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L’Hospital d’Igualada travessa una crisi identitària arran de la mort del jove Gabri Pérez.    Pàgina 9

El Casal 
Popular 
d’Igualada 
obre demà les 
portes

Esperant 
justícia 18 anys 
després de la 
tragèdia de 
l’Escola Genny

 Pàgina 18

Actes a tot 
l’Anoia amb 
la Marató 
de TV3

El metges de l’Hospital es 
defensen de les crítiques

Els sis caps mèdics de 
l’Hospital d’Igualada han 
fet pública aquesta setma-
na una llarga carta en la 
que surten al pas de l’allau 
de crítiques que el centre 
sanitari ha generat arran 
del cas “Gabri Pérez”, el 
jove que va perdre la vida 
després d’un mal diagnòs-
tic al servei d’Urgències. 
La carta, sota el títol 
“L’Hospital d’Igualada i 
les contínues crítiques”, 
va signada pels responsa-
bles de les sis  àrees mè-
diques del centre, i en ella 
es demana “un exercici 
de reflexió” de la societat 
respecte tot el que s’ha dit. 
Alhora, la carta és també 
una defensa dels professi-
onals de l’Hospital. 

  Pàgines 14-16

Intensa agenda de Nadal a Igualada i comarca

Els sis caps de les àrees mèdiques del 
centre demanen a tothom “reflexió”

Admeten que la crisi ha retallat 
recursos, però defensen el personal

• Av. Europa, 4  •  Tel. 938 048 230  •  www.toyotaigualada.toyota.es •



Cultura Igualada
@culturaigualada  

   
Nou aparador nadalenc a la #biblioguala-

da, per viure unes festes entre llibres! ;)

L’EDITORIAL

Invertir en demà

L
a crisi ha fet molt mal, també a les administra-
cions públiques. Ja fa temps que arrosseguem 
les conseqüències dels excessius deutes acumu-
lats, a ajuntaments i Generalitat, que comporten 

poques dotacions econòmiques per a inversions. La major 
part dels ingressos es destinen a despeses finalistes, de per-
sonal, i també per a minorar els efectes dels molts crèdits 
pendents. El que queda, poc, es fa servir per a despesa so-
cial, altrament del tot neces-
sària, i quasi res per al que 
es coneix com “inversions”, 
que en l’època de vaques 
grasses volia dir obres i més 
obres... 
Estem ara en una setmana 
on coneixem els detalls del 
pressupost municipal més 
important de l’Anoia, amb 
una dotació de 53,7 mili-
ons d’euros a Igualada, amb 
quasi un 10% d’aquests 
diners a inversions, i també 
la proposta presentada pel govern de la Generalitat, que 
destina poc més de 10 milions a la comarca... Si bé en amb-
dós casos els pressupostos són més alts que l’any passat, el 
cert és que la despesa “visible” per als ciutadans continua 
essent molt minsa. De fet, aquests números són la consta-
tació tàcita que la crisi continua. Potser menys, però hi és 

encara amb tota la seva cruesa. 
El problema rau en que els ingressos són cada vegada més 
elevats. Per molt que diguin que no, acaben fent-nos pagar 
més impostos, i les administracions públiques esdevenen 
unes “menjadores” insaciables. Els serveis públics més im-
portants deixen molt que desitjar, i, enlloc de millorar-se, 
hem d’acontentar-nos amb les crítiques i les baralles que 
els polítics de torn es llencen els uns als altres.

És del tot lamentable i 
decebedor veure com, 
dia rere dia, es defensa 
des dels aparadors de 
la política la necessitat 
de no defallir i invertir 
en coneixement i eines 
d’innovació per poder 
ser competitius el dia 
de demà, però després 
veiem sorprenentment 
com l’exemple que hau-
ria de palpar-se en els 
pressupostos públics o 

és escàs, o simplement no existeix. A l’empresa privada tot 
ha canviat, a la política sembla que tot canvia, però a l’ad-
ministració pública hi ha un mecanisme juràssic que hem 
de pagar obligatòriament i que contribueix a hipotecar el 
futur de tots. 

El problema rau en que els 

ingressos són cada vegada més 

elevats. Paguem més impostos, 

i les administracions públiques 

esdevenen unes “menjadores” 

insaciables.
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Toni Marlès
@tonimarles  

Per cremar una foto del rei et porten a ľ 
audiència nacional.

Per estafar cent i pico milions d’euros vas 
al palco del Bernabeu.  #lonormal

TICAnoia 
@TICAnoia  

 
El cotxe connectat formarà part del nostre futur. 
Per això donem suport al projecte “Anoia Con-
nected Car Living Lab”, avui al @campus_motor

Salvador Vives Alari 
@svivesalari  

Estic amb tu @ForcadellCarme guanyarem 
la republicà catalana

Arran Igualada 
@ArranIgualada  

IGD solidària amb les companyes detingudes x 
cremar fotos del rei x injuries a la corona. Sense 
desobediència no hi ha indep!ľ#NiReiNiPor

Albert Riba
@AlbertRiba  

¡Madre mía! ¿Mariano Rajoy mejor orador del 
congreso? Y después dicen que habló media hora 
por teléfono con Donal Trump #telatelitatela

Imma González
@immagonnar 

Estoy harta de los sufijos - ismos o -istas
Prefiero otros...Generosidad, Igualdad Libertad

Institut de Masquefa
@insti_masquefa 

Fabricant els nostres propis recursos. 
Els escacs de l’hora del pati surten del taller.

 Esc Font del Roure 
@fontdelroure   

“Si un mestre, vol despertar el talent dels seus 
alumnes, ha de veure de moltes fonts” Carles 

Parellada #FIC @crpanoia #A+a++3

#latevaveu

Robert Palau 
@Rpalauc4  

Emoció a flor de pell!Gran imatge blava. 
Que l’esforç i passió no decaiguin. L’any 
que vé tots/es #somblaus #juntssommes-

forts  @CFIgualada_

Alfonso Guerra, exministre del go-
vern amb el PSOE, ha dit “Espanya 
no és una nació de nacions” i ha aler-
tat sobre el perill de l’independentis-
me català “que és un verí que arriba 
avui als socialistes, perquè és una altra 
forma de populisme que només bus-
quen donar resposta a determinats 
sectors de la societat i aixecar murs 
dins del propi país”.

Cristóbal Montoro, Ministre d’Hi-
senda, ha dit, sense posar-se gens ni 
mica vermell, que “no hi havia una 
promesa electoral d’abaixar els im-
postos”. El “pa, pa i vi, vi” de Mariano 
Rajoy, president del govern de l’estat.

Ildefonso Sánchez Barcoj, exdirector 
financer de Caja Madrid, va enviar a 

Miguel Blesa, president de l’entitat 
on li deia: “divertim-nos ara, per si 
algun dia arriben les vaques magres”.

Alejandro Luzon, fiscal que porta 
el cas Bankia, va fer en el seu al·legat 
final comentaris com “van ser actes 
de pillatge o rapinya. Ni un sol dinar, 
o reunió, o desplaçament pagat amb 
les targetes ‘black’ ha comportat un 
benefici a la caixa”.

Marta Silva Lapuerta, advocada 
general de l’Estat i filla del ministre 
franquista Federico Silva Muñoz i 
neboda del ex tresorer del PP Alvaro 
Lapuerta (imputat en el cas de Luís 
Bàrcenas) ha estat cessada just abans 
que explotés el cas Cristiano Ronal-
do. El ministre de Justícia Rafael Ca-
talà ha dit que “no té res a veure una 
cosa amb l’altra”. 

Arturo Zamarriego, jutge titular del 
Jutjat d’Instrucció número 2 de Ma-
drid, ha prohibit al diari ‘El Mundo’ 
i al seu director, Pedro G. Cuartango, 
que publiqui temes relacionats amb 
el presumpte frau fiscal de Cristiano 
Ronaldo. Poc després va fer una in-
terlocutòria prohibint la difusió de 
qualsevol informació sobre el cas a 

tot Europa.

Francisco Pérez de los Cobos, presi-
dent del Tribuna Constitucional, ha 
dit “El Tribunal ha posat de mani-
fest que la Constitució empara que 
algú pugui defensar la incorporació 
d’aquest pretès dret a decidir, però 
per això cal reformar la Constitució 
respectant el procediment previst a 
l’efecte en el seu títol X”.

Juan Ignacio Zoido, ministre de l’In-
terior, ho ha deixat ben clar “Hem 
d’imposar nosaltres el diàleg i no ce-
dir davant aquesta espècie de xantatge 
que es vol fer als espanyols.”

Luís Tosar, actor, va dir en una entre-
vista “Ha de passar alguna cosa, una 
revolució cultural i política real.”

Soraya Sáenz de Santamaría ha fet 
una crida a Carles Puigdemont i els 
seus socis per frenar el full de ruta. 
Com? Santamaría ha assegurat que 
espera perquè la cimera sobre el refe-
rèndum, que s’ha de celebrar el 23 de 
desembre, serveixi per “fer un exercici 
de reflexió” i no repetir una votació 
com la del 9-N que “no va servir ab-
solutament de res”.



M
anifesto públicament el meu menys-
preu més absolut, envers la monar-
quia espanyola. Envers la família 
Borbó i entorn. La meva postura no 

és únicament pels meus ideals republicans, sinó per 
la lamentable actuació de la Casa Real, des del ma-
teix moment de la seva arribada al capdamunt del 
“Estado Español”.
Els Borbó -i la seva família- han pres possessió de 
les estructures de l’Estat, com si fossin de la seva 
exclusiva propietat, fins al punt que es delicte criti-
car-los públicament sota la premissa que “encarnan 
la unidad de España”. Una cosa és ser Cap d’Estat i 
una altra propietari de vides i hisendes. Tot i que 
formalment Espanya es una Monarquia Parlamen-
taria, els Borbons són absolutistes.
Per exemple, el rei emèrit, Juan Carlos I, va heretar 
la Corona del general Franco i quan l’any 1975 va 
prendre possessió no se li coneixia fortuna perso-
nal. Trenta-nou anys després, quan va abdicar en 
favor del seu fill Felipe (el Preparao), segons la re-
vista Forbes, disposa d’un fortuna de més de 28.000 
milions d’euros. Em pregunto quins mèrits va fer 
el vell Borbó per guanyar un milió i mig d’euros 
diaris!  
El seu fill, l’actual monarca absolut, tot i que en-
cara no se li coneixen grans escarafalls, ja ha mos-
trat una altivesa que no presagia res de bo. Com 
per exemple quan exhorta als joves a arriscar per 
crear-se el seu propi futur, quan ell s’ha limitat a 
esperar que el pare li cedís el seient.
Tot i el meu menyspreu més absolut per la monar-
quia espanyola, no sóc partidari de cremar o estri-
par públicament fotografies del Rei. No ho sóc en 
el cas dels membres de les CUP, tot i que respecto el 
seu dret a fer-ho. 
No m’agrada l’espectacle d’enfrontament entre ca-
talans, entre les CUP i el conseller d’Interior, per-
què fins ara la reivindicació independentista s’ha 
fet -i va començar el juliol del 2010- sempre sense 
incidents, malgrat els milions de persones que hem 
sortit al carrer en tantes i tantes ocasions.
No obstant això dono públic suport a tots els mem-
bres de les CUP acusats de cremar o estripar fotos 
del Rei. Exercien la seva irrenunciable llibertat d’ex-
pressió, una llibertat segrestada a Espanya, però al 
mateix temps demano a les CUP que procurin no 
sortir-se de la línia de fer les coses de forma pacífica 
com està fent la majoria del poble de Catalunya. 
Si ens posem a reivindicar amb violència, tenim la 
partida perduda. Molta gent es desenganxarà del 
procés i l’Estat Espanyol te molta mes mala llet que 
nosaltres a l’hora de repartir bufetades. 

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

LA VEU de ...
JAUME SINGLA PERE PRAT LL. CAPDEVILA

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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T
enir coneixement és l’estat d’ànim de la 
lucidesa. El que permet decidir què s’ha 
de fer o no. S’aprèn al llarg d’una vida de 
vivències, converses i estudi. Aquell que 

els avis deien que valia més que la vida. Però avui la 
societat postmoderna -apàtica i narcisista- assimila 
coneixements amb experiències. Les que es nodrei-
xen de la cultura indiferenciada i massificada, l’he-
donisme de l’ara i ací, l’oblit dels referents histò-
rics i la  moda efímera. S’ha perdut la confiança en 
el futur, que s’emplena de pors i no d’esperances. 
Els nous valors s’alimenten d’imatges i missatges 
curts, sovint catastrofistes, que tothom es veu en 
cor de divulgar i que porten a la homogeneïtzació i 
al seguiment cec i frívol de tendències i propagan-
des mentideres, de les que ningú en sap l’origen. 
Les idees s’intercanvien. No s’imposen amb crits, 
arguments dogmàtics o per la força. Enraonar és 
cercar l’entesa. I per això cal saber escoltar. I apren-
dre a callar per deixar que l’altra s’expliqui. Perquè 
quan es parla es diu tot el que se sap, mentre que 
quan s’escolta es pot aprendre alguna cosa. I deixar 
de banda l’ego, perquè no cal convèncer i guanyar, 
sinó compartir i millorar. 
El debat és el vehicle per tractar els temes públics en 
fòrums oberts. En política l’espai institucional per 
fer-ho és el Parlament. Però ara allà ja només s’hi 

fan discursos, on cadascú defensa les posicions dels 
seus grups. S’ha convertit en l’indret on s’aproven 
lleis, quan es tenen més diputats que arguments. 
On els representants dels ciutadans no tenen ni tan 
sols autonomia, per defensar altra cosa que el que 
manen els líders dels seus partits. Ningú creu que 
les seves paraules poden fer canviar els equilibris i 
fer possible el que és improbable. Tots viuen afer-
rats als seus postulats i utilitzen la Cambra com al-
taveu propagandístic i font d’ingressos. 
No serveix per controlar l’executiu i el govern. La 
majoria dels funcionaris han deixat d’estar al servei 
de la societat, per pensar només en la seva posició 
social. Sovint ja no en tenen prou amb la retribu-
ció i s’embruten amb la corrupció. No queden mai 
satisfets. Així, la indignació i el descontentament ja 
no són només dels joves. S’han estès a totes les ca-
pes socials. Se’n va el diàleg i queda només el poder.
Sobra imposició i falta coneixement. Aquell que 
s’identifica amb el sentit comú. El que sap veure la 
mentida i l’interès dels que cerquen dominar. Els 
ciutadans demanen protagonisme. I no es resig-
nen. Volen arguments i no imposicions. I no pa-
raran fins aconseguir-ho. Perquè no hi ha muralles 
prou altes per aconseguir empresonar les idees i els 
anhels de la gent. El diàleg i el coneixement són la 
base d’una societat sana.  

Dialogar amb coneixementMenyspreu absolut

Classes de repàs 
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes 
www.aula42.es

626082108

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva caldera per una de 
condensació  i la instal·lació et surt gratis!

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 

Instal.lació
i manteniment

de calderes

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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LA VEU del lector

ALEX HARO I NANI ROMA

L’odenenc Alex Haro, copilot de Nani Roma, que seran al Dakar 
d’aquí uns quants dies, van ser al Campus Motor Anoia per deixar 
les seves petjades en forma de roderes de pneumàtic.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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WWW.TRIVERTICAL.COM
RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

GRÀCIES
Sònia Pérez Reinoso

Tinc 32 anys i el passat 14 de novem-
bre vaig conèixer el significat d’en-
trar en una sala d’operacions.
Vaig plorar, vaig plorar molt, de rà-
bia, d’impotència, però sobretot de 
por...por a tot allò que és descone-
gut. I això que tan sols es tractava 
d’una apendicitis!
Però creia que no em tocava a mi, 
que tan sols era un mal de panxa i 
que els metges s’equivocaven.
Però no s’equivocaven, després de 
fer-me totes les proves adients, a 
mitjanit m’operaven, una operació 
ràpida i on tot va anar segons el pre-
vist.
I vaig estar ingressada dos dies a 
l’Hospital d’Igualada, a la planta 
Materno-Infantil concretament.
El meu marit (qui juntament amb la 
meva família no m’han deixat sola 
ni un instant) irònicament, ja sabia 
quin tipus de tatuatge em podria fer 
per amagar la cicatriu.
I no caldrà! Tinc una ferida ben neta, 
(ni tan sols és ferida!!), 6 punts pe-
tits, discrets, que han cicatritzat a la 
perfecció.
Serveixin doncs les meves paraules 
per agrair tot el tracte que he rebut 
per part de tots els professionals 
(molt m’agradaria poder anome-
nar-los a tots ) que en un moment o 
altre van ajudar a fer-me passar una 
millor estança a l’Hospital d’Iguala-
da. Sóc una poruga aprensiva i sensi-
ble, on tot gest amable i comprensiu 
és de valorar i agrair.
Començant pel meu doctor de cap-
çalera, el Doctor Aibar de Calaf, qui 
em va derivar cap a Igualada, pas-
sant per totes les infermeres i zela-
dors d’urgències i de quiròfan, totes 

les infermeres i becàries de la plan-
ta Materno-Infantil, i els doctors 
Rodríguez i Molinete, i a la Marta, 
la infermera del CAP de Calaf, qui 
amb tacte i delicadesa va treure’m els 
punts.
A tots ells, gràcies pel tracte humà i 
agradable que m’heu donat.

MONTBUI IL·LUMINAT
Montserrat Sandiumenge

Dia laboral. Vaig cap a casa, a Santa 
Margarida de Montbui i SORPRESA! 
Està bonic, guarnit, ple de llums bla-
ves que fan goig de veure! Continuo 
el camí fins a Montbui nucli antic… 
1 miserable llum engalanant el poble. 
Ja sabem que el Nadal no es tracte 
de simples llums o colors; Nadal és 
solidaritat, caritat, acompanyament, 
bones accions, alegria, etc. Però als 
humans ens agrada disfrutar de la 
llum i el color que ens donen les fes-
tes de Nadal.
Sort en tenim del campanar que està 
preciós il·luminat de fa mesos. I sort 
també que el nen Jesús il·lumina 
cada casa en particular. 
Bon Nadal Montbui nucli urbà i 
Montbui nucli antic perquè Montbui 
som tots. 
Bon Nadal Senyor Teodoro! Per cert 
una guarnició més al nucli antic del 
nostre poble no estaria malament… 
Ho demanaré als Reis de l’Orient per 
l’any vinent!

La setmana vinent, 
LA VEU Solidària

La propera edició de 
La Veu de l’Anoia, la 
setmana vinent, serà 
d’allò més especial. Per 
primera vegada, un 
mitjà de comunicació 
a la comarca publica-
rà una revista dedica-
da a col.laborar amb 
una entitat solidària. 
Publicacions Ano-
ia editarà, juntament 
amb l’exemplar ha-
bitual de La Veu, una 
revista de 56 pàgines 
en la qual s’informarà 
abastament de Càritas 
Interparroquial Anoia 
Segarra. 
La Veu Solidària inicia 
amb aquesta entitat 
una iniciativa inèdita 
a l’Anoia amb la qual 
proposa col.laborar, 
tant com sigui possible, amb una ins-
titució que tingui cura de les famílies 
necessitades del nostre territori. Per 
això, els ingressos derivats de la publi-
citat de la revista especial, exceptuant 
les despeses d’impressió i distribució 

La llista oficial de la Loteria de 
Nadal, gratuïta amb La Veu
Divendres de la propera setmana, 
La Veu de l’Anoia publicarà, sense 
cap càrrec afegit, la llista oficial i 

 Solidària
REVISTA GRATUÏTA

completa de tots els números pre-
miats de la Loteria de Nadal del 22 
de desembre.

de la publicació, es destinaran ínte-
grament a Càritas Interparroquial. 
Els nostres lectors, si volen, també po-
dran col.laborar econòmicament amb 
un donatiu directament al compte de 
l’entitat (veure anunci de la pàgina 58). 
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#Optimista

Aquesta xifra indica el risc del 
producte; 1/6 indica el risc més baix 
i 6/6, el més alt.

