sec
●Aporta brillantor i
lluminositat
Raspall elèctric

Disponible en el model blanc o rosa

C/ Sant Magí, 40 (cantonada Pl. Cal Font) Tel 938 04 52 14 Igualada
C/ Sant Joan Bosco, 1 (cantonada Cardenal Cisneros) Tel 93 8 06 00 48
Vilanova del Camí.
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