1 / 6
Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: CaixaBank Doble Tranquil·litat - PPA

     El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només 
són possibles en cas que es produeixi alguna de les contingències o 
supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans 
i fons de pensions.

        El valor del dret de rescat o mobilització depèn del valor de mercat dels 
actius assignats i pot provocar pèrdues rellevants.

Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: CaixaBank Inversió Flexible - PPI

         El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només són possi-
bles en cas que es produeixi alguna de les contingències o supòsits excepcionals 
de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

        El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excep-
cionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i 
pot provocar pèrdues rellevants.

Menys rendiment 
potencial 

1 2 3 5 6 74
- Risc     + Risc 

Més rendiment 
potencial

El CaixaBank Doble Tranquil·litat s’adreça a clients d’entre 55 i 67 anys. Aquest producte engloba: el CaixaBank Doble Tranquil·litat - PPA (pla de previsió assegurat, que 
és una assegurança de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU 
d’Assegurances i Reassegurances i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A08663619 i domicili a l’av. Diagonal, 621, 
08028 Barcelona, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619) i el CaixaBank Inversió Flexible - PPI (pla de pensions individual, del 
qual VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances és l’entitat gestora i promotora; CaixaBank, SA, l’entitat comercialitzadora, i CECABANK, SA, l’entitat 
dipositària. Es poden consultar les dades fonamentals del pla de pensions a www.VidaCaixa.cat o a l’oficina). NRI: 1640-2016/09681

Cada dia més i més persones són optimistes. Perquè ser optimista 
és tenir tot el que cal per preparar-se el futur.
I ara, amb el nou CaixaBank Doble Tranquil·litat, sabràs quins 
ingressos obtindràs quan et jubilis perquè tu també siguis optimista.

CaixaBankFutur



D
esprés d’anys de 
practicar la política 
de la patacada, ara 
el govern espanyol 

vol canviar la seva actitud envers 
Catalunya. No ha renunciat al 
bastó però ara –atesos els nuls 

resultats obtinguts– ens ensenya la pastanaga per 
veure si piquem i ells poden anar fent la seva sen-
se canviar el fons de la relació. 
Ara, de cop i volta, es veu que s’han tornat dialo-
gants. Almenys se n’omplen la boca. No perquè 
hagin reconegut cap error en les seves actuacions 
anteriors, sinó perquè així poden presentar-se des 
d’una altra perspectiva: ells ofereixen diàleg, però 
som nosaltres els que el rebutgem. Al meu poble 
d’aquesta actitud se’n diu mala fe. A mi em sona a 
aquella política del policia bo i del dolent: després 
d’un interrogatori brutal per part del “dolent”, es 
feia actuar l’altre, “el bo”, que amb formes educa-
des intentava convèncer el detingut perquè con-
fessés fent-li veure que era millor per a tothom i 
prometia un tracte especial en comptes de la vio-
lència anterior. Si ho aconseguia, s’havien acabat 
les bones maneres i totes les promeses se n’anaven 
en orris. 

Un diàleg es pot donar només en igualtat de con-
dicions, sense reserves prèvies i amb voluntat 
d’arribar a acords. El govern espanyol, en canvi, 
ja ha marcat unes línies vermelles, uns temes que 
no es poden ni tractar.  És a dir, es pot parlar de 
tot allò que l’estat prèviament estableixi. Per això, 
la seva actitud sona més a canvi tàctic que no pas 
a una voluntat real d’entesa. Més aviat respon a la 
necessitat d’un rentat de cara de cara a l’exterior. 
És fàcil omplir-se la boca de bones paraules, però 
allò que compta són els fets. I en la manera de fer 
no hi ha hagut cap mena de canvi. Es mantenen 
les denúncies contra els nostres governants i con-
tra els que expressen idees contràries al seu model 
d’estat. El llop amb pell d’ovella, que no vol reco-
nèixer que hi ha coses que no es poden prohibir 
perquè són drets fonamentals de les persones. 
Hi ha però, una altra mena de polèmica que pot 
ser tan o més perillosa que l’anterior. Són les ba-
ralles internes que s’han desfermat entre els grups 
independentistes. Si una cosa ens dóna força i ens 
ha portat on som és precisament la transversali-
tat. Hem mostrat la voluntat d’un poble que vol 
assolir la seva llibertat. Aquesta idea hauria de 
prevaler per damunt de qualsevol altra, enca-
ra que els models d’estat que es defensen siguin 
contraposats. No podrem defensar cap model si 
no tenim estat. És aquí on s’ha de veure la capaci-
tat dels independentistes de posar aquesta volun-
tat del poble per damunt de la ideologia de cada 
grup.
En definitiva, seria de bojos fer el joc a un estat 
que no pretén altra cosa que imposar la seva visió 
a base de xurriacades. O bé amb baralles que no 
porten enlloc. Bé, enlloc sí, però no pas on nosal-
tres voldríem anar.   

E
l sistema judicial espanyol 
és digne de guió, guió de 
tronada pel·lícula, de tí-
pica espanyolada d’aque-

lles on la màxima expressió intel-
lectual rau, sí o sí, en fer sortir pit i 
cul i deixar-se anar en malsonants 
i paraulotes. El reialme dels Bor-

bó ha convertit el poder judicial en arma política. 
Territori on els seus membres baronívols i donívols 
de suposada responsabilitat i independència admi-
nistren justícia en nom del monarca i no pas del 
poble. Parcialitat doncs d’una judicatura sotmesa i 
dependent no només de rei sinó al servei del govern 
de torn. Diuen ells, els espanyols, a la seva carta 
magna, que la justícia emana del poble, sí, curio-
sa emanació quan pel mig hi ha un Príncep sobirà, 
un Tribunal Constitucional, un Tribunal Suprem, 
una Audiència Nacional i uns Tribunals Superiors 
de Justícia tots ells 
polititzats i quina 
imparcialitat l‘ente-
larà el Dionís servit 
en un discret sopar 
a la llum de la lluna. 
Parcialitat quin alè 
put a vulneració de 
drets fonamentals i 
llibertats públiques, 
a espionatge, a asset-
jament, a investigar 
i imputar polítics i 
civils de nacionalitat 
catalana per voler 
canviar d’Estat. Put 
a ruda cabruna. De 
fet el Regne actual que ens turmenta i malmet és 
un Estat tomany, demo-fòbic, acultural, pro tortura 
animal, racista i capdavanter a occident en violèn-
cia masclista i fracàs escolar. Administració políti-
ca on no hi ha dubte que el model de justícia que 
imparteix avui en la seva suposada democràcia, on 
la separació de poders no existeix, és la continu-
ïtat del patró judicial aplicat per l’anterior règim 
militar del criminal general Franco amb tribunals 
d’encobriment i complicitat que feien ús de lleis, sí, 
sí, de lleis, regles i normes de colpistes de poca lletra 
i molt garrot. Lleis de delinqüents -i eren legals!- 
fetes per perseguir i sotmetre al vençut, a l’opositor, 
al republicà i quines sentencies polítiques i farses 
judicials mai no han estat derogades, ni reparat en 
mal i moral als familiars de les víctimes. Som davant 
un principi de continuïtat. Eren lleis pilars com ho 
són avui les redactades a mida de l’espanyolisme 
barroer, aplicades quirúrgicament i amb fervor re-
ligiós, pels fills néts i fans del franquisme per seguir 
combatent idees, conceptes, opinions, parlaments 
democràtics, estelades i sotmetre una cultura i una 
llengua que odien a mort. Lleis amb redacció cas-
tellana i definicions manipulades pels membres de 
la RAE adreçades als de toga perruca i birret. Lleis 
que s’usen per a retallar drets socials, laborals, per 
a conculcar la llibertat d’expressió i per mantenir a 
clenxa els pensaments d’independència dels cata-
lans i l’ànsia secular de llibertat.
Som davant una maquinària d’Estat que crea mot-
llos per garantir-se uns resultats determinats en la 
labor final dels seus òrgans jurisdiccionals: magis-
trats, jutges i fiscals. Poder judicial que no fa altre 
cosa que administrar una justícia que es cou a les 

Un diàleg es pot donar només 
en igualtat de condicions, sense 
reserves prèvies i amb voluntat 

d’arribar a acords

MANEL RAMONEDAJOSEP M. CARRERAS
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Paranys Jutges peons, un cas únic al món
clavegueres de l’Estat, no pas al cor del poble. In-
constitucionalitat pura de poders fàctics, fastigosos. 
Els mateixos poders encoberts que van fer que al 
País Basc es covés l’ou de la serp. Una serp de sang 
que tant bon rèdit els ha donat i dóna als hereus 
polítics ideològics i administratius dels que van 
provocar la guerra fratricida entre diferents regions 
i pobles de la península ibèrica i a casa nostra nova 
operació bèl·lica contra els països catalans i l’Aran. 
I què podem esperar d’un regne mafiós i tafurer on 
al tauler de palau els peons malden per evitar l’es-
cac al rei i que es faci neteja d’una noblesa que vol 
mantenir sigui com sigui luxe, pisos, roba, menges, 
majordoms, perruqueres i barjaules. Elits conserva-
dores quina zona de confort creix forjant en el si de 
les societats, enzes d’establia. Babaus que incapaços 
de llegir un llibre o de formar pensament i opinió 
pròpia baden distrets amb la televisió del cor, mer-
detes, loteries, toros, futbol, quinieles i  punyetes, 

No en va la voca-
ció de Castella per 
crispar les diferents 
opcions ideolò-
giques existents a 
l’Estat i contribuir 
així a desestabilit-
zar el sistema po-
lític fent d’aquest 
un esperpèntic 
circ on la xarlota-
da qüestiona cons-
tantment l’existèn-
cia i pervivència 
d’aquelles cultes 
nacions originàries 
annexionades. Amb 

el desequilibri premeditat els de dalt aconsegueixen 
divorci enfrontament i incomprensió entre els de 
baix afavorint el desordre territorial controlat i co-
mandat des de la seu central. 
Avui aquests soldats de l’escaquer espanyol formats 
en un ideari nacionalista més que dubtós ja que no 
tenen ni idees ni nació, actuen sota paraigua dels 
partits monàrquics i les seves fundacions mentors. 
Han sortit de l’armari i ja no amaguen filies fòbi-
es tendències i carnet. Tothom hi pot posar culle-
rada per decantar una balança trucada en origen. 
I davant aquest panorama únic al món civilitzat 
també els humils ciutadans podem passar a inter-
pel·lar-los en creuar-nos pel carrer o coincidir amb 
ells a l’adroguer de la cantonada, a les andanes de 
rodalies, fent fila per entrar a teatre, al telesella de 
Baqueira, comprant pa al forn de Cabrianes o pal-
plantats al MNAC admirant les pintures romàni-
ques de santa Maria de Sixena. Demanar-los sobre 
conxorxes ministerials i connivències amb partits 
de Madrid, sobre sentències polítiques, sobre or-
dres de detenció a càrrecs electes, assetjament a 
jutges democràtics per díscols. No crec ens girin la 
cara, alguns magistrats fins i tot entenen el català, 
són educats, i atendran aquells comentaris que un 
ciutadà amb elegància i respecte els hi presenti. Co-
mentar-los sobre el perquè el seu ofici discrimina 
la llengua pròpia i natural del Principat, per què 
obliguen a tots els actors de la sala a expressar-se 
en una llengua per a molts política i que en situa-
cions d’estrès judicial es fa incòmoda. No tots som 
eminències ni tenim facilitat per a les llengües. Vaja 
el mateix que li passa a la judicatura espanyola, no-
més amb capacitat intel·lectual per a una.    
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L
’ésser humà immers de 
manera irremissible i 
peremptòria en el ma-
teix cicle  natural que els 

animals i les plantes, neix, creix es 
desenvolupa a diferents nivells i fi-
nalment mor. Dit això i només fent 

referència a un ordre concret de la realitat de l’home, 
en tant que expressió genèrica, es constata que l’ésser 
entra, per raons del devenir de l’existència i corro-
borat per la història, en convivència 
amb el factor econòmic ja des de el 
mateix moment del seu naixement. 
Unes vegades ho fa per determina-
ció pròpia i altres per circumstàn-
cies ineludibles. Em centraré exclu-
sivament en la realitat concreta del 
final de l’etapa de l’ésser, a saber, la 
mort.
Quan una persona arriba al final 
dels seus dies el destí més habitual, a 
la nostra societat occidental, és cau-
re a les mans dels anomenats gestors 
del procés mortuori. La mort, que 
ha segat la vida de l’individu, posa, 
de forma inexorable, en mans d’uns 
professionals les despulles de l’ésser. 
La persona difunta pot haver dei-
xat dita o escrita la seva voluntat de 
com ha d’estar tractat el seu cos un 
cop mort; pot haver anunciat, en vida, que voldrà ser 
sepultat, enterrat o incinerat. Aquesta voluntat és, i 
cal que sempre sigui així, respectada. Ara bé el que 
no pot canviar la voluntat dita o escrita  és la inge-
rència del factor econòmic en la  gestió del procés 
mortuori. 
La societat occidental ha posat en mans d’empreses 
privades la gestió de la mort. L’Estat, pretesament 
democràtic i de Dret ha permès que sigui el sector 
privat consorciat amb l’administració pública el que 
s’encarregui del sepeli de la persona morta des del 

F
a pocs dies el vicepresi-
dent del Govern va pre-
sentar el projecte de pres-
supost 2017 que té per 

objectius incrementar la despesa 
social per lluitar contra la vulnera-
bilitat econòmica i les desigualtats 

socials, garantir la qualitat en la prestació dels ser-
veis públics, donar suport al creixement econòmic 
i impulsar el procés cap a la independència. I ho 
fa atenent a la realitat del conjunt del territori i de 
la seva gent, aproximant-se al detall a aquelles ac-
tuacions i accions necessàries per a la correcta im-
plementació i consecució dels objectius prefixats, 
sempre d’acord, i tenint ben presents, les limitaci-
ons del model autonòmic actual.
A Manlleu, a Osona i a la Catalunya Central no 
quedem al marge d’aquesta vocació pel progrés i 
la materialització de millores significatives pel con-

LAURA VILAGRÀ, Delegada territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central
@LauraVilagrPons

JOSEP ORIOL JORBA
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Pressupostos? Sí, gràcies!

El negoci mortuori

junt de la ciutadania en el context actual. En aquest 
sentit, és bo destacar que les despeses de capital, és 
a dir el conjunt d’inversions i transferències de ca-
pital territorialitzables, per a la comarca d’Osona és 
de pràcticament 19 milions d’euros, essent superi-
or a les tres darreres anualitats, i distribuint-se en 
matèries tan sensibles com ho són Educació i Salut. 
Amb el projecte de pressupost 2017 posem a dis-
posició una eina més, molt important, de cara a 
continuar vertebrant, des de l’eficiència i la bona 
gestió, l’atenció a la cohesió social i el creixement 
equilibrat, prioritzant la despesa social i l’atenció 
de qui més ho necessita i responent a una consoli-
dació progressiva del creixement macroeconòmic, 
exemplificat en l’augment de les exportacions i la 
inversió estrangera directa. I tot això sense deixar 
de banda la necessària sostenibilitat de les finances 
i la millora dels terminis de pagament a proveïdors, 
respecte els quals en el darrer any el termini mitjà 

de pagament s’ha reduït de 67 a 28 dies, reduint així 
el pendent de pagament i vehiculant-ho especial-
ment en ajuts a les famílies i en dependència.
Per això és important aprovar els comptes per a la 
propera anualitat i concretar l’augment de la des-
pesa gràcies als majors ingressos i a la reducció dels 
interessos, preparant la Catalunya del futur, sabent 
de partida que si bé iniciem una recuperació en la 
inversió, i que en cap cas suposarà nous finança-
ments estructurats, aquesta encara està per sota del 
nivell desitjat.
És ben cert que es tracta d’uns pressupostos encara 
minsos perquè no disposem de totes les eines per 
garantir plenament el benestar del conjunt de la 
població. Enfront això, i sense defallir, desenvolu-
pem amb rigor l’àmbit institucional al servei de la 
ciutadania i avancem decididament cap a la Repú-
blica Catalana.   

punt i final de la vida fins l’acomiadament últim; 
fent d’aquest procés un acte lucratiu. La mor a occi-
dent és un negoci.
Cóm s’ha arribat a aquest estat? On es troba l’arrel 
d’aquest tracte mortuori? No és l’objecte del present 
escrit. Mitjançant aquestes línies només pretenc fer 
un toc d’atenció per a que la societat reflexioni sobre 
l’assumpte exposat,  per a que cadascun de nosaltres 
aporti inquietuds al respecte i exigeixi, al cap de vall, 
a l’Administració que faci un canvi de rumb i oferei-

xi una mort digna però gratuïta; es tracta d’un dret 
bàsic i universal. En vida es paga i es tributa prou 
com per què al final de l’existència la família de la 
persona difunta hagi de suportar unes exaccions in-
justes pagant unes quanties costosíssimes a una em-
presa privada per a que es pugui donar digne repòs a 
la persona que deixa aquest món. 
Anem cap un model que ens allunya de les cober-
tures fonamentals i inalienables de l’ésser humà. De 
la mateixa manera que la Sanitat pública garanteix 
el naixement, l’Estat del benestar ha de garantir un 
enterrament que no comporti cap càrrega econòmi-

ca. No procedeix ni és de justícia que s’hagi de pagar 
el procés mortuori. Tot el que comporta,  a saber, el 
trasllat del difunt, la preparació del cos, les esqueles, 
la caixa -si es tracta d’un enterrament  o sepultura 
(a terra o en un nínxol )-  o les despeses que genera 
la incineració, ha de estar garantit i per tant supor-
tat per l’Estat. Es dóna per entès que en tot moment  
parlo de garantir un procés mortuori amb plenes ga-
ranties sanitàries, digne i, per suposat, auster, sense 
cap mena de pompa.

Penso que per gestionar adequada-
ment el procés mortuori l’Estat està 
prou capacitat per fer-ho des de la 
vessant purament pública. Ara bé 
si necessita d’ajut extern, és a dir, 
privat, ho pot fer sempre i quan la 
pròpia administració assumeixi els 
costos i no els repercuteixi a les fa-
mílies de la persona morta. Per a 
mi  és execrable que es tregui profit 
econòmic del fi d’etapa d’una vida. 
Considero abominable que s’hagin 
de ser empreses privades les que 
gestionin el procés mortuori i s’en-
riqueixin d’aquest fet irremeiable, 
d’aquest destí natural i universal. 
Puc admetre i entendre, perfecta-
ment, que hi hagi empreses que ofe-
reixin serveis addicionals a la mort 

digna per  aquelles famílies que, vo-
luntàriament i per què s’ho poden permetre, deci-
deixin assumir uns costos, uns plusos econòmics, 
per donar llustrosa sepultura als seus difunts; em 
refereixo a les caixes mortuòries sumptuoses, a 
l’amortallament  o a la tanatoplàstia (tècnica re-
constructiva en casos de mort per accident). 
Cal repensar seriosament aquesta qüestió. Acla-
mem al cel que doni llum suficient per a que el pro-
cés mortuori estigui sufragat per l’anomenat Estat 
del Benestar.  



Els sis caps mèdics de l’Hospital demanen en una carta “generar 
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E ls sis caps mèdics de 
l’Hospital d’Igualada 
han fet pública aquesta 

setmana una carta en la que 
surten al pas de l’allau de crí-
tiques que el centre sanitari ha 
generat arran del cas “Gabri 
Pérez”. La carta, sota el títol 
“L’Hospital d’Igualada i les 
contínues crítiques”, va signa-
da pels responsables de les sis  
àrees mèdiques del centre, i en 
ella es demana “un exercici de 
reflexió” de la societat respec-
te tot el que s’ha dit. Alhora, 
la carta és també una defensa 
dels professionals de l’Hospi-
tal. 
El contingut íntegre de la carta 
és el següent:
“Aquesta no és una carta de 
queixa, ni de reivindicació ni 
de defensa contra res. Qui ho 
vulgui interpretar d’aquesta 
manera s’equivocarà. L’únic 
objectiu que pretenem és ge-
nerar un mínim exercici de re-
flexió per part de tothom, vagi 
per endavant; professionals, 
pacients, periodistes i opinió 
pública en general.
És un fet indubtable que el 
món de la sanitat està vivint 
en aquests últims anys uns 
moments de clares dificultats. 
La crisi econòmica tan greu 
que hem sofert i que encara 
patim ha fet que els professio-
nals de la sanitat  ens haguem 
hagut de “reinventar” per op-
timitzar al màxim els recursos 
disponibles. El sector sanitari 
no és pas l’únic, cert, però en 
tenir entre mans la salut de la 
persones, aquesta “reinvenció” 
es fa especialment dificultosa.
En aquest context, pensem 
que cal qualificar com a in-
dubtable i lloable l’esforç que 

Hospital d’Igualada.

s’ està portant a terme per part 
del nostres professionals sa-
nitaris, que s’han vist obligats 
a suportar l’habitual pressió 
assistencial sense baixar ni un 
sòl esglaó la qualitat de l’aten-
ció que reben els nostres paci-
ents. I el que és bo per ells ho 
és també per nosaltres que mi-
llorem els resultats i també el 
nostre prestigi com a Hospital.
Cal recordar que estem par-
lant d’unes xifres d’activitat 
assistencial considerables… 
Parlem d’una activitat anual 
(el 2015) de més de 150.000 
visites a les nostres consultes, 
més de 11.000 ingressos, més 
de 6600 intervencions qui-
rúrgiques de les quals 2600 
de cirurgia major, més de 
900 parts, i s’han atès més de 
60.000 urgències…
I malgrat aquestes xifres, no 
només s’ha seguit treballant 
intensament en la parcel·la 
assistencial. El nostre és un 
Hospital docent, en què es 
formen diferents especialitats 
mèdiques i quirúrgiques, in-
fermeres i altres professionals 
de la salut i que està pendent 
de ser acreditat com a Hospi-
tal Universitari. Molts altres 

centres que superen en nom-
bre de llits i en població en la 
seva àrea d’influència no po-
den presumir de poder portar 
a terme aquest tasca i en de-
finitiva aquesta responsabili-
tat. No cal dir que no ha estat 
l’atzar el que ens ha permès 
arribar fins aquí. Sense cap 
mena de dubte, ha estat l’es-
forç constant i conjunt de tots 
aquests professionals que cre-
uen i viuen la seva professió 
dia a dia el que ens ha permès 
créixer fins i tot en una situa-
ció tant adversa com l’actual.
Molts dels nostres companys 
formen part des de fa anys 
de Societats Científiques tant 
nacionals com internacionals. 
Alguns en són membres de les 
seves Juntes Directives, fet que 
ha permès que la visibilitat ex-
terna dels nostres serveis sigui 
encara més rellevant i que el 
seu prestigi sigui encara més 
alt. Aquestes “particularitats” 
sovint poc valorades, poc di-
foses, poc mediàtiques, que no 
són “portada” enlloc i que so-
vint generen poc interès a les 
xarxes socials fan millorar no-
tablement i dia a dia el nostre 
“terreny de joc”. Fent un símil 

esportiu, ningú dubta avui en 
dia que els millors esportistes 
busquen els millors equips i 
escenaris per jugar i triom-
far. La imatge que donem del 
nostre “escenari” no depèn 
només dels professionals de la 
sanitat. Des del nostre punt de 
vista tots podem treballar per 
millorar-lo; professionals, ges-
tors, ciutadania, periodistes, 
responsables polítics, etc… 
Tots tenim prou motius per 
fer-ho; les xifres i els resultats 
ens avalen amb escreix, encara 
que no sigui noticia de pri-
mera plana. No fer-ho seria 
renunciar a voler un “millor 
escenari amb els millors es-
portistes” per tots i per tant 
ens estaríem tirant pedres a 
la nostra pròpia teulada, una 
irresponsabilitat greu. Mal fa-
vor ens faríem a nosaltres ma-
teixos…
Si parlem d’aspectes organit-
zatius i assistencials en algu-
nes àrees es superen, sense cap 
mena de dubte, la de molts 
hospitals més grans. Se’n po-
drien donar molts exemples, 
la Unitat de Cirurgia Ambu-
latòria, la Unitat de peu dia-
bètic, el tractament de ràpida 
recuperació en cirurgia protè-
tica de genoll i maluc i de la ci-
rurgia del colon i recte, la Uni-
tat d’Atenció a la dona, l’alt 
nivell de la cirurgia laparoscò-
pica abdominal i ginecològica 
i de la cirurgia artroscòpica… 
Tot plegat, avenços terapèutics 
que no tots els hospitals po-
den ensenyar.
Tot això queda publicat en 
l’informe anual “Central de 
Resultats” del Departament de 
la Salut que reflexa  tots els re-
sultats dels hospitals de Cata-
lunya i on la comparació entre 
centres és constant.

Evidentment, cal reconèixer 
que encara existeixen pro-
blemes del dia a dia que cal 
analitzar, millorar o resoldre, 
sense cap mena de dubte. 
Això és tant cert a “casa nos-
tra” com a la resta d’hospitals 
de Catalunya, sense excepció. 
Els professionals que signem 
aquesta carta parlem amb co-
neixement de causa. Sabem 
de primera mà els problemes 
i mancances de funcionament 
de pràcticament la totalitat 
dels Hospitals de Catalunya 
en les nostres especialitats res-
pectives. Per tant, conceptes 
com autocrítica, avaluació de 
resultats, anàlisi de complica-
cions o modificació de proto-
cols són conceptes inherents 
i sempre presents a la nostra 
professió per minimitzar els 
errors i millorar l’ assistència. 
La nostra feina no tindria sen-
tit sense això. No ens perme-
tria millorar. Sempre s’ha fet 
i es seguirà fent, a casa nostra 
i arreu on es treballi de forma 
adequada.
Així doncs, val la pena que fem 
tots plegats l’exercici respon-
sable i conscient de contribuir 
a millorar el nostre “escenari 
de joc”. Segurament ens farem 
un favor a nosaltres mateixos.
Dr. Josep M. Bausili – Cap de 
Servei d’Anestesiologia i Medi-
cina Crítica
Dr. Pere Brescó – Cap de Servei 
de Ginecologia i Obstetrícia
Dr. Josep Camps – Cap de Ser-
vei de Cirurgia General i Espe-
cialitats Quirúrgiques
Dra. Carme Jou – Cap de Ser-
vei de Pediatria
Dr. Agustín Mínguez – Cap de 
Servei de Medicina Interna
Dr. Xavier Pelfort – Cap de 
Servei de Cirurgia Ortopèdica i 
Unitat de Rehabilitació”.

endesa.com

Per què  
evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se  
al món que l’envolta. Aquest desig innat  
de l’ésser humà per progressar explica per 
què una nova identitat. Una transformació  
que reflecteix el nostre nou model de negoci 
basat en la innovació i en la sostenibilitat, 
a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, 
per a tots nosaltres. Perquè quan obrim  
la nostra energia, el progrés és possible  
per a tots.
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E l govern igualadí del 
PDCat, amb majoria 
absoluta, ha presentat 

pel 2017 un pressupost mu-
nicipal per un valor consoli-
dat de 53,7 milions d’euros, 
un 3,9% més que l’any passat. 
L’alcalde Marc Castells i la 
regidora d’Hisenda, Montse 
Duch, van comparèixer dime-
cres per explicar alguns dels 
detalls dels “números” mu-
nicipals per l’any vinent, que 
hauran de passar pel ple el 
proper 27 de desembre.
Amb tot, la sorpresa inicial 
de la presentació va ser que, 
contràriament a l’any passat, 
el govern municipal la va fer 
en solitari, sense la presència 
del PSC, que va donar suport 
al pressupost del 2016. Aquest 
any, PSC i també el PP van 
votar a favor de les ordenan-
ces fiscals (impostos i taxes) 
presentades pel govern, però 
de moment “sembla” que es 
fan pregar. Ja veurem quant de 
temps...

Inversions
L’alcalde va dedicar pràctica-
ment la totalitat de la presen-
tació del pressupost a parlar 
de les inversions, que pujaran 
uns 5,7 milions, menys del deu 
per cent del pressupost total.  I, 
d’aquests diners, la major part 
seran -com aquest any- per a 
destinar-los a la millora dels 
equipaments, l’entorn i l’es-
pai públic. Poques novetats, 
doncs, a excepció, potser, de 
tirar endavant la construcció 
del nou Centre Cívic del nord 
de la ciutat, a costat de l’Hotel 
Amèrica.
Castells ha explicat que 
“aquest pressupost ha estat 
confeccionat en base a tres 
premisses, invertir en les per-
sones, seguir transformant 
la ciutat i mantenir un ferm 
compromís amb el bon go-
vern de la institució”. Ha re-
cordat també que, si la Gene-
ralitat de Catalunya “aprova 
el seu pressupost per a l’any 

L’Ajuntament presenta un pressupost de 53,7 milions d’euros, 
amb fortes inversions en acció social i millora de l’entorn

vinent i ja no es regeix per un 
pressupost prorrogat, això su-
posarà per ajuntaments com 
el nostre l’obertura de noves 
possibilitats per a aconseguir 
nous finançaments”. 
Del total de diners destinats a 
inversions, 4,4 milions d’euros 
es faran servir per Acció Social 
i Entorn Comunitari, un 13% 
més que l’any precedent, prin-
cipalment “mantenint i com-
pletant els ajuts i recursos per 
les persones amb més dificul-
tats econòmiques o les inicia-
tives per fomentar la cohesió 
social, però molt especialment 
amb noves inversions en equi-
paments per a donar servei a 
la ciutadania, com ara el nou 
Espai Salut -inaugurat aquesta 
setmana- i el futur Centre Cí-
vic Nord”. 
 
Millora d’equipaments
Un total d’1,3 milions d’euros 
finançaran diferents accions 
a, entre altres, les escoles pú-
bliques, l’Escola de Música, 
el Teatre Municipal l’Ateneu, 
la Biblioteca Central, l’entorn 
del Museu de la Pell, l’antiga 
Teneria, els equipaments juve-
nils de Cal Badia i La Kaserna, 
l’Escorxador, els equipaments 
cívics, el mercat municipal de 
La Masuca o els cementiris. 
També es gastaran 1,5 mili-
ons per a continuar el pla de 
modernització de les instal·la-
cions esportives, amb el doble 
objectiu de renovar uns equi-
paments envellits que supor-
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Poques novetats en les 
inversions municipals, 
entre les que destaquen 
l’Espai Salut, inaugu-
rat aquesta setmana a 
la plaça dels Porcs, i el 

futur Centre Cívic Nord 
al costat de l’Hotel 

Amèrica

Montse Duch i Marc Castells, dimecres a l’Ajuntament.

Els socialistes 
presenten 6 propostes 
per a incloure en el 
pressupost si es vol el 
seu suport

ten un elevat nombre d’usuaris 
cada dia i d’assolir la distinció 
de Ciutat Europea de l’Esport 
2019. Tal i com ja va avançar 
La Veu, es farà una nova pista 
poliesportiva a les Comes, 200 
nous aparcaments al costat de 
la piscina o la climatització del 
pavelló d’hoquei i de la sala 
de barri -començant aquest 
hivern amb aquesta última-,  
fent també un segon frontó i 
millorant l’entorn de la pisci-
na al Molí Nou, i amb millores 
també a l’Estadi Atlètic. 
 
Graderia del Parc Central
El pressupost del 2017 també 
contempla la inversió de dos 
milions d’euros a la continu-
ació de l’Anella Verda, millo-
res en parcs públics i espais 
infantils, una nova fase del 
Parc Central de l’Avinguda 
Catalunya -ja s’ha encarregat 
la construcció d’una enorme 
graderia per a milers de perso-
nes, que estarà a punt pel pro-
per festival de globus- la nova 
Plaça de la Masuca, la finalit-

zació de la Plaça Castells, i més 
carrers reasfaltats. 

Novetats en l’àmbit 
universitari
L’alcalde va explicar també 
que “farem tot el necessari per 
a convertir-nos en una ciutat 
universitària, que és el que fa 
avui importants a les ciutats, i 
per això hi haurà moviments 
importants a les properes set-
manes”, probablement nous 
estudis superiors al campus 
igualadí, en l’àmbit de les no-
ves tecnologies.
També es continuarà amb la 
política de crear zones blan-
ques -gratuïtes- d’aparca-
ment. La propera serà al costat 
del Tanatori.

Reducció del deute 
La regidora d’Hisenda, Mont-
se Duch, ha destacat que “el 
consistori farà un nou esforç 
l’any vinent per seguir reduint 
el seu endeutament i, després 
que l’any 2012 es va tancar 
amb 56,3 milions de deute 
consolidat, calculem que, cinc 
anys després, podrem tancar 
el 2017 al voltant dels 38,3 mi-
lions”. Aquest esforç, segons 
Duch “suposa que cada any 
es venen destinant al voltant 
d’un milió d’euros a pagar els 
interessos d’aquest deute”. 
De cara a aquest final d’any es 
preveu tancar a 40,9 milions 
d’euros de deute consolidat 
assolint d’aquesta manera, si 
no hi ha cap contratemps, “la 
fita del 75% d’endeutament 
que ens vam fixar com a ob-
jectiu ara fa uns anys”.  
  
Acord amb el PSC i el PP?
L’alcalde ha apuntat, final-
ment, que el govern està obert 
“a assolir acords amb forces 
polítiques de l’oposició que 
vulguin contribuir, de manera 
constructiva, a enfortir aquest 
pressupost”, en clara referèn-
cia al PSC i el PP, que ja van 
votar a favor de les ordenances 
fiscals. “Hem tingut contactes, 
i les negociacions van ben en-
caminades”, va dir Castells.

El grup de Socialistes d’Igua-
lada-PSC ha anunciat que 
ha posat com a condició la 
inclusió de sis propostes del 
seu programa  per a aprovar 
el pressupost del govern.
Demanen que es creï un pro-
grama d’ajudes per pagar la 
quota d’autònoms a aque-
lles persones que s’hi donin 
d’alta. D’altra banda, per 
a fomentar el reciclatge de 
brossa, es vol incloure una 
partida per fer una prova pi-
lot en dos barris, que funci-
ona en diverses ciutats d’Eu-
ropa: els veïns tindrien una 
targeta personal que haurien 
de marcar cada vegada que 
llencen la brossa. Si ho fan 
de manera correcta, rebrien 
premis i avantatges.
En l’àmbit del transport sos-
tenible, demanen que s’apos-
ti per la bicicleta i proposen 
desplegar una xarxa d’apar-
caments segurs, anomenats 
“bicibox”. Pel que fa al Cen-
tre Cívic Nord, es propo-
sa que l’equipament inclogui 
sales de biblioteca i d’estudis 
per descongestionar la Bibli-
oteca Central.
En l’àmbit de l’espai públic, 
es demana revitalitzar el pas-
seig Verdaguer instal·lant tres 
quioscos de menjar, premsa i 
flors, on hi puguin treballar 
joves emprenedors i perso-
nes amb alguna discapacitat. 
I, d’altra banda, arranjar els 
desperfectes que tenen les 
rajoles en diversos punts.
I la sisena demanda és que 
es reforci el programa d’ha-
bitatge per persones que 
pateixen problemes de salut 
mental.
El PSC també demana que 
tinguin continuïtat les seves 
aportacions en el pressupost 
d’aquest any. 
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Aquest cap de setmana 
torna la Fira de Nadal 
amb les casetes de fusta 

i parades que omplen el nucli 
antic de la ciutat. Dissabte i 
diumenge seran els dos darrers 
dies de l’edició d’enguany, una 
oportunitat per acabar de tro-
bar els últims detalls de deco-
ració nadalenca i/o regals per 
aquestes festes entre més de 40 
expositors.
La programació per aquest cap 
de setmana és la següent: dis-
sabte i diumenge tallers infan-
tils gratuïts de les onze del matí 
a l’una del migdia i de les cinc 
de la tarda a les vuit del vespre 
a la plaça de l’Ajuntament a 
càrrec d’Anima’ns. Dissabte hi 
haurà cantada de nadales a les 
set de la tarda –després de fer 
cagar el tió- primer, per part 
de la coral Merlet i després per 
part de la coral Rondalla Nova 

Darrers dies 
de la Fira de Nadal

El Saló de la Infància, dedicat al 
cinema, estrena espai a l’Escorxador

Unió. Un dels plats forts que 
esperen tots els nens i nenes 
serà fer cagar el tió dissabte a les 
sis de la tarda. Aquesta activitat 
és una de les novetats d’aquest 
any i ha tingut una molt bona 
acollida, no en va, dijous van 
fer cagar el tió 180 nens i ne-
nes i dissabte 200 més. La fira 
també compta amb atraccions 
infantils, els dos primers caps 
de setmana va ser un castell in-
flable i aquest cap de setmana 
serà un toro mecànic. Les dues 
atraccions estaran ubicades al 
carrer del Born i seran com-
pletament gratuïtes. Un altre 
reclam de la fira és la caseta del 
vi calent i la xocolata desfeta 
ubicada al costat de l’edifici de 
l’Ajuntament, on el visitant pot 
fer un recés i gaudir de l’ambi-
ent nadalenc de la plaça.
La Fira de Nadal està organit-
zada per Fira d’Igualada i l’As-
sociació del Barri de la Font 
Vella i compta amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada.
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El Saló de la Infància 
d’Igualada celebra 
aquest any la seva 33a 

edició i tindrà lloc del 27 de 
desembre de 2016 al 4 de ge-
ner de 2017, en aquesta oca-
sió estrenant escenari, ja que 
es desenvoluparà al recinte 
de l’antic Escorxador. Per a 
la celebració d’aquesta cita, 
l’Ajuntament ha instal·lat 
dues grans carpes al pati del 
recinte, fet que permetrà dur 
a terme les activitats en una su-
perfície superior als 3.000 m2. 
La regidora d’Ensenyament 
i Joventut, Patrícia Illa,  jun-
tament amb la directora de 
l’esdeveniment, Clara Roma, 
i l’autor de la imatge de l’edi-
ció d’enguany, l’il·lustrador 
igualadí Xavier Mula, acom-
panyats també pels Esmolets, 
n’han presentat les principals 
novetats.  El departament mu-
nicipal de Joventut, impulsor 

del Saló, torna a vetllar, com 
és habitual, perquè aquest si-
gui un espai d’oci, joc i esbar-
jo però, alhora, un espai amb 
continguts didàctics al voltant 
d’un eix temàtic, que animi els 
infants a interaccionar amb el 
seu entorn, explorar, partici-
par i adquirir coneixement. 
Per això, en aquesta ocasió, el 
Saló de la Infància serà El Saló 
del Cinema, coincidint amb la 
posada en marxa, aquest de-
sembre, del nou Ateneu Cine-
ma d’Igualada.  

Frozen, al Saló
Illa veu en aquesta edició “una 
oportunitat perquè les famílies 
treballin la cohesió social, els 
valors pedagògics, educatius i 
de lleure a través del món cine-
matogràfic”. Per això, aquest 
Nadal els infants podran gau-
dir de moltes activitats i tallers 
relacionats amb aquest àmbit, 
amb noves apostes com les no-
ves tecnologies i projeccions 

de pel·lícules i curts. També 
visitaran el Saló diferents per-
sonatges del món del cinema, 
com els de la pel·lícula Frozen.  
El cartell d’aquesta edició és 
obra de l’igualadí Xavier Mula 
que, seguint la línia iniciada 
l’any passat, torna a convertir 
en protagonistes de la imatge 
els Esmolets. Ara, però, aquests 
dos personatges, molt estimats 
pels infants de la ciutat, hi apa-
reixen com a directors d’un 
Nadal de pel·lícula, on els més 
petits exploraran un plató ple 
d’activitats on podran apren-
dre, descobrir i experimentar 
en família. 
Els últims anys s’ha celebrat 
El Saló de les Idees (2012), El 
Saló Bestial (2013), Un Saló 
Sonat! (2014) i El Saló dels 
Xefs (2015). Aquest any, però, 
l’Escorxador es convertirà en 
un plató gegant per celebrar 
l’arribada d’un nou cinema a 
la ciutat i gaudir amb els jocs 
i activitats.

Exposició de Mans Unides 
i venda de Llantions Solidaris
REDACCIÓ / LA VEU 

A la Sala Municipal 
d’Exposicions d’Igua-
lada, Mans Unides 

d’Igualada, tindrà oberta una 
exposició amb el nom  “El 
món en femení”. És una ex-
posició de plafons en la qual 
es fa un repàs de la tasca que 
fa Mans Unides en favor de la 
dona als països on hi porta a 

terme els seus projectes.
L’Exposició restarà oberta 
d’avui 16 de desembre fins el 
8 de gener  amb els horaris de 
la Sala Municipal
Avui divendres dia 16 de de-
sembre a les 7 de la tarda es 
farà la inauguració oficial 
amb la presència de repre-
sentants de l’Ajuntament i de 
Igualada Solidària.
D’altra banda, Mans Unides 

d’Igualada comptarà amb 
una parada a la Fira  de Nadal 
que es porta  a  terme al cen-
tre d’Igualada. Serem a la fira  
els dies 17 i 18 de desembre. 
A la parada es vendran llan-
tions solidaris els qual po-
deu posar a les vostres llars.  
Entre tots farem possible el 
finançament dels projectes 
que Mans Unides porta a ter-
me durant tot l’any.  

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Associació professional 
del sector del disseny 
d’Igualada estrena una 

línia d’activitats solidàries ano-
menada Gràfica Activa amb 
Projecte Refugi, una iniciativa 
per recaptar fons i conscienciar 
sobre el drama dels refugiats 
L’entitat fa una crida a tots els 
professionals del sector del 
disseny gràfic, la fotografia i 
la il·lustració per convidar-los 
a participar i enviar una obra 
tenint com a motiu el drama 
dels refugiats. Les obres es po-
den enviar a través del web dis-
senyigualada.com/graficaacti-
va, o bé enviant un email amb 
les dades personals, adjuntant 
l’obra a: info@dissenyigualada.
com. Hi ha temps fins el 30 de 
gener de 2017. 
En finalitzar el període de re-

Nova iniciativa 
de disseny=igualada

cepció d’obres, s’obrirà una 
campanya de crowdfounding 
on es podrà fer les reserves del 
llibre i les postals: d’aquesta 
manera, s’iniciarà la recaptació 
de fons per la causa. 
Des de disseny=igualada rei-
vindiquem la capacitat, la pre-
sència i la importància del nos-
tre ofici per col·laborar amb 
les accions humanitàries inici-
ades arreu del territori. Com a 
professionals del sector gràfic 
tenim la capacitat de pensar i 
il·lustrar les injustícies, en un 
exercici de consciència, comu-
nicació i narració a través de 
les imatges”. 
La creació d’aquesta campanya 
il·lustrativa en relació a aquest 
conflicte té la finalitat de donar 
suport a entitats humanitàries 
que col·laboren directament 
amb els refugiats. En aquest 
cas, Creu Roja Anoia.  



PUBLICITAT  | 13
LA VEU
Divendres, 16 de desembre de 2016

DEL 15 AL 31 DE DESEMBRE

La teva compra online

Atenció al Client
De dilluns a dissabte i diumenges/
festius d’obertura de 9 a 22 h

914 908 900

Centros Comerciales Carrefour S.A. 
C/ Campezo, 16 28022 Madrid

SEGUEIX-NOS A CONTACTA ASERVEIS AL TEU MÒBIL

Descarrega’t 
l’app
“Mi Carrefour”

Fes la teva compra quan vulguis i te la portem a casa.
També pots recollir la teva comanda a la botiga.

En 2 hores estarà preparada. 
Tu ni tan sols hauràs de 
baixar del cotxe.

La teva compra online

En 3 hores estarà a punt a 
la botiga perquè la recullis a 
Atenció al Client.

*Consulta la disponibilitat d’aquests serveis a carrefour.es

 * *

OBERTURA
FESTIUS
DESEMBRE

DIUMENGE

18
Horari de 9.30h a 21.30h

I més de 1.000 articles amb el 70%de descompte en la 2ª Unitat

SEGUEIX-NOS ASERVEIS AL TEU MÒBIL

DEL 15 AL 31 DE DEL 15 AL 31 DE 

Origen de 
España

Origen de 
España
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IGUALADA / TON CASELLAS 

F a uns dies vam par-
lar amb Lluís Balsells 
i amb Albert Montes 

sobre el nou Casal Popular 
d’Igualada. Hem repassat la 
seva trajectòria fins ara al lo-
cal de la Teixidora i sobre quin 
és el futur que li espera en el 
nou espai. Demà dissabte se’n 
fa la inauguració durant tot el 
dia amb activitats a la Rambla 
i al Casal.

No oblidem d’on venim, què 
ha suposat per Igualada i els 
joves el casal de la Teixidora?
La Teixidora ha estat un abans, 
un inici, va ser on es va co-
mençar el moviment, ha estat 
el pal de paller durant molts 
anys, gairebé 5 anys. Ara ha 
arribat el moment de prendre 
noves decisions, de fer-nos 
grans i de créixer també amb 
i per la ciutat. No ens podíem 
quedar en un local petit. Hi 
va haver la possibilitat de ve-
nir al Foment i els socis de la 
Teixidora, a l’igual que els del 
Casino Foment, en el moment 
que es va votar tothom ho 
veia molt gran, però es va aca-
bar acceptant per una majoria 
força gran. Es va agafar amb 
il·lusió i ganes, sobretot pel fet 
de passar d’un petit casal com 
la Teixidora a un gran casal. 
Tot eren avantatges, estem al 
centre d’Igualada, més espai, 
millor comunicació, més vi-
sibilitat, més integració de les 
entitats que puguin venir. 

L’espai pretén donar veu i 
lloc a més entitats. Hauran 
de tenir algun requisit?
Un dels requisits bàsics i que 
gairebé compleixen totes, és 
que cada entitat que es vul-
gui reunir o fer seu el Casal 
haurà de tenir un mínim de 
3 socis. També es demana un 
mínim d’ordre i calendaritza-
ció d’activitats i d’horaris. Per 
exemple, organitzar els propis 
horaris per utilitzar la sala de 
socis. A part d’això, també 
se’ls demana que organitzin 
una activitat mínim a l’any al 
Casal. Les entitats han de ser 
eina de vida al Casal.

Com preveieu que serà el fet 
de compartir lloc amb els so-
cis assentats al Foment des 
de fa anys?
La convivència per sort ha 
estat relativament fàcil. Por-

“La Rambla havia estat un gran punt cèntric a Igualada, la volem 
recuperar generant activitat com a entitat i aportant gent”

La renovada entrada del Casal Popular d’Igualada, el Foment.

Entrevista a Lluís Balsells, president del Casal Popular d’Igualada, El Foment

tem gairebé un any treballant 
amb l’antiga junta i uns 8-9 
mesos compartint l’espai amb 
els socis antics. Ha estat més 
o menys plàcida, sí que hi ha-
gut una mica de reticències 
de dir «què fan aquests joves 
aquí, com és que s’ho agafen 
a la seva manera, fan el que 
volen», però som els qui te-
nim les ganes i la força de ti-
rar aquest casal endavant. Per 
tant, els socis de l’antic Casino 
Foment, han acabat veient que 
necessitaven renovar-se. No es 
podien quedar on estaven per-
què això es tancava.

Era el millor espai possible 
per tirar endavant un projec-
te com aquest a la ciutat? 
És un molt bon lloc, la Ram-
bla fa anys que estava més o 
menys en desús. Molta gent 
va a Cal Font o a la plaça de 
l’Ajuntament, són dos punts 
i estem al mig. Pensem que la 
Rambla havia estat un gran 
punt cèntric a Igualada, tot-
hom anava a la Rambla i això 
és el que volem recuperar, 
amb activitat i amb maneres 
de fer. Volem generar activi-
tat a la Rambla com a entitat i 
aportant gent. Hi ha gent que 
ja s’ha interessat per fer coses 
davant del Casal. Serà un punt 
on es facilitarà molt més l’en-
trada, a totes les activitats que 
ja fèiem i a moltes que es fa-
ran.

Ja sabeu qui s’encarregarà de 
l’espai gastronòmic?
Sí. Vam passar primer per un 
concurs previ que estava obert 
a tothom amb uns mínims re-
quisits. L’assemblea va decidir 
fer més flexibles els requisits 
i allargar-lo durant dos me-
sos més fins que vam trobar 
la persona que ens portarà 
l’espai gastronòmic. Aquesta 
persona ha creat una empresa 
de zero sota el nom d’Espai 
Gastronòmic del Foment. Són 
la Laia i en Rubén, de les Bor-
ges Blanques, però amb treba-
lladors d’Igualada i comarca. 
Ells no volen portar la seva 
empresa aquí, sinó que van 
crear l’empresa aquí. Han de 
formar part del casal, estar-ne 
integrats. A més la cuina serà 
feta amb producte de proxi-
mitat, ja que a la comarca i al 
país en tenim i de molt bo. No 
podia ser que tinguéssim un 
restaurant per tenir. La gràcia 
és que ens ofereixin els nostres 

productes, de la millor quali-
tat. Tenim una bona comarca 
com per presentar uns bons 
plats. També hi ha la idea que 
ells han de crear activitat: ma-
ridatge de vins, de cervesa, tast 
de formatges...

La campanya de micromece-
natge que vau tirar endavant 
ha estat tot un èxit.
Es va tancar a 12.600 euros. El 
Verkami representa que són 40 
dies, es va obrir amb una xifra 
de 6.000, xifra que crèiem bas-
tant assequible. Quan hi vam 
arribar l’objectiu va ser arribar 
als 10.000 i quan els vam su-
perar encara quedaven 5 dies i 
ens vam animar fins a intentar 
arribar als 12.000. Aquí hi ha 
una comissió de Verkami que 
s’ho ha treballat, no és fer un 
Verkami perquè sí, hi ha unes 
intencions, no només econò-
miques, també socials. La part 
més important de tot això són 
els vora 250 mecenes que hi ha 
hagut, dels quals un 60% no 
són socis. Això vol dir que dels 
mecenes gairebé 130 persones 
s’hi han interessat perquè han 
trobat el projecte atractiu. El 
tema diners era molt necessa-
ri però ens il·lusiona l’interès 
de la gent, aquesta era la part 
important.

Vau pensar o voler demanar 
ajuda a l’Ajuntament?
Bàsicament no era una opció, 

ja que per assemblea, es va de-
cidir que no es demanaria la 
subvenció ordinària que mol-
tes entitats demanen. Però en 
el cas de la reforma del Casal 
es va optar per una subvenció 
extraordinària, és a dir, neces-
sitem els diners, com hi arri-
bem? L’Ajuntament era una 
eina factible i ens vam posar 
d’acord amb ells. Amb l’Ajun-
tament hi havia pendent al-
gun requeriment, tipus reforç 
de façana, i manteniments. 
L’Ajuntament ens els va recor-
dar, i ens va demanar de treure 
la marquesina de la Rambla, 
nosaltres no teníem al cap fer 
la façana nova. Llavors vam ar-
ribar a l’acord que si trèiem la 
marquesina, la façana es veu-
ria molt lletja i per tant vam 
acordar una subvenció que va 
anar destinada únicament a 
la façana. D’aquesta manera 
tots hi sortíem guanyant. Els 
costos de les altres reformes, 
han estat autofinançats i hem 
demanat un préstec de 50.000 
euros a Coop57, amb l’aval 
dels socis. S’ha de reconèixer 
que possiblement el que s’ha 
fet com a Teixidora en 5 anys 
té un pes, l’Ajuntament també 
hi vol donar una mica de re-
presentativitat, de dir: ho es-
tan fent bé. La Teixidora s’ha 
comportat sempre dins els pa-
ràmetres requerits, aquí també 
es farà. La filosofia de la Teixi-
dora que ara la portem aquí és 

crear, crear i crear.

El caràcter independentista 
del Casal pot tancar portes?
No és qüestió de tancar portes 
o obrir portes. És qüestió de 
què la ideologia l’han marcat 
els socis, s’han votat uns esta-
tuts, aquests estatuts marquen 
clarament que som de línia in-
dependentista i que no som de 
cap partit.

La gent us pot associar amb 
partits polítics tot i així.
Sí, és molt fàcil associar partits 
sobretot si hi ha ganes d’asso-
ciar-los. Nosaltres sempre ens 
hem marcat per la diferència 
d’idees entre diferents partits i 
no hem tingut problemes gai-
rebé mai per ser independen-
tistes. El tema partits és una de 
les coses que malauradament 
la premsa i les parladories fan 
més que no pas nosaltres ma-
teixos, a l’entitat tenim gent de 
tots els colors polítics, l’única 
cosa que pot fer tirar enrere a 
algú, és al que no tingui la idea 
de país clara, un país lliure i 
socialment just.

Fareu activitats destinades 
únicament a la construcció 
del nou país?
Seguirem la mateixa fórmula 
que hem seguit a La Teixido-
ra. Farem convocatòries, xer-
rades, direcció d’autobusos, 
col·laboracions amb ANC, 
amb Súmate, Omnium, amb 
qui calgui. La línia la decidirà 
l’entitat a l’hora de presentar 
activitats. Tenim un bagat-
ge molt gran de la feina feta, 
hem fet molts actes de molta 
mena i seguirem. Vam fer una 
campanya que es deia “Voler 
és poder” per l’últim referèn-
dum, potser en farem una al-
tra pel referèndum del setem-
bre. Ara fa temps que estem 
treballant amb el nou projecte 
i sembla que estiguem aturats, 
però seguim treballant. Hem 
de ser partícips d’aquest nou 
país, estem construint el Ca-
sal de la mateixa manera que 
construïm el país, a poc a poc 
però amb consciència.

Veuanoia.cat

Podeu llegir l’entrevista 
completa al web del 

diari. 
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DENTAL IGUALADA / LA VEU 

A ra que qui més qui 
menys s’afanya a fer 
lloc per acollir les 

noves joguines que enguany 
donaran el relleu a moltes de 
les que els Reis i el Pare Noel 
van dur a les nostres cases 
l’any passat, de pas que evi-
tem aquest malbaratament de 
recursos podem fer quelcom 
per despertar un somriure en 
nenes i nens de famílies que 
potser no estan passant el seu 
millor moment. Són temps 
difícils, però hi ha accions 
senzilles que fan que les coses 
siguin més fàcils de portar en-
davant.
El funcionament de la recolli-
da és senzill i no té més pre-
tensions que canalitzar cap a 
famílies desafavorides aque-
lles joguines que, tot i tro-
bant-se en bon estat, acabaran 
destruïdes per manca d’ús si 
no fem quelcom per evitar-ho. 
Només cal portar a la clínica 
Dental Igualada (Rambla Sant 
Isidre, 11, d’Igualada) les nos-

Recollida de joguines a 
Dental Igualada

Demà s’inaugura el nou Casal Popular 
d’Igualada a l’antic Casino Foment

tres joguines usades però en 
bon estat. Allà seran recollides 
i lliurades a Sor Lucia Caram, 
qui les canalitzarà a través de 
la seva xarxa de col·laboradors 
cap a famílies específiques que 
ho necessiten i a ben segur en 
donaran un bon ús. De pas 
que fem aquesta acció soli-
dària i en agraïment, Dental 
Igualada compensarà a tots 
els participants a la campanya 
amb un obsequi i a més entra-
ran en el sorteig d’un xec per 
tractaments bucodentals per 
valor de 1000 euros. El sorteig, 
totalment públic, tindrà lloc el 
proper dilluns 9 de gener del 
2017 a les 17:30h a la clínica.
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D esprés d’una setma-
na en funcionament, 
el Casal Popular 

d’Igualada, El Foment inau-
gura aquest dissabte 17 de de-
sembre amb una festa que du-
rarà tot el dia amb activitats 
per a totes les edats. El projec-
te, resultat de la confluència 
entre el Casal Independentis-
ta La Teixidora i el Casino Fo-
ment, ha vist la llum després 
de dos mesos de reformes. 
L’emblemàtic edifici, vol ser 
un punt de trobada per a per-
sones i col·lectius, amb servei 
de restaurant i amb múltiples 
sales polivalents mantenint, 
això sí, l’essència estètica de 
1888. 
La jornada inaugural comen-
çarà a les 11h amb inflables 
i jocs per a la canalla, a les 
12h, tindrà lloc una cercavila 
d’anada a buscar el Tió Ge-
gant del Casal amb el Tonet, 
la Conxita, el Tomeu, la Pia 
(Associació Cultural Desso-

La sala principal del Foment. Foto: Jordi Saragossa.

ta) i els Grallers d’Igualada. 
Entrat el migdia hi haurà un 
vermut musical a ritmes cari-
benys que donarà pas a un di-
nar popular amb parlaments. 
Els tiquets del dinar ja es po-
den comprar a 12 euros al 
Casal. Els actes no s’aturaran 
a la tarda, i a les 18:30h els 
participants podran ballar al 
ritme de l’Orquestra Mitja-
nit. A les 19:30h tindrà lloc 
l’espectacle inaugural a càr-
rec de Gralla Manufactures 
Teatrals i a les 23:30h posa-
ran el punt i final a l’acte els 
concerts de JoKB i Karaokes 
Band a l’interior.
Després de cinc anys de fun-
cionament del casal inde-
pendentista, La Teixidora, 
va considerar que el projec-
te s’havia de replantejar per 
fer-lo créixer. Paral·lelament, 
el Casino Foment, una enti-
tat igualadina històrica, vivia 
una situació d’estancament 
i veia la necessitat d’un can-
vi imminent per revitalitzar 
l’activitat a l’emblemàtic edi-

fici de la Rambla. La solució 
va passar per la confluència 
entre les dues entitats. Estudi-
ant la viabilitat del projecte i 
amb l’aprovació dels socis, es 
va iniciar una campanya de 
micromecenatge que va do-
nar uns resultats insupera-
bles i que, juntament amb el 
crèdit que es va demanar a 
COOP57, ha permès fer front 
a les despeses de la reforma 
del local. D’aquesta mane-
ra, els darrers mesos l’edifici 
històric de la Rambla, amb 
gairebé 130 anys a l’esquena, 
s’ha reformat per adequar-lo 
a la normativa vigent i a una 
nova etapa també, que té com 
a objectiu ser un espai obert 
a la ciutat, amb una oferta 
gastronòmica i espais per en-
titats, per concerts, presenta-
cions o reunions. 
Tot i fer quinze dies que el 
Casal ha obert les portes, ja 
s’està tancant una ambiciosa 
programació d’activitats per 
oferir durant les vacances de 
Nadal a petits i grans.  

Solidaritat del personal 
d’Snop Estampació
REDACCIÓ / LA VEU 

S NOP Estampación en  
col·laboració amb la 
Creu Roja a l’Anoia en-

dega per quart any consecutiu 
una Campanya de recollida 
d’aliments, aquesta setmana, 
en la que hi participen els tre-
balladors de l’empresa, ubi-
cada al polígon Plans d’Arau.
La campanya pretén donar 
resposta a les urgències ali-

mentàries i de primera neces-
sitat de les famílies més afec-
tades per la crisi a l’Anoia.  
A l’entrada del menjador s’ha 
habilitat un contenidor on 
qui vulgui pot participar en 
l’aportació dels productes  
més necessitats en aquest 
moment: oli, llaunes (tonyi-
na, sardines, tomàquet fre-
git…) i productes d’higiene 
personal.

Obre Clic Fotografia

Dimecres al vespre es va fer l’inauguració de Clic Fotografia, 
el nou establiment del carrer Santa Caterina que 29, en el que 
podreu trobar material fotogràfic i els millors serveis a uns 
preus molt competitius. 

IGUALADA /    FORA / A TOT ARREU

50%    35%

On faràs les teves compres de Nadal

Cada setmana tenim una enquesta al twitter i a la nostra web

PARTICIPA-HI!@veuanoia

     15%



A quest cap de setmana 
tindrà lloc la tradicio-
nal Fira del Gall, a Vi-

lafranca del Penedès. Una Fira 
que cada any augmenta de vi-
sitants i ja s’ha guanyat un lloc 
destacat dins del panorama de 
fires i mostres de Catalunya. 
Enguany, seguint amb aquesta 
visió d’àmbit nacional, s’han 
ampliat els acords amb els 
mitjans de comunicació cata-
lans i s’ha apostat, encara més, 
per la difusió a xarxes socials, 
per tal de promocionar-la per 
tot Catalunya i arribar a nous 
públics.
Aviram, gastronomia i vins 
de la DO Penedès es concen-
traran al parc de Sant Julià de 
Vilafranca del Penedès durant 
el cap de setmana del 17 i 18 
de desembre. La particularitat 
d’aquesta Fira és que, com ha 
destacat el mateix alcalde Pere 
Regull, és l’única de Catalu-
nya on es pot viure des de la 
criança del Gall fins a la seva 
degustació, passant per l’es-
corxador. És una fira comple-
ta. Aquest fet, segons Regull, 
junt amb un producte de gran 
qualitat fa “única la Fira del 
Gall. I és el factor que genera 
que, any rere any, vingui gent 
de tot arreu de Catalunya”.
Des de dissabte al matí, i fins 
diumenge, es podrà comprar 
Gall Negre del Penedès al 
Mercat d’Aviram. S’hi podran 
trobar també tots els exem-
plars de la raça Gall Negre del 
Penedès, que porten una iden-
tificació exclusiva a la pota, al-
hora que tota mena d’aviram 

La Fira del Gall de Vilafranca del Penedès aposta per captar 
visitants de tot Catalunya

(gallines, galls de pagès, ànecs, 
galls d’indi...).
Paral·lelament als tres espais 
més destacats de la Fira, el 
visitant podrà gaudir també 
de la Fira d’Artesania i podrà 
participar de l’ampli ventall 
d’activitats que s’organitzen 
durant el cap de setmana a la 
vila. Tot i tractar-se d’una Fira 
centenària -352 edicions-, 
cada any s’introdueix alguna 
novetat. I aquesta edició ve 
marcada per molts reconeixe-
ments i simbolismes.

Una aposta de la DO Penedès
Enguany, a la Mostra Gastro-
nòmica es podran tastar fins 
a 21 receptes d’aviram (vuit 
d’elles de Gall Negre del Pe-
nedès) proposades per set 
restaurants destacats del ter-
ritori. També es podran tas-
tar vins de la DO Penedès al 
Superceller, a més de partici-
par de diferents activitats de 
tastos i maridatges. Francesc 
Olivella, director de la DO Pe-
nedès, ha volgut destacar que 
“la Fira del Gall és una apos-
ta de pimer ordre per la DO 
Penedès, ja que es prioritza 
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La Fira del Gall reunirà 
a Vilafranca una 
vintena de bèsties 

representatives d’arreu 
del territori

els maridatges amb vi negre i 
encaixa amb els objectius de 
promoció de la DO”.

Trobada de bèsties
Per celebrar la vintena edició 
de la Mostra, el Gall Tomasot, 
la Gallina Ballarica, l’Àliga del 
Barri de Sant Julià i el Musso-
lot del Campanar, faran d’am-
fitrions de més de 15 bèsties 
convidades d’arreu del terri-
tori. El cercavila començarà 
amb la plantada del bestiari 
a la plaça de la Gastronomia 
diumenge 18 a les 9h. A més, 
la Gallina Ballarica, símbol 
de Vilafranca, recollirà els xu-
mets dels infants que deixin 
el costum de xumar i els ob-
sequiarà amb un dolç record.

Una edició molt solidària
La Fira del Gall se solidaritza 
enguany amb La Marató de 
TV3 dedicada a l’ictus, a les 
lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques. Recordem que la 
marató serà aquest diumenge.

El visitant podrà 
participar de la 

construcció d’un gegant 
trencaclosques del 

Tomosort solidari amb 
La Marató de TV3

Coincidint amb la Fira, s’han 
organitzat diverses activitats 
solidàries per recollir fons 
com un tast solidari, la cons-
trucció d’un trencaclosques 
gegant del Tomasot entre tots 
els visitants, un flashmob o 
una passejada per la vila.

Pep Nogué inaugurava 
dimecres la Fira
El mediàtic cuiner Pep Nogué 
va ser l’encarregat d’inaugu-
rar la Fira amb el pregó que va 
tenir lloc dimecres al Saló de 
Plens de l’Ajuntament. 
Nogué col·labora amb dife-
rents mitjans (TV3, Catalunya 
Ràdio, XTVL, Revista Cui-
na...), és president de l’Associa-
ció Alimentària de la Garrotxa, 
professor de cuina, conferen-
ciant i assessor de restaurants 
i tot tipus d’empreses alimen-
tàries. L’organització de la Fira 
ha volgut reconèixer la seva 
contribució a la cuina catalana 
i per això l’ha convidant a in-
augurar aquesta edició.

La raça convidada serà l’Es-
panyola Cara Blanca
Una altra novetat serà la raça 
convidada a l’exposició i al 
concurs. Aquesta serà l’Es-
panyola Cara Blanca, la raça 
més antiga criada a la zona 
mediterrània. És originària 
d’Espanya, des d’on es va por-
tar al Carib i d’aquí, a la resta 
d’Amèrica.
És una gallina de talla mitjana, 
més aviat lleugera i elegant. 
Crida l’atenció la mida de les 
seves orelletes blanques, color 
que s’estén per tota la cara. Té 
la cresta senzilla de cinc dents 
i els tarsos de color blau pis-
sarra. El plomatge és negre i 
brillant i la cua llarga.



REDACCIÓ / LA VEU 

P oc més d’una cinquan-
tena de persones van 
participar dilluns al 

vespre a la Plaça de l’Ajun-
tament en una concentració 
que, sota el lema “Ni rei, ni 
por. Desobeïm”, volia donar 
suport als cinc independentis-
tes que dimarts declaraven a 
l’Audiència Nacional, després 

A Igualada també es van 
cremar fotos del Rei

Divuit anys després de la tragèdia a 
l’Escola Genny, alguns afectats encara 
reclamen que es compleixi la sentència
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Les víctimes van acon-
seguir que la Genera-
litat fos condemnada 

com a responsable civil 
subsidiària, però el 
Govern Català va 

presentar recurs i el 
TSJC li va donar la raó

REDACCIÓ/B.F./ LA VEU 

A ra fa 18 anys, el 17 de 
desembre del 1998, es 
va esfondrar l’edifici 

de l’Escola de Disseny i Moda 
Genny d’Igualada, causant la 
mort de dues alumnes i deu 
persones ferides. Malgrat la 
gravetat dels fets ocorreguts 
en aquesta acadèmia que im-
partia cursos per a usuaris de-
rivats del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC), no hi 
va haver una sentència ferma 
fins el 2007. I, de llavors ençà, 
les víctimes encara estan pen-
dents de rebre bona part de les 
indemnitzacions dictades pel 
jutge. Tot just ara, divuit anys 
després dels fets, s’ha acon-
seguit l’embargament d’uns 
aparcaments de la propietària 
de l’escola per poder subhas-
tar-los i poder fer front a part 
de la compensació econòmica 
pendent.
“Un cop fet el judici, la sen-
tència va passar al jutjat del 
penal, que es va dedicar a fer 
les executòries. Les víctimes 
van cobrar una part de les 
indemnitzacions, sobretot 
provinents de l’asseguran-
ça del Col·legi d’Arquitectes, 
però el gruix de la condem-
na encara està per saldar. Els 
advocats van aconseguir em-
bargar alguns immobles, com 
aparcaments, però la majoria 
dels condemnats són mig in-
solvents”, explica una de les 
víctimes, Inma Molín. L’any 
passat, el seu advocat va re-
metre un escrit “molt dur” en 
contra de “la paràlisi” del cas, i 
cap al desembre va aconseguir 
que el jutjat penal número 12 
de Barcelona emetés una pro-
vidència demanant al registre 
de la propietat una relació dels 
béns que atresoraven els con-
demnats.
En el transcurs del judici, les 
víctimes van aconseguir que la 
Generalitat de Catalunya fos 
condemnada com a respon-

Portada de La Veu de l’Anoia del 18 de desembre de 1998.

que dimecres de la setmana 
passada no es van presentar 
davant del jutge després de 
ser investigats per la crema de 
fotos del rei Felip VI durant la 
Diada. De fet, durant la cen-
tració a Igualada, convocada 
per CUP, Arran, Sepc Igualada 
i Endavant, també es van cre-
mar fotocòpies amb la imatge 
del rei Felip VI, com va succeir 
en altres indrets del país. 

sable civil subsidiària, però la 
institució va presentar un re-
curs davant del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya 
(TSJC). L’òrgan judicial va 
fallar a favor de l’administra-
ció, que va quedar exonerada 
de cap responsabilitat. “Això 
va ser vergonyosíssim”, criti-
ca Molín. “Vam aconseguir 
aquesta responsabilitat civil 
subsidiària, però després per 
una decisió política es va anul-
lar, i ara tota l’execució queda 
com un procés gris, sense cap 
contrapart sòlida, i tot plegat 
corre el risc de quedar-se en 
no-res”, denuncia públicament. 
“Nosaltres enteníem, i així 
ho va recollir la sentència del 

2007, que la Generalitat, en 
tant que portava el SOC, era 
la responsable d’haver-nos 
dut a fer els cursos de for-
mació a l’escola Genny, una 
escola que no estava en con-
dicions. Si el SOC no ens hi 
hagués derivat, no hauríem 
estat aquell dia en aquell 
edifici que no complia les 
normes de seguretat de la 
pròpia Generalitat”, raona 
Molín. “Sense aquesta res-
ponsabilitat última, ara els 
responsables directes tenen 
el patrimoni que tenen, i per 
tant el cobrament de les in-
demnitzacions va com va...”, 
es lamenta.
“La situació és vergonyosa. 
No pot ser que es tardés tant 
per al judici, i que ara es tardi 
tant en executar la sentèn-
cia. Aquesta disfunció no és 
pròpia de països avançats”, 
es lamenta Molín, que segons 
la sentència hauria d’haver 
rebut 18.000 euros. Una al-
tra de les víctimes, Mònica 
Massa, que va patir una in-
validesa arran de l’accident, 
n’hauria de percebre 100.000.

Tot just ara, 18 anys 
després de la tragèdia, 

s’han aconseguit fer 
uns embargaments per 

poder subhastar-los 
i fer front a una part 

de la compensació 
pendent

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
d’Igualada van detenir 
el passat 7 de desembre 

a un menor com a presumpta 
autor d’un robatori amb força 
a un domicili a Igualada.
Tot va començar quan el dia 
2 de desembre cap a les 23:30 
hores, un indicatiu de Policia 
Local d’Igualada van aturar 
dos joves menors d’edat que 
es trobaven propers a una casa 
d’Igualada que hi acabaven 
d’entrat a robar.
En veure els agents, un dels 
joves va marxar corrents del 
lloc i l’altre va intentar amagar 
una motxilla que duia posada.
En l’escorcoll de la motxilla 
s’hi va localitzar eines i objec-
tes sostrets del robatori de la 
casa. Aquests eren un telèfon 

Detenen dos menors 
acusats de robar en un 
domicili a Igualada

mòbil, un reproductor MP3, 
un ordinador portàtil. Motiu 
pel qual el menor va quedar 
detingut per robatori en força 
interior de domicili.
Davant d’aquests fets, el Mos-
sos d’Esquadra van iniciar una 
investigació per tal de localit-
zar el jove que va marxar cor-
rents del lloc ja que també es 
trobava implicat en el robatori 
del domicili. Gràcies a les ges-
tions realitzades pels agents 
i la bona coordinació amb la 
Policia Local d’Igualada, el 
passat 7 de desembre van po-
der identificar i detenir el se-
gon menor autor del robatori 
amb força a domicili.
Els dos detinguts van quedar 
en llibertat després de declarar 
a dependències, i resten a l’es-
pera de ser citats per Fiscalia 
de Menors.



REDACCIÓ / LA VEU 

U n grup de professi-
onals, alguns d’ells 
antics treballadors de 

Vives Vidal (Vivesa), han cre-
at una nova marca dedicada 
a la roba interior masculina. 
Es tracta de Magnuseen Un-
derwear, un producte amb el 
qual pretenen obrir-se en el 
mercat i que defineixen com 
“elegant, cosmopolita, simple 
i dinàmic que respecta i valo-
ra la qualitat, la comoditat i la 
sostenibilitat sense desmerèi-
xer la tendència avantguardis-
ta en la seva manera de vestir”.
Els dissenys i els patrons han 
estat elaborats a Igualada, i la 
confecció s’elabora en petits 
tallers artesans del tèxtil tam-

Neix una nova marca a 
Igualada dedicada a la 
roba interior masculina

Ja és en marxa l’Espai Salut, el referent 
de la salut mental, a la plaça dels Porcs

bé de casa nostra, mantenint 
així l’equilibri productiu i el 
comerç just amb experiència 
i qualitat. Des de l’empresa 
ens expliquen que “s’utilitzen 
teixits en cotó i microfibra de 
qualitat; lleugers, transpira-
bles, hipoal·lergènics i anti-
bacterians molt confortables i 
de gran suavitat que s’adapten 
al cos com una segona pell, 
utilitzant gomes elàstiques de 
la cintura sense Làtex, molt 
aconsellables per a pells sensi-
bles i atòpiques”. 
Des de la seva web ja es po-
den adquirir productes, però a 
Igualada també els trobareu a 
les botigues especialitzades de 
Cal Perico (merceria Vidal) i a 
La Botiga (roba d’home) de la 
plaça de l’Ajuntament.
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A quest dimecres, 14 de 
desembre, s’ha dut a 
terme la inauguració 

del nou Espai Salut d’Igua-
lada, un nou recurs públic 
a l’abast de les entitats i or-
ganitzacions que ofereixen 
serveis en l’àmbit de la salut 
mental, els malalts i les seves 
famílies. A l’acte hi ha assis-
tit l’alcalde, Marc Castells, la 
vicepresidenta 4a de la Dipu-
tació de Barcelona i respon-
sable de l’àrea d’Atenció a 
les Persones, Meritxell Budó 
i el tinent d’alcalde d’Entorn 
Comunitari de l’Ajuntament, 
Fermí Capdevila. També re-
presentants de l’Obra Social 
“la Caixa” i d’institucions i 
entitats de la comarca que 
desenvolupen la seva activitat 
en aquest àmbit, com l’Asso-
ciació per a la Rehabilitació 
del Malalt Mental de l’Anoia 
(ARMPA) i el Consorci Sani-
tari de l’Anoia (CSA). 
L’edifici on s’ubica aquest 
recurs és l’antic Centre Ari-
an, a la Plaça d’Espanya, que 
va quedar en desús el 2015, 
moment en què l’activitat de 
centre de dia del Consorci So-
ciosanitari d’Igualada (CSSI) 
es va traslladar a les noves 
instal·lacions del barri Mont-
serrat. Les obres d’adequació 
de l’Espai Salut han tingut un 

La inauguració es va fer dimecres al migdia.

cost aproximat d’uns 40.000 
euros, havent rebut per a 
aquesta finalitat diferents 
ajuts de la Diputació de Bar-
celona, de l’Obra Social “la 
Caixa”, del Consorci Sanitari 
de l’Anoia (CSA) i del depar-
tament de Treball, Afers Soci-
als i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya.  
El nou Espai Salut té una su-
perfície total de 530m2, repar-
tits en dues plantes totalment 
accessibles, majoritàriament 
diàfanes i sense barreres ar-
quitectòniques, amb capaci-
tat per allotjar els diferents 
serveis i activitats que s’hi 
desenvoluparan. És un edifici 
cèntric i ben comunicat i per 
tant, és de fàcil aproximació, 
tant amb vehicle particular 
com amb transport públic. 
L’Espai Salut acull els Serveis 
de Promoció de la Salut Men-

tal i el Benestar Emocional 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
el Centre de Dia i Espai Tera-
pèutic del Consorci Sanitari 
de l’Anoia (CSA), el Club So-
cial AIDAR i el projecte Visc 
al matí de l’Associació per la 
Rehabilitació del Malalt Men-
tal de l’Anoia (ARMPA), el 
programa Activa’t x la salut 
mental i l’Espai Situa’t de la 
Federació de Salut Mental de 
Catalunya i el departament 
de Salut de la Generalitat i 
l’Equip de Valoració de la 
Discapacitat i la Dependència 
del departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat. A banda, hi ha al-
tres projectes en desenvolupa-
ment, com ara grups d’ajuda 
mútua, formació de cuida-
dors o tallers per a col·lectius, 
que podrien tenir també ca-
buda en aquest centre.  
 
 

2017
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Els Hostalets de Pierola
2016 - 2017

HAVANERES PER LA 
MARATÓ DE TV3

18.30h
A l’auditori de Cal Figueres

dijous 15 de desembre de 2016

dilluns 26 de desembre de 2016

diumenge 1 de gener de 2017

dijous 5 de gener de 2017

dissabte 7 de gener de 2017

diumenge 18 de desembre de 2016

5A MARXA BTT PEDALS I PEDALADA 
POPULAR PER LA MARATÓ DE TV3

8.00h
14.00h

Itineraris de 8 km (familiar), 20 km (nivell mig) i  
de 40 km (nivell alt).

Més informació i inscripcions a www.amb-bici.com

Parc de Cal Ponsa

CONCERT DE NADAL AMB  
L’ORQUESTRA SIMFÒNICA  
HARMONIA

18.00h
A la sala del Teatre del Casal Català

VINE A FER CAGAR EL TIÓ!
A la plaça Dr. Conde11.00h 

14.00h

ARRIBADA DEL PATGE 
TXELÍN AMB L’ESTRELLA
Recollirà les cartes dels nens i nenes 
per a Ses Majestats els Reis d’Orient.

A la sala del Teatre del Casal Català 
18.30h

ARRIBADA DE SES MAJES-
TATS ELS REIS D’ORIENT

Plaça dels Països Catalans
18.30h

TEATRE FAMILIAR  
PARTICIPATIU ‘UNS PASTORETS 
DE PA SUCAT AMB OLI’

A l’Auditori Cal Figueres
18.00h
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E n les properes setma-
nes, és previst que el 
Parlament de Catalu-

nya aprovi la modificació de 
la Llei de Vegueries per a in-
cloure-hi la del Penedès, molt 
reivindicada pel territori en els 
darrers anys. Aquest nou espai 
administratiu del país -ja vi-
gent com a Àmbit Territorial 
des de fa temps- inclou quasi la 
totalitat de l’Anoia, a excepció 
del nord de la comarca, que ha 
preferit continuar a la Cata-
lunya Central i reivindicar la 
creació de la nova comarca de 
l’Alta Segarra. 
La imminent aprovació de la 
cambra catalana arriba en un 
moment clau per al país, enmig 
de les turbulències del procés, i 
també amb la presentació del 
pressupost de la Generalitat pel 
2017, que penja d’un fil. De tot 
plegat n’hem parlat amb la di-
putada igualadina de Junts pel 
Sí Maria Senserrich, qui alhora 
és ponent de la llei de la futura 
hisenda catalana.

Sembla que és imminent que 
la Vegueria Penedès esdevin-
gui ja una realitat de ple dret?
Cal diferenciar dues coses, en 
tot aquest assumpte. Existeix la 
llei de Vegueries, que està ador-
mida perquè pel seu desenvo-
lupament es requereix el vist-
i-plau del govern espanyol pel 
canviar els límits provincials 
a Catalunya. Tot i això, en el 
seu moment CiU va demanar 
la inclusió del Penedès com a 
vegueria. 
D’altra banda existeix l’Àmbit 
Territorial, que és una figura 
més de funcionament admi-
nistratiu, de la mateixa manera 
que hi ha el del Pirineu o de les 
Terres de l’Ebre. És vigent des 
del 2010, però el seu desplega-
ment ha estat més lent, perquè 
encara s’està fent el Pla Parcial 
del Penedès. S’està avançant 
més ràpidament en els darrers 
temps. I precisament perquè ja 
existeix l’Àmbit, des del govern 
es va creure oportú agilitzar la 
inclusió del Penedès en la Llei 
de Vegueries, i per això es va 
convèncer la majoria de forces 
parlamentàries: Junts pel Sí, 
CUP, PSC i Catalunya Sí que 
es Pot. Ciutadans i PP no s’hi 
han afegit, tot i que fins no fa 
gaire els regidors del PP hi esta-
ven d’acord, entre ells algú que 
ara és ministra... En fi, si tot va 
bé el mes de gener es pugui fer 

Maria Senserrich: “Si el que fem ara és a veure 
qui la diu més grossa, prendrem mal”

l’aprovació. Al PDCat hi apos-
tem fermament, de fet la nos-
tra organització territorial ja 
compta amb el Penedès.
Amb l’Àmbit, doncs, ja es po-
dria haver fet el desplegament 
dels organismes de la Genera-
litat al Penedès?
Sí, en la seva majoria sí. El que 
passa és que quan es van fer els 
altres àmbits anteriors, entre 
ells el de la Catalunya Central, 
la manera de fer la política era 
molt diferent. Ara ha fet un 
gran canvi, ja ho sabem. El que 
es construeixi en l’àmbit del 
Penedès segurament serà dife-
rent del què s’ha fet en els al-
tres. Tot funciona diferent. 
Més de qui li toca el què, hau-
rem de pensar de quina manera 
podem cooperar per millorar 
tots. Qui s’ocupa de qüestions 
estratègiques com el port de 
Vilanova, o la B-40, o de les 
rodalies ferroviàries, per exem-
ple? L’Anoia serà la comarca 
més gran en població, i hi ha 
realitats socials i econòmiques 
diferents. Els alcaldes hauran 
d’asseure’s i parlar-ne per dir 
què volem. Si no, passarà com 
amb la Catalunya Central: què 
unia a Igualada, Manresa i Vic? 
Fins que no va venir la carrete-
ra, res...
I l’Alta Anoia, o Alta Segarra? 
Per crear el Penedès l’Anoia 
ha hagut de fer un sacrifici, o 
era el seu destí natural?
Jo no parlaria de sacrifici, sinó 
de democràcia. Miri, quan es 
va crear l’Àmbit del Penedès el 
2010, es va preguntar específi-
cament a 8 municipis del nord 
de l’Anoia què volien fer. I els 
seus plens municipals van de-
cidir. Això és un exercici de de-
mocràcia. També és cert que fa 
uns anys aquesta zona era una 
i ara és una altra... Torà i Bios-
ca (Segarra) ara miren cap a 
un altre cantó. El mateix passa 
amb Rajadell i Aguilar (Bages). 
Haurem de parlar-ne seriosa-
ment... 
Està dibuixant una nova co-
marca...
O no. No sabem què pot pas-
sar. Caldrà veure què succeeix 
amb el Lluçanès, o analitzar 
amb el temps el que ha passat 
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“Més de qui li toca el 
què en la Vegueria del 

Penedès, haurem de 
pensar de quina mane-
ra podem cooperar per 

millorar tots”

Maria Senserrich.

El PSC diu que la 
inversió de la 
Generalitat a l’Anoia 
pel 2017 serà de 
les més baixes dels 
darrers 20 anys

al Moianès. Segurament també 
caldria fer una consulta als ciu-
tadans. No serà un procés fàcil, 
però s’ha de respectar.
I tot plegat, enmig d’un pro-
cés  que s’allarga.
Hi ha uns terminis, i un refe-
rèndum que està previst de fer. 
Des de les últimes eleccions 
fins avui han passat moltes 
coses... potser massa, pel meu 
gust. El que va passar amb el 
president Mas va ser molt dur, 
després el nou president ha de 
passar una moció de confiança 
en només deu mesos... Segur 
que la gent voldria menys so-
roll i més fets, però s’han fet 
moltes coses. El que passa és 
que el soroll se sent més. Des 
les tres lleis de “desconnexió” 
que s’havien d’aprovar, dues, 
la de la Seguretat Social, i la 
del Codi Tributari, de la que en 
sóc ponent, ja estan en la seva 
darrera fase. La tercera, la de 
Transitorietat, els treballs estan 
molt avançats. Estem dins de 
terminis. I s’aprovaran al Par-
lament de Catalunya. El que 
hem de tenir tots és confian-
ça en què ho farem possible, 
i convèncer quanta més gent, 
millor.
Però Madrid ho tomba tot. 
També farà el mateix amb 
aquestes tres lleis. Posaran en 
un compromís als funciona-
ris...
Hauran d’obeir una llei apro-
vada al Parlament de Catalu-
nya.
Sí, però si està impugnada...
Ja es veurà, això. L’important és 
no fer soroll. Si el que fem ara 
és a veure qui la diu més gros-
sa, prendrem mal. Quan menys 
soroll hi ha, les coses surten 
més bé. La confrontació crea 
neguit. Fem les coses normals. 
El juliol s’aprovarà una llei de 
Transitorietat que permetrà 
fer el referèndum al setembre. 
Anem per això, i per tenir un 

pressupost. Si no el tenim, hi 
ha gent que passarà fred. Això 
sí que em preocupa de debò. 
Per això vull un país nou.
El pressupost pel 2017 torna 
a tenir molts pocs diners per 
a l’Anoia. Quasi tot se’n va 
cap al manteniment del tren, i 
poca cosa més.
Sí, ja portem molt temps així, he 
dit moltes vegades que no són 
els pressupostos que voldria. 
El que passa a l’Anoia respecte 
el pressupost de la Generalitat 
és el mateix que a d’altres co-
marques. Això del tren és cert, 
però és que és l’ordinarietat, 
el normal per al manteniment 
dels Ferrocarrils de la Genera-
litat... En el pressupost hi ha 
una partida cada vegada més 
important d’atenció social, i 
això no es territorialitza. Enlloc 
diu quants anoiencs o quants 
gironins rebran atenció social 
gràcies a aquest pressupost...
Seria incoherent i lleig. Portem 
molt temps, des del 2011, amb 
poques inversions. Tot just ara 
sembla que l’Agència Catalana 
de l’Aigua podrà fer alguna in-
versió.... Tinc l’esperança que 
aviat es començaran a veure 
algunes coses, però serà lent. 
I de fet, s’ha construït un nou 
institut a Igualada, una escola 
a Montbui... I cal que sabem 
que la Generalitat només ges-
tiona el 5% dels ingressos, tota 
la resta ve de Madrid, i la seva 
voluntat d’on i en què s’han 
de destinar els diners és la que 
pesa. Les nostres finances estan 
intervingudes, i no hi ha marge 
de maniobra.

“Les lleis de descon-
nexió avancen. El que 

hem de tenir tots és 
confiança en què ho 

farem possible, i con-
vèncer més gent”

El PSC ha denunciat aquesta 
setmana que la proposta de 
Pressupostos de la Generali-
tat del 2017 per a l’Anoia té 
una inversió de poc més de 
10 milions d’euros, “la quarta 
més baixa dels últims 20 anys 
(un 80 % menys que l’úl-
tim pressupost del Tripartit 
el 2010); comparant amb el 
projecte fallit de pressupostos 
pel 2016, el govern de la Ge-
neralitat ha reduït la inversió 
en 300 mil euros”.
Des que Artur Mas va ser no-
menat President i ara també 
amb Carles Puigdemont, els 
pressupostos d’inversió a la 
comarca són “inflats amb els 
recursos que el govern dedica 
al manteniment de la xarxa 
de ferrocarrils de la Generali-
tat (el Carrilet); sense menys-
tenir que disposar d’unes 
infraestructures ferroviàries 
segures suposa destinar re-
cursos al seu manteniment, 
es comprova com aquests 
recursos són una proporció 
molt elevada de la inversió a 
la comarca. Així, dels 10 mi-
lions d’inversió anunciats no 
arriba a 1 milió la inversió 
concreta, el que suposa de 
nou un rècord a la baixa per 
la comarca”, expliquen des del 
PSC Anoia.
Els socialistes es queixen que 
al pressupost no apareixen 
projectes com “el desdobla-
ment de la B-224 entre Ca-
pellades i Martorell (que in-
clou les variants de Vallbona 
d’Anoia i Piera), l’acabament 
de la Ronda Sud (la 2a fase, 
la connexió amb Igualada), 
la supressió de barracons en 
instituts i escoles o progra-
mes específics per reactivar 
econòmicament la comarca”.
El PSC conclou que el govern 
de la Generalitat de Junts 
pel Sí “abandona la comarca 
en la seva política inversora, 
mostra del tarannà i conside-
ració d’aquest govern amb la 
nostra comarca. A més, glo-
balment, no són els pressu-
postos més socials de la his-
tòria, com es demostra amb 
el fet que el pressupost de la 
Generalitat del 2010, amb el 
President Montilla al cap-
davant, superen en més de 
2.500 milions d’euros els re-
cursos destinats a polítiques 
socials de l’actual govern”.
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PRIVAT

ENTRANT
Pinya farcida de còctel de marisc 

amb salsa rosa i pipes caramelitzades

PRIMER
Crema de bou de mar amb escamarlans

SEGON A ESCOLLIR
- Melós de vedella al cabernet sauvignon 

amb llenegues i bolets.
- Rap a la marinera amb cloïsses i gambes.

POSTRES
Exclusiu de Cap d’any

CELLER
Vins blancs i negres, minerals 

o refrescs.

Bossa cotilló
Raïm de la sort
Copa de cava

MENÚ INFANTIL
PICA-PICA

Assortiment de patates xips, ganxitos 
i olives farcides

PLATS
Espaguetis

Escalopins de pollastre arrebossat
Croquetes de pernil

Patates fregides
Beguda

POSTRES
Pastís de xocolata i lacasitos

Entrada sala de festes
 i karaoke

Zona infantil amb monitor
a càrrec del grup d’animació

de 21:00h a 02:30h

Entrada a la sala de 
festes i karaokes 

a partir de la 1h

PREU 20€ 
amb consumició

Av. Europa, 12
08700 Igualada, Bacelona

Telf: 610 526 748 · 93 806 84 18

MENÚ DE CAP 
D’ANY 2016

PREU 20€

PREU 45€

www.facebook.com/origamiroompartyigu



Ja fa més d’un any que em vaig ado-
nar d’una mancança de la qual pa-
tim a la nostra comarca i no és altra 
que una falta, quasi bé total, d’una 

eficient formació en xarxes socials, i 
concretament en Linkedin.
Si vull parlar de Linkedin és senzilla-
ment per que l’oportunitat que ens brin-
da aquesta xarxa professional, tant per 
establir relacions econòmiques com per 
trobar una nova feina, és molt àmplia i 
així mateix també ho és el seu desconei-
xement. 
En primer lloc, Linkedin, és una magní-
fica porta d’entrada, en el que concer-
neix al context del business, que ens pot 
permetre accedir a empreses que d’altra 
manera ens seria quasi bé impossible 
contactar-hi doncs és ben cert que en 
algunes pimes el seu accés de la manera 
tradicional, telèfon o mail, és inútil. Al-
hora és una eina excel·lent per contactar 
eficaçment amb d’altres professionals, 
que poden estar interessats en els nos-
tres serveis o productes, ja que sense la 
facilitat que aquesta ens proporciona se-
ria extremadament dificultós fer-ho per 
altres canals. 
La segona vessant, i més coneguda de 
Linkedin, és la de motor per canviar o  
trobar feina. A Linkedin hi cap tothom 
que tingui una professió. No s’ha de ser 
un alt directiu. És necessari ser un pro-
fessional, sigui quina sigui la seva ocu-
pació. Quan una empresa cerca un can-
didat per cobrir un lloc de treball cada 
vegada s’utilitza més aquesta xarxa per 
fer el reclutament. Els portals de feina 
tenen els dies comptats.
Per estar a Linkedin és necessari tenir 
uns mínims coneixements del seu fun-
cionament, intern i extern, res de l’altre 
món... i per això la pregunta és ben sim-
ple: per què cap institució de la comarca 
és dedica a formar a les persones interes-
sades, amb assiduïtat com es fa a Barce-
lona Activa, i és malbaraten recursos en 
d’altres accions de dubtosa eficàcia? 
Desconeixement o la nostra típica des-
creença?  

CESC ALCARAZ

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra 
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

“EMPRESES PER ALS ALTRES”

4 universitats públiques entre els 75 centres amb millor 
ocupabilitat del món  via @VilaWeb
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E
ncara que la pregunta pugui resultar sim-
ple i de poca entitat empresarial, ens tro-
bem que a la majoria d’organitzacions no 
és fàcil trobar a algú que sigui capaç d’es-

tructurar fàcilment un concepte o una problemà-
tica determinada davant d’un paper o una pissarra 
en blanc. 
Aquest fet provoca que, entre altres costos, en mol-
tes de les reunions internes que es fan no s’arribi 
a cap conclusió i encara menys a assignar respon-

sabilitats, comportant la sensació de pèrdua de 
temps del personal involucrat, amb la consegüent 
disminució de la motivació del personal. Ja hem 
comentat en anteriors posts que aquest és un ele-
ment clau para assegurar el bon rendiment de l’or-
ganització.
Vist així, sembla obvi que si a l’empresa hi hagués 
algú amb aquesta capacitat de “dibuixar” i “estruc-
turar” conceptes, el nivell de productivitat, proba-
blement és que augmenti. La nostra experiència 
així ens ho demostra.
En el cas que no hagi ningú a l’organització amb 
tal skill, podem afirmar que és més fàcil del que 
sembla. És tan fàcil com començar a posar-ho en 
pràctica. Si malgrat això ho veieu complicat, po-
deu comprar el llibre Draw to Win de Dan Roam 
en què es dóna una explicació clara i senzilla per 
començar a dibuixar. Sens dubte, t’ajudarà a po-
tenciar la teva  marca personal dins i fora de l’or-
ganització.
Qui és el primer que s’atreveix a provar-ho en la 
propera reunió? S’accepten comentaris i prime-
res impressions.   

FRANCESC JORBAMANEL MACIÀ

QUI “PINTA” CONCEPTES A LA TEVA ORGANITZACIÓ?

posar-se en la pell de l’altre, no és ser “jo” en el lloc de l’altre; 
posar-se en la pell de l’altre és ser l’altre. És  veure-hi amb 
la mirada de l’altre.  
Ser l’altre, veure-hi amb la mirada de l’altre, és segurament 
el mètode que més llum pot aportar en aquest món com-
plex i canviant.  És una molt potent manera de trobar el 
camí de l’èxit, entenent aquest com la manera més estable 
i possible de trobar solucions a les necessitats dels clients/
usuaris.  Veure amb la mirada de l’altre pot comportar tro-
bar solucions més simples i efectives; No confondre  mai 
aquesta manera d’actuar en l’aportació de solucions sim-
ples a problemes complexos.  Som part integrant d’una so-
cietat on moltes persones esperen “solucions miraculoses” 
als seus problemes complexos: Comprant un dècim o un 
cupó et diuen que et poden resoldre la vida. Polítics, que 
amb la construcció de murs i expulsant ciutadans, diuen 
resoldre el problema de l’atur o de la precarietat laboral. 
Zacarias Villarroel ho expressa molt correctament en el seu 
article: “Business Design Thinking: el aprendiz de Leonar-
do da Vinci”:
- “.. como podemos buscar soluciones a un problema del que 
no tenemos datos ni fórmulas?....... - “…la herramienta más 
importante de todo el sistema es la empatía; hay que ponerse 
en el lugar del Cliente/Usuario; hay que escucharlo ( no como 
se escucha muchas veces a quien tenemos al lado; hay que 
escuchar de verdad; que cuando te pregunten que te he dicho?, 
sepamos contestar..)
-  “.. es necesario convertirse en aprendiz de Leonardo da Vin-
ci, y ver la empresa en todo su contexto, como una sinfonía 
de los diferentes imputs, tocada por una orquesta que hace 
vibrar al que la escucha. En este caso la sinfonía es la empresa, 
la orquesta el equipo, y el que escucha es el cliente. - “… Le 
vamos a enviar sonidos estridentes o tocarle la misma música 
durante décadas?; si fuera así , habría que prepararse para 
causar baja del mercado.”  

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Recuerden: el NEGOCIO de la deuda está en que el deudor vaya 
pagando los intereses; el principal es impagable.

XAVIER SALA-I-MARTIN
@XSalaimartin

Economista, professor de la Columbia University

Estar treballant (el dia de la constitució!) i que apare-
guin turistes catalans a l’oficina x fer-se fotos. 

Ara sé com se sentia el Floquet!

F. JORBAM. MACIÀ

MANEL MACIÀ 
Consultor de rrhh i formador en Linkedin
@talentiagestio

FRANCESC JORBA  CEO ISR Friotex  

LINKEDIN: 
UN POTENCIAL 

INFRAUTILITZAT

L’oportunitat que ens brinda aques-
ta xarxa professional, tant per esta-
blir relacions econòmiques com per 
trobar una nova feina, és molt àm-
plia i així mateix també ho és el seu 
desconeixement. 

CESC ALCARAZ Economista. soci-director FEEDBACKGROUND
 @cescalcal

C. ALCARAZ

Què han d’entendre les empreses, ja present, 
com a èxit? 
No entenguem l’èxit com el resultat d’un 
nombre més o menys alts en un compte 

bancari en un moment determinat, sinó com a una “es-
tabilitat” , a mig i llarg termini, en la selva d’un mercat 
“inestable”. 
Avui en dia tot passa molt ràpidament;  tant que prete-
nem aplicar solucions massa ràpides les quals provoquen, 
si cal, més inestabilitat al sistema.  
Un exemple didàctic:  “.. si un fill nostre no treu bones 
notes a l’escola, i per a resoldre el problema l’apuntem a 
classes de repàs, si li tornem a demanar les notes abans 
d’un més (com a mínim), aquestes segur que seguiran 
sent dolentes; això ens podria portar a una conclusió er-
rònia respecte de la solució inicial adoptada. És necessari, 
doncs, deixar passar un cert temps abans de tornar a inte-
ractuar en el sistema (sense perdre el control) respecte de 
l’anàlisi de la solució al problema.” (Nota: el temps d’inte-
ractuar  en un sistema  mai ha de ser inferior a la mínima 
resposta pròpia possible del sistema; sinó la inestabilitat 
està assegurada). 
Cal sempre una visió a mig i llarg termini; la “immediate-
sa” mai és bona consellera  (ja ho deia el refranyer: víste-
me despacio que tengo prisa). Com ho podem aconseguir? 
Avui no ser immediat és prou difícil; més quan estem im-
mersos en un món que sembla governat a cops de “Twitt” 
. Si estem submergits en un món complex, on no exis-
teixen solucions miraculoses com podem doncs saber el 
rumb a seguir?  Una bona recomanació (que pot ser am-
pliable a tot projecte) podria ser: “fer per a el client/usuari, 
allò que ens agradaria que ens fessin per a nosaltres essent 
en el seu lloc”.  Això es posar-se en la pell de l’altre.  Ara bé, 

No és fàcil trobar a algú que 
sigui capaç d’estructurar 

fàcilment un concepte 
o una problemàtica determinada 
davant d’un paper o una pissarra 

en blanc. 

No entenguem l’èxit com el resultat d’un 
nombre més o menys alts en un compte 
bancari en un moment determinat, sinó 
com a una “estabilitat” , a mig i llarg ter-
mini, en la selva d’un mercat “inestable”. 
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L ’entitat Dones amb 
Empenta celebrava 
ahir dijous 15 de de-

sembre al vespre els seus vint 
anys d’activitat amb un acte a 
l’Adoberia Bella. 
Durant l’acte, l’entitat presen-
tava la memòria d’aquests 20 
anys amb un document que 
recull la història de l’entitat, 
i una exposició de cartells 
d’alguns dels serveis que l’en-
titat ha desenvolupat durant 
aquest període.
Dones amb Empenta va néi-
xer l’any 1996 com una asso-
ciació oberta a les inquietuds 
i necessitats de les dones, un 
espai per treballar i generar 
canvis. L’objectiu inicial era 
oferir espais de trobada i de 
participació cultural a les do-
nes i dinamitzar i treballar as-
pectes relatius al gènere. 
Ja en els primers mesos de 
funcionament, dones en greus 
situacions de violència mas-
clista varen dirigir-se a l’enti-
tat en recerca de suport, doncs 
no existia en la comarca cap 
recurs ni públic ni privat que 
atengués situacions de discri-
minació i violència masclista. 
Així, els primers anys l’acti-
vitat es va estructurar en un 
grup de trobada i de suport a 
les dones que acudien a l’as-

Vint anys de 
Dones amb Empenta

sociació i que va ser precursor 
del primer programa d’aten-
ció professional de l’entitat: 
l’Equip d’Atenció a la Dona. 
Progressivament, Dones Amb 
Empenta ha anat ampliant els 
seus serveis, diversificant el 
públic a qui s’adreça i adap-
tant-se a les necessitats emer-
gents. 
Actualment, DAE treballa 
mitjançant programes de sen-
sibilització i prevenció social, 
atenció i formació dirigit tant 
a dones, com a joves, famílies 
i professionals de diferents 
àmbits interessats a formar els 
seus equips.
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Jornada de PIMEC sobre 
els autònoms

REDACCIÓ / LA VEU 

P IMEC Anoia organit-
zava dimecres una jor-
nada per informar els 

treballadors autònoms dels 
seus drets i obligacions en 
Prevenció de Riscos Laborals. 
Durant la sessió, es pretenia 
aprofundir sobre temes tan 
importants com la legislació 
vigent i com aquesta afecta el 
col·lectiu d’autònoms.  
A la jornada era previst que 
hi participessin Màrius Martí, 
responsable de Prevenció de 
Riscos de PIMEC, i Rosa Ca-
banillas, tècnica de Prevenció 
de Mutua Universal, per par-
lar sobre les obligacions legals 
i contractuals que afecten el 
treballador autònom en matè-
ria de prevenció de riscos. 
La jornada es va fer al Centre 
d’Innovació de l’Anoia, a Vi-

lanova de Camí, amb la pre-
sència de treballadors autò-
noms de la comarca, així com 
assessors laborals, tècnics de 
prevenció, interlocutors amb 
el SPA, treballadors designats 
i delegats de prevenció. 
La patronal PIMEC es va esta-
blir de forma permanent a la 
comarca de l’Anoia el febrer 
d’aquest any, esdevenint la 
seva seu el Centre d’Innova-
ció Anoia. El delegat a l’Anoia 
és el calalfí Josep Maria Pujol, 
actual vicepresident de PI-
MEC Catalunya Central i di-
rigent del Grup Calaf.

Recepció de Nadal de la UEA

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia va acollir di-
marts al vespre a la seva 

seu de la carretera de Manresa 
la Recepció de Nadal. Una 
bona representació dels seus 
associats van compartir amb 
el president Blai Paco i la jun-
ta directiva, amb la presència 
de l’alcalde Marc Castells, els 
desitjos de bones festes i un 
millor 2017.

Primer curs del projecte REINMET 
per impulsar el sector del metall
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Mancomunitat Inter-
municipal de la Conca 
d’Òdena ja ha iniciat 

una acció formativa en el marc 
de REINMET, un projecte de 
la MICOD subvencionat per 
la Diputació, en col·laboració 
amb la Unió Empresarial dei 
del gremi del sector del metall, 
adreçada a la recuperació de 
la capacitat professional i pro-
ductiva en tasques d’especia-
lització, per donar suport a la 
reindustrialització en el sector 
del metall. 
En una primera fase del pro-
jecte, s’ha realitzat un treball 
de diagnosi i s’han recollit les 
necessitats dels perfils profes-
sionals que tenen les empreses 
locals del sector. D’aquesta 
primera fase, ha sorgit la pro-
posta d’una acció formativa 

de manteniment industrial, 
adreçada a persones en situ-
ació de desocupació, majors 
de 25 anys, amb un any d’ex-
periència professional i amb 
formació en graduat escolar o 
graduat en ESO. Aquest curs 

s’ha iniciat el 21 de novembre, 
amb una durada de 300 hores, 
es duu a terme a l’IES Milà i 
Fontanals i a l’aula de pneu-
màtica d’Ig-nova Ocupació, i 
compta també amb formació 
pràctica.

Torna L’Aparador al barri de St. Agustí

REDACCIÓ / LA VEU 

T orna una nova edició 
de L’Aparador, la ini-
ciativa al barri de Sant 

Agustí que pretén posar en 
contacte propietaris de locals 
que en aquest moment estan 
en desús i artesans seleccionats 
, un màxim de 20 que recupe-
raran aquests locals. Fa anys que 
aquests aparadors  són espais 
desanimats, tristos i en desús. 
Diversos plans de remodela-
ció del barri, la crisi general, els 
canvis de paradigmes socials, 
econòmics... han sotmès un dels 
barris més cèntrics i comercials 
d’Igualada, a un procés de de-
sertització comercial. 
Un any més, del 17  de desem-
bre al 5 de gener l’Associació de 
Veïns del Barri de Sant Agustí 

d’Igualada vol posar en marxa, 
L’Aparador, per omplir de vida 
els establiments buits del carrer 
durant les festes de Nadal. 
Des de l’entitat expliquen que 
“volem dinamitzar l’activitat 
comercial i fomentar el comerç 
de proximitat, oferint un valor 
afegit a veïns i visitants. Durant 
aquests dies es realitzaran ex-
posicions, activitats infantils i 

altres activitats festives i tradici-
onals lligades al Nadal”. 
En la primera edició, per exem-
ple, una antiga llibreria acollí 
un espai de llibres i enquader-
nats artesanals, i l’aparador 
d’un espai que havia estat una 
perruqueria i anteriorment 
una matalasseria es convertí en 
un taller de bijuteria elaborada 
amb pell feta a les adoberies.
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D illuns es va presen-
tar al Campus Mo-
tor Anoia el Projecte 

d’Especialització i Compe-
titivitat Territorial (PECT) 
“Anoia connected car living 
lab”, impulsat entre d’altres 
pels Consell Comarcal de 
l’Anoia, els ajuntaments de 
Castellolí i Igualada, la Fun-
dació Catalana de l’Esport del 
Motor (Parcmotor Castellolí), 
la Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC), amb el suport 
del Clúster de l’Automoció de 
Catalunya, el Clustermoto i la 
Unió Empresarial de l´Anoia. 
La presentació a Castellolí 
arriba més d’un any després 
que arrenqués el projecte, 
amb una anàlisi de l’estratè-
gia comarcal, l’estratègia del 
Govern i de la UE al voltant 
del vehicle connectat i autò-
nom, i es van configurar tau-
les de treball i reunions amb 
empreses, centres de coneixe-
ment, persones i administra-

El Campus Motor Anoia lidera un projecte públic i privat 
per esdevenir un referent en el “cotxe del futur”

cions. Gràcies al PECT, l’Ano-
ia forma i formarà part d’una 
estratègia i de l’ecosistema de 
consolidació del vehicle con-
nectat i autònom a Catalunya, 
destacant la importància de la 
indústria del motor al país i 
les seves oportunitats de ne-
goci futures. Per a fer reali-
tat el projecte, valorat en 2,4 
milions d’euros, caldrà que 
els Fons europeus FEDER el 
tinguin en compte subvenci-
onant-ne la meitat.
El president del Consell Co-
marcal, Xavier Boquete, va 
destacar que el projecte ha 
servit d’excusa perquè tots els 
presents es trobessin i treba-
llar per aconseguir un objec-
tiu i definir què ha de ser la 
comarca de l’Anoia en un fu-
tur immediat. “No ens queda-
rem aquí, aquest projecte pot 
ser un embrió, i hem trobat 
una molt bona forma de tre-
ballar”, va elogiar, indistinta-
ment de si s’aconsegueix o no 
la subvenció.
L’alcalde de Castellolí i conse-
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El projecte compta amb el suport de molts agents públics i privats. / JORDI PUIGGRÒS

ller del Campus Motor, Joan 
Serra va presentar el PECT 
destacant que el de l’Anoia és 
un “territori idoni” i que ofe-
reix com a oportunitats “po-
sar en valor els recursos exis-
tents, relligar aquests recursos 
i generar sinergies entre ells, i 
fer un pas més vers la creació 
de la necessitat d’especialitza-
ció al voltant del motor”. 
La directora tècnica del Cam-
pus Motor, Sílvia Biosca, va 
desenvolupar els objectius i 
les operacions que caldran 

tirar endavant el projecte. En 
aquest sentit va explicar que 
per tal d’impulsar l’estratègia 
del projecte “Anoia Connec-
ted Car Living Lab”, es du-
ran a terme 5 operacions. La 
primera operació vol alinear 
tot l’ecosistema universitari 
i innovador d’Igualada amb 
el cotxe connectat a través de 
diverses accions. La segona 
posaria en valor el nou sector 
d’activitats econòmiques de 
Can Parera connectant el po-
lígon amb el campus i el cir-

cuit. La tercera constaria de 
programes de preparació de 
l’entorn empresarial existent, 
un programa d’emprenedoria 
i innovació. La quarta estaria 
relacionada amb el ParcMo-
tor com a centre de serveis, i 
la cinquena amb la creació de 
futur, a través de prospectives 
sobre tendències de mercat.
La presentació també va 
comptar amb la presència 
dels campions Joan “Nani” 
Roma i Àlex Haro (veure pà-
gines d’esports). 

1. El sorteig es realitzarà el dissabte 14 de gener de 2017   a les 
10:00h del matí a la botiga d'Igualada, al c. Lecco, 7.

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

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

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

5. La data màxima per rebre les butlletes serà el dijous 
12 de gener de 2017.

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

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

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

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

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

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

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

La Direcció



(C/ Retir 40)
o via e-mail:

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat
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D imecres al matí va te-
nir lloc a la sala petita 
de l’Espai de les Arts i 

del Coneixement Mont-Àgora 
una xerrada informativa per 
explicar a la ciutadania sobre 
què és i com es pot implemen-
tar el document de voluntats 
anticipades. La xerrada es-
tava organitzada per l’Equip 
d’Atenció Primària del CAP 
montbuienc, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de 
Montbui. 
Van coordinar l’activitat Cris-
tina Tarancón, referent de 
gestió i serveis del centre; la 
directora del CAP Mireia Va-
lle, la metge de família Montse 
Lumbrán i la infermera Anna 
Aguilera. Durant la xerrada 
ses va informar a la vintena 
d’assistents –majoritàriament 
gent gran del municipi- de 

la importància de poder re-
alitzar aquest document, i 
dels canals per poder-lo re-
alitzar. Les responsables del 
CAP montbuienc han respost 
a aquells dubtes o preguntes 
que generava aquest tema, so-
vint poc conegut encara per la 
ciutadania. 
Cal recordar que el document 
de voluntats anticipades és 
un document escrit per una 
persona en plena capacitat 
per fer-ho que, lliurement i 
d’acord amb alguns requists 
legals, expressa unes instruc-
cions o orientacions que cal 
seguir quan es trobi en una si-
tuació en la quan les circums-
tàncies no li permetin expres-
sar la seva voluntat. Aquestes 
instruccions poden ser més 
concretes, sobre tot si es conei-
xen les possibilitats evolutives 
d’una determinada malaltia, o 
bé més vagues i generals.

Xerrada sobre les 
voluntats anticipades a 
Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU 

C omencen les activitats 
de l’agenda nadalen-
ca. Com és costum, 

nombroses propostes festives, 
tradicionals, solidàries, espor-
tives i culturals ompliran de 
propostes i esperit nadalenc 
aquests darrers dies de l’any 
2016.
En primer lloc cal destacar que 
fins demà dissabte es celebra a 
la Biblioteca Mont-Àgora una 
activitat solidària a benefici de 
“La Marató de TV3”. Es venen 
llibres a 1 i 2 euros a la mateixa 
biblioteca. Els diners recaptats 
aniran íntegrament a la 25a 
edició de “La Marató”.

Viu el Nadal, amb la UEM i 
moltes activitats, aquest dis-
sabte
Aquest dissabte Montbui do-
narà la benvinguda a les festes 
nadalenques amb una mati-
nal plena d’activitats, algunes 
de les quals impulsades des la 
mateixa Unió d’Establiments 
de Montbui (UEM). En aquest 
àmbit, dissabte durant tot el 
matí s’organitzarà al CCC La 
Vinícola el “Tió de la UEM”. 
Els més menuts podran fer ca-
gar el Tió, amb sorpreses i re-
gals. Hi haurà xocolatada amb 
la Comissió de Festes del Nucli 
Urbà i també hi col·laborarà el 
Club Handbol Montbui. 
Les propostes començaran a 
les 10 del matí i finalitzaran a 
la una, i es duran a terme a la 
Plaça de l’Ajuntament. 
Durant el matí, al Boulevard, 
l’entitat “Artesanas de Corza-
zón” posarà una paradeta so-
lidària. Es realitzarà també el 
sorteig d’una panera.
A partir de la una de la tarda 
es coneixerà el veredicte del 
5è Concurs d’Aparadors Na-

dalencs, realitzat entre els co-
merciants del municipi.
També dissabte al matí l’ofer-
ta esportiva omplirà bona 
part dels equipaments mont-
buiencs. Es duran a terme 
els 24ns Jocs Interculturals 
Nadalencs. Hi haurà compe-
ticions de diversos esports. 
Clouran els 24ns Jocs Na-
dalencs amb el ball de cloenda 
–coreografia nadalenca- que 
organitzarà el Club Esportiu 
Montbui, en l’especialitat de 
gimnàstica rítmica.
Dissabte a partir de dos quarts 
de sis de la tarda el pati de 
l’escola Montbou acollirà el 
tradicional Pessebre Vivent, 
realitzat pels alumnes, amb el 
suport de l’AMPA, l’escola i les 
famílies 

El patge Hammend arriba 
dissabte en “Harley David-
son” a Montbui
Aquest dissabte a la tarda arri-

Les activitats de l’agenda nadalenca montbuienca, a punt

barà el seguici de patges reials 
a Montbui. La sortida de la co-
mitiva es donarà a les sis de la 
tarda des de Can Passanals. La 
cercavila recorrerà la Carrete-
ra de Valls, passant pel Boule-
vard, i fins el CCC La Vinícola, 
que és on es farà el parlament, 
a partir de les set de la tarda. 
Els senyors de l’Orient porta-
ran el llibre blanc i el llibre ne-
gre –en el blanc estan els nens 
montbuiencs que s’han portat 
bé i en el negre aquells que 
podrien rebre carbó si no fan 
bondat fins l’arribada dels reis 
de l’Orient-. 
Durant els dies posteriors el 
Patge Hammend i la seva co-
mitiva seran protagonistes de 
diferents activitats amb els 
nens i nenes de Montbui. A 
través de l’emissora Montbui 
Ràdio, el Patge Hammend 
s’adreçarà, dimarts i dimecres 
que ve, als infants del munici-
pi, en el programa “El patge a 
la ràdio”, que s’emetrà a partir 
de les dues de la tarda. Tam-
mateix els patges reials visita-
ran també durant els propers 
dies els diferents centres edu-
catius del municipi on també 
recordaran als menuts la im-
portància de portar-se bé si 
volen rebre els regals demanats 
la màgica nit del 5 de gener. 

Montbui col·laborarà amb la 
Marató de Joguines
Aquest proper dimecres tindrà 
lloc a Montbui una jornada 
de recollida de joguines noves 
emmarcades en la Marató que 
organitza Creu Roja Anoia. 
Els ciutadans i entitats que ho 
desitgin podran portar les jo-
guines –noves- entre les 10 del 
matí i les dues i entre les cinc 
de la tarda i les vuit del vespre 
a la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment de Montbui.

Prioritàriament es necessiten 
joguines per a nens i nenes 
de 0 a 12 anys, que siguin no-
ves, no bèl·liques, educatives 
i que fomentin el joc col·lec-
tiu. L’objectiu, com és cos-
tum en aquesta campanya de 
Creu Roja Anoia és que cap 
infant es quedi sense una jo-
guina nova la màgica nit de 
Reis.

El Tió Solidari d’Artesanas 
de Corazón, present aques-
tes festes 
L’entitat montbuienca “Ar-
tesanas de Corazón” durà a 
terme durant els propers dies 
diferents activitats. A més 
de la tòmbola solidària del 
proper dissabte en el mer-
cat de Nadal, les “Artesanas” 

organitzaran diferents sessi-
ons del “tió” per a diferents 
infants. Així, dilluns a les 10 
del matí hi haurà un “Tió So-
lidari” d’Artesanas per als in-
fants de l’escola Garcia Lor-
ca. Dimarts a les 10 del matí 
els infants de les Llars d’In-
fants recolliran a La Vinícola 
els regals del “Tió” d’Artesa-
nas. També dilluns, però a les 
4 de la tarda, les Artesanas 
portaran els regals del seu 
tió fins el Centre de Dia. I el 
dimecres 21 de desembre ar-
ribarà el torn del Tió per als 
alumnes de l’Escola Àuria. 
Per últim el dijous dia 22 a 
partir de les 10 del matí els 
alumnes de l’Escola Antoni 
Gaudí recolliran els regals 
del Tió de les Artesanas.   

Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com

retir 40, 1r pis

CAP 
DE TALLER

Empresa fabricant de 
components per a 

l’automòbil situada a 
Igualada, l’Anoia, està 

buscant un Cap de Taller 
amb coneixements de 

mecànica industrial.
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E l Club de lectura de la 
Biblioteca de Vilano-
va del Camí comen-

tarà aquest divendres el lli-
bre El pont de San Luis Rey 
de Thornon Wilder. Com és 
habitual la trobada per com-
partir impressions anirà de 
la mà de Montserrat Farrés. 
Encara queda algun llibre 
per poder participar-hi. 
El dia 20 de juliol de 1714, va 
cedir i es va ensorrar un vell 
pont inca, penjat sobre un 
congost impressionant en el 
camí que sortia de Lima per 
anar a Cuzco. L’ensulsiada 
va precipitar a l’abisme les 
cinc persones que llavors el 
creuaven. Aquest és l’argu-
ment de partida de la novel-
la curta de Thornton Wilder 
(1897-1975). Es va publicar 
el 1927 i va ser un èxit im-
mediat i inesperat als Estats 
Units.
Com és costum es faran dues 
sessions del club: una a 2/4 
de 4 de la tarda i l’altra a 2/4 
de 8 del vespre.
D’altra banda, des d’aquest 
dimarts a la secció infantil 
de la biblioteca hi ha expo-
sats tot tipus de llibres rela-
cionats amb el Nadal, tra-
dicions, cançons... També 
alguns relacionats amb altres 
tradicions nadalenques d’in-
drets diferents i altres per fer 
manualitats. L’exposició hi 
serà fins passat Reis.  

Club de lectura 
entorn ‘El pont de 
San Luis Rey’

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’Institut Pla de les More-
res enceta una setmana 
extraordinària d’activi-

tats. Realitzen la primera troba-
da del projecte Erasmus+: “GET 
MOVING: take part in the fu-
ture!” Un total de 15 alumnes i 
12 professors de cinc països de 
la Unió Europea compartiran 
amb l’alumnat aquest projecte 
pedagògic. Arriben aquest di-
lluns des de Finlàndia, Polònia, 
Portugal, Eslovènia i Letònia. 
Si abans els alumnes de l’ESO 
participaven en els anomenats 
projectes Comenius, ara han 
passat a fer-ho en el programa 
Erasmus + (Erasmus plus). El 
centre vilanoví serà el primer 
a obrir el calendari d’intercan-
vis en aquest projecte concret 
“GET MOVING: take part in 
the future!” que serà itinerant 
entre els països participants i 
s’allargarà durant dos anys. Des 
de Vilanova del Camí han triat 
com a tema de treball la lliber-
tat d’expressió, i el volen abor-
dar des de tots els àmbits: artís-

tic, històric, polític, lingüístic... 
“No ens volem quedar només 
amb la vinculació que es fa de la 
llibertat d’expressió amb la po-
lítica, sinó que volem ampliar 
horitzons”, explica la coordina-
dora pedagògica Fina Termens.
Tot i que hi ha una comissió 
coordinadora des dels departa-
ments de Llengües estrangeres i 
Visual i plàstica, aquest projec-
te ha requerit la implicació de 
tota la comunitat educativa de 
l’institut. El director del centre, 
Pep Martí, assenyalava que el 
professorat ha estat clau en la 

L’INS Pla de les Moreres treballa la llibertat 
d’expressió amb un projecte Erasmus 

promoció d’aquest programa 
que té com objectiu “eixamplar 
la mirada dels alumnes vilano-
vins”. També ha posat de relleu 
el paper de les famílies i del 
nombre significatiu que s’han 
mostrat obertes a l’acolliment: 
una seixantena es va oferir a 
obrir casa seva a l’intercanvi i 
fins i tot es va haver de fer un 
sorteig. El director ha assenya-
lat l’oportunitat que representa 
per a l’alumnat, que està entusi-
asmat per participar de les acti-
vitats organitzades, i ha agraït el 
suport institucional, “com ara a 

nivell local de l’Ajuntament vi-
lanoví”.
Durant la setmana, el programa 
d’actes escolars es veurà modifi-
cat i algunes propostes educati-
ves seran obertes a la població. 
Aquest dimarts, tindrà lloc la 
inauguració oficial de l’exposi-
ció “Freedom of speech”. Es una 
de les activitats més visuals. Es 
farà al matí, a la plaça de Can 
Papasseit, on l’alumnat pinta-
rà un mural que quedarà “ex-
posat” de manera permanent i 
com diu Fina Termens “donarà 
un aire cultural molt expressiu 
a l’entorn”. Ho faran de la mà 
de Dazo un artista professional 
igualadí.
També dimecres, però al vespre, 
tenen previst un espectacle molt 
especial, una mena de cerimònia 
que promet ser molt visual i amb 
algunes sorpreses que no ens 
han volgut desvetllar. El director 
del centre Pep Martí animava a 
la població a acompanyar-los 
en aquesta vetllada que acabarà 
amb una representació anome-
nada la Càpsula del Temps, a les 
vuit del vespre, a Can Papasseit. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

S ònia Trenado és la nova 
guanyadora del concurs 
d’Instagram #vilanova-

natura que organitza l’Àrea 
de Medi Ambient de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí, 
GEDEN i Ràdio Nova.
Aquesta jove vilanovina, que es 
dedica a la fotografia, va pre-
sentar al concurs un paisatge 

natural que el Jurat va valorar 
especialment pels seus colors i 
per la composició.
El regidor de Medi Ambient, 
Luís Perea, va fer-li el lliura-
ment d’un obsequi, un lot de 
fruits secs artesans de Mas 
d’en Nogués, patrocinadors 
d’aquest concurs.
La imatge guanyadora de Sò-
nia Trenado, entrarà en un 
nou concurs, el proper mes de 

Un paisatge vilanoví de Sònia Trenado guanya el 
#vilanovanatura de novembre

gener, on competirà amb al-
tres 10 instantànies pel títol de 
millor fotografia de natura de 
Vilanova del Camí 2016. 
Abans però, triarem la millor 
imatge de desembre. Podeu 
continuar pujant les vostres fo-
tografies de natura a Instagram 
amb el coixinet #vilanovana-
tura. Recordeu que les imatges 
han de retratar la flora o la fau-
na de Vilanova del Camí.

· MENJADORS PRIVATS

· MENÚS INFANTILS

· MENÚS PERSONALITZATS PER A    
  GRUPS

· BANQUETS I CELEBRACIONS

· PLATS PREPARATS PER EMPORTAR

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

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

Per festes DINARS i SOPARS per grups
MENÚS PERSONALITZATS

EL BRUC

CAFETERIA
QUERALT
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DE COTXES I FURGONETES
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L a Pobla de Claramunt 
se sumarà, un any més, 
a La Marató de TV3, 

enguany dedicada a l’ictus i les 
lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques i que arribarà a la 
vint-i-cinquena edició. Les re-
gidories de Sanitat i de Cultura 

La Pobla de Claramunt, un any més amb La Marató de TV3
de l’Ajuntament organitzaran 
una conferència sobre aquestes 
malalties i un bingo solidari, 
que ja és el tretzè any que es duu 
a terme. I des de la regidoria de 
Joventut es farà una sortida per 
participar en l’emissió en direc-
te del programa que s’emet per 
la televisió catalana.
El divendres 16 de desembre, 
a 2/4 de 8 del vespre al Teatre 
Jardí, es farà una conferència 
sobre l’ictus i les lesions medul-
lars i cerebrals traumàtiques. 
La xerrada anirà a càrrec del 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
ha iniciat aquesta setma-
na l’agenda d’actes na-

dalencs. Des del dilluns 12 de 
desembre i fins al dijous 5 de 
gener de 2017 s’han programat 
diverses activitats, algunes ja 
molt consolidades, com la Copa 
Nadal de Natació, el Pessebre 
Vivent o l’arribada dels Reis 
d’Orient.
El divendres 9 de desembre ja 
es va encendre la il·luminació 
nadalenca dels carrers, fet que 
ja anuncia que les festes que 
s’acosten. Una de les primeres 
propostes de l’agenda de Nadal 
és un taller de postals i decoraci-
ons nadalenques, que es realitza 
del dilluns 12 al divendres 23 de 
desembre, a les 6 de la tarda al 
Cau Jove. L’ activitat s’organitza 
des de la regidoria de Joventut.
El dissabte 17 de desembre la 
Coral la Lira, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament, farà el 
concert de Nadal. L’audició tin-
drà lloc a 3/4 de 8 del vespre a 
l’església de Santa Maria i a més 
de la formació vocal poblatana 
actuarà la Coral Terra Nostra 
d’Igualada.
El diumenge 18 de desembre, 
a la 1 del migdia a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions, s’inau-
gurarà una mostra de pintura 
sobre seda de Lídia Borràs. La 
col·lecció porta per títol “Jardí 

de seda” i es podrà visitar fins al 
dissabte 31 de desembre, de di-
lluns a divendres, de 2/4 de 6 de 
la tarda a 2/4 de 8 del vespre, i el 
diumenge, de les 12 a les 2 del 
migdia. La temàtica d’aquesta 
exposició, que organitza la re-
gidoria de Cultura, són les flors.
Aquest mateix dia, de les 5 a 
les 7 de la tarda, l’Associació de 
Veïns del Barri de les Garrigues 
organitzarà un caga tió i una 
xocolatada. L’activitat tindrà 
lloc al Local Social de les Gar-
rigues.
Del dilluns 19 de desembre i du-
rant les vacances de Nadal, cada 
tarda al Cau Jove, es disputarà 
un campionat de Fifa 17 Play 
4. Aquesta activitat s’organitza 
des de la regidoria de Joventut. 
El dimarts 20 de desembre, a 
les 7 de la tarda al Teatre Jardí, 
tindrà lloc la festa de Nadal de 
la Llar d’Infants Municipal Sol 
Solet oberta als pares i famili-
ars dels nens i nenes. L’activitat 
l’organitzen les educadores del 
centre educatiu i la regidoria 
d’Educació.
El dimecres 21 de desembre, 
a les 7 de la tarda a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal, els alumnes 
d’anglès oferiran una represen-
tació i rebran la visita del Pare 
Noel. L’escenificació l’organit-
zen les professores d’anglès i la 
regidoria d’Educació. Aquest 
mateix dia, a 2/4 de 9 del ves-
pre al Teatre Jardí, l’Ajuntament 

oferirà la tradicional recepció 
de Nadal per als treballadors i 
entitats locals.
El dijous 22 de desembre, dar-
rer dia lectiu als centres edu-
catius, l’escola Maria Borés i 
la Llar d’Infants Municipal Sol 
Solet portaran a terme, durant 
el matí, diverses propostes re-
lacionades amb les festes na-
dalenques. Aquest mateix dia, a 
les 8 del vespre a l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal, la regidoria de 
Benestar Social oferirà una fes-
ta de Nadal amb l’actuació del 
Coro Romero de la Casa d’An-
dalusia de Capellades. Un cop 
finalitzi l’espectacle, hi haurà un 
pica-pica per als assistents.
El dijous 22 i el divendres 23 de 
desembre, des de la regidoria 
d’Infància i Joventut s’organit-
zarà una recollida de joguines 
noves per a Creu Roja. Les per-
sones que vulguin col·laborar 
en aquesta iniciativa solidària 
ho podran fer de les 3 de la tar-
da a 2/4 de 9 del vespre i podran 
portar els joguets al Cau Jove.
L’agenda d’activitats nadalen-
ques no s’acabarà aquí. S’han 
programat moltes més propos-
tes com la Copa Nadal de Na-
tació, el Pessebre Vivent, el Juga 
al Nadal i el Casalet de Nadal, la 
revetlla de Cap d’Any, l’arribada 
del patge Faruk i la cavalcada de 
Reis. Podeu consultar tota la in-
formació a:
 www.lapobladeclaramunt.cat. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt presenta-
rà, el dissabte 17 de de-

sembre, la segona edició del 
llibre Cartografia Històrica de 
l’Anoia, dels poblatans Marta 
Bartrolí i Isidre Surroca. L’acte 
tindrà lloc a 2/4 de 6 de la tarda 
al Teatre Jardí i està inclòs dins 
de la programació de les Festes 
Culturals, organitzades per la 
regidoria de Cultura.
La presentació comptarà amb la 
intervenció dels dos autors i de 
l’alcalde poblatà, Santi Broch. 
Després dels parlaments, es 
projectarà un audiovisual, que 
s’inclou dins d’aquesta segona 
edició de la publicació, en què 
es recullen diverses imatges 
amb les quals l’espectador fa un 
viatge a temps passats i que ens 
fan adonar de com s’ha evolu-
cionat i de com era la Pobla de 
Claramunt fa anys enrere. La 
part més interessant d’aquest 
muntatge i que té un impor-
tant valor és un enregistrament 
d’entre els anys 1942-1943, ce-
dit pel Josep Maria Aguilera 
del Tio Nel·lo, i que deu ser de 
les primeres filmacions cine-
matogràfiques que es van fer 
al municipi i que s’han pogut 
recuperar.
La primera publicació de Car-

tografia Històrica de l’Anoia 
és del setembre de 2007. En 
aquesta segona edició, a més 
del DVD, s’incorporen nous 
plànols de la Pobla de Clara-
munt i d’altres localitats de la 
comarca. La Marta Bartrolí i 
l’Isidre Surroca han realitzat 
un intens treball de recerca que 
veu els seus fruits amb aquesta 
nova publicació, editada per 
l’Ajuntament i que ha comp-
tat amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona. La 
maquetació ha anat a càrrec de 
l’estudi Burzon*Comenge; la 
correcció lingüística l’ha rea-
litzat l’Esther Comamala; la se-
lecció de les imatges del DVD 
és dels dos autors i el muntatge, 
del Daniel Grados i de l’Òscar 
López, d’Infoanoia.cat. La im-
pressió és de Tintrapint i la 
distribució, de Rafael Dalmau, 
editor. El llibre tindrà un preu 
de 20 euros.

Segona edició del llibre 
“Cartografia Històrica 
de l’Anoia”

metge del CAP poblatà David 
Zumel. 
El diumenge 18 de desembre, 
a partir de les 6 de la tarda a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal, es 
farà un bingo solidari. Es can-
taran diferents bingos que se-
ran al preu de 2 euros els nor-
mals i de 3 euros els especials. 
Els obsequis que se sortejaran 
els cedeix l’Ajuntament i diver-
sos establiments i empreses del 
municipi. Aquesta iniciativa, 
cada any, té molt bona acolli-
da per part dels poblatans i les 

poblatanes.
Aquest mateix dia, des del Cau 
Jove, s’organitzarà una sortida 
per assistir a l’emissió en direc-
te del programa de La Marató 
a TV3. L’autobús sortirà a 3/4 
de 8 del matí des de la plaça 
de l’Ajuntament i l’arribada és 
prevista cap a la 1 del migdia. 
L’estada al plató serà de les 10 
del matí a les 12 del migdia. 
Aquestes activitats dedicades 
a La Marató s’inclouen dins de 
l’agenda d’actes nadalencs de 
la Pobla de Claramunt.

Primers actes nadalencs a la Pobla 
de Claramunt

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

Enguany la cinquena! 
Això ja sembla futbol! 
Però no ho és pas mal-

grat també hi ha temporades. 
Al 2015 a Castellolí es va crear 
una nova Associació catalana 
amb seu anoienca. Amb la fira 
de Castellolí hem acabat una 
primera temporada molt exi-
tosa i divertida. Castellolí és 
una fira molt estimada pels 
socis de l’associació per què 
s’hi senten molt a gust i els en-
canta l’ambient nadalenc que 
entre tots els castellolinencs i 
castellolinenques aconseguim 
en aquestes dates.
La fira que hem realitzat 
aquest desembre ha sigut la 
més participativa de les dar-
reres 5 edicions, anem crei-
xent i la comarca ja l’apunta 
a l’agenda per poder-la gaudir 
any rera any. No és fàcil plani-

ficar i executar una fira amb 
tanta gent i tants detalls però 
entre tots ho fem més fàcil.
El pont s’ha notat, però no-
més el dissabte perquè el diu-
menge l’aforament va ser ex-
traordinari. Des de Catclicks 
volem transmetre l’agraïment 
a tot el poble per fer-se-la una 
mica seva també i sobretot a 
l’Ajuntament per continuar 

Gran èxit de la 5a Fira Playmobil a 
Castellolí

apostant per fires de playmo-
bil ja que allunyats dels jocs 
més tecnològics és una figura 
que permet fer volar la imagi-
nació i la interacció entre pe-
tits i grans.  Els diorames de 
playmobil són petites obres 
d’art (algunes agraden més 
que d’altres) efímer i aquesta 
5ª fira de Castellolí n’hem po-
gut tastar 9 de diferents.

CASTELLOLÍ / LA VEU 

A quest cap de setmana 
Castellolí celebrarà 
un seguit d’actes la 

recaptació dels quals anirà en 
favor de la Marató de TV3. Es 
tracta de les Motoserres so-
lidàries que van a càrrec de 
l’empresa odenenca Agrícola 
Dizcar.

Dissabte
- 09:30 Inici del mercat d’ar-
tesans
- 10:00 Xocolatada popular
- 10:30 Campionat de tall amb 
xerrac de mà per parelles
- 10:45 Tast degustació senglar
- 13:00 Entrega de premis del 
Campionat de tall amb xerrac 
de mà per parelles
- 17:00 Campionat d’habili-
tat de motoserres “velocitat” 
(Cursa obrir ampolles)

Diumenge
- 09:30 Inici del mercat d’ar-
tesans
- 10:00 Exhibició d’habilitat 
amb motoserres.
- 12:00 Exhibició de treballs 
forestals amb cavalls, petita 
xerrada de com feien les feines 
els nostres avis.
- 13:00 Sorteig d’escultures
- 14:00 Lliurament d’obsequis 
i premis dels campionats
- 17:30 Bingo solidari
Durant tot el cap de setmana 
podreu comprar els tiquets 
pel sorteig d’escultures. Tota 
la recaptació anirà destinada 
a la Marató de TV3. El mercat 
d’artesans romandrà obert tot 
el cap de setmana.
Inscripcions pel campionat de 
velocitat amb motoserres a la 
pàgina web:
 www.agricoladizcar.es

Motoserres solidàries a 
Castellolí

ÒDENA / LA VEU 

El passat 1 de desembre 
l’Ajuntament d’Òdena va fer 
entrega a la Policia Local del 
nou vehicle policial Citroën 
C4 AirCross adquirit pel siste-
ma de rènting i que substitueix 
l’anterior cotxe que fins ara es 
disposava, un Ford Kuga.
El nou vehicle és un tot terreny  
multifuncions que tindrà un 
ús molt concret per a patru-
lles, controls policials, Unitat 
de Policia Administrativa i Se-
guretat, serveis auxiliars, etc.
L’alcalde d’Òdena, Francisco 

Guisado, ha explicat que “amb 
aquest canvi, la policia d’Òde-
na estarà equipada amb uns 
elements i eines més actuals. 
Els cotxes es fan servir per tas-
ques de seguretat i per la ma-
teixa condició del servei han 

Renovació del cotxe de la policia 
d’Òdena

de ser sempre més actuals i 
millors que els anteriors”. Gui-
sado ha volgut destacar també 
que el nou contracte de rèn-
ting és molt més econòmic i 
que suposa un estalvi del 29% 
respecte a l’anterior.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

En el marc de la festa Major 
d’Hivern de Sant Hilari de Vi-
lanova del Camí, un any més 
l’esdeveniment principal serà 
la 19a Fira del Camí Ral, el 
diumenge 15 de gener. Una re-
presentació del comerç local, 
artesans del municipi, entitats 
vilanovines, espectacles, activi-
tats infantils... se sumaran no-
vament a la demostració d’arts 
i oficis. Productes de la terra i 
tradicions populars tornaran a 
omplir el carrer Major i la plaça 
de l’Església, de les 9 fins a les 7 
de la tarda.
Des de Promoció Econòmica 
de Vilanova del Camí estan fent 
una crida als comerciants i en-
titats vilanovines a participar 
de la fira. Encara tenen temps 
de retornar la butlleta d’ins-
cripció que els han fet arribar, 

fins aquest divendres, 16 de de-
sembre.  Per a més informació 
us podeu adreçar a Promoció 
Econòmica.

Última setmana per inscriure’s 
a la Fira del Camí Ral 2016 

CERQUEM NAUS INDUSTRIALS
 EN VENDA I LLOGUER

Tel.  661 782 545
   info@espaisindustrials.es
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LA LLACUNA / LA VEU 

E l proper diumenge 18 de 
desembre,  a les 7 de la 
tarda,  l’església de San-

ta Maria de la Llacuna acollirà 
el tradicional concert de Nadal. 
Sota la direcció de la Maria Te-
resa Costa, la centenària coral 

Concert de Nadal de la 
Coral La Cuitora

La Cuitora ens oferirà un divers 
repertori de nadales i cançons 
tradicionals, tant d’aquí, com 
d’arreu del món.
La Coral Cuitora, us convida 
acompanyar-los a escoltar i a 
gaudir del concert nadalenc, 
així com desitjar-vos un Bon 
Nadal i un Pròsper Any 2017.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

L es festes de Nadal ja 
són pràcticament aquí 
i, amb elles, arriba un 

moment perfecte per com-
partir amb la família i les 
amistats i gaudir de bones 
propostes.
L’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola, conjuntament 
amb la Comissió de Nadal 
i Reis i les entitats i associa-
cions del municipi han or-
ganitzat un seguit d’actes i 
esdeveniments per a totes les 
edats que, sense dubte, il·lu-
minaran aquests dies.
I recordeu que si voleu gaudir 

de la nostra hospitabilitat, ho 
podeu fer a l’alberg de Can 
Roviralta.
A continuació us detallem 
el resum dels actes previstos 
pels propers dies.

Divendres, 16 de desembre:
18.00h. Contes de Nadal
19.30h. Recital poètic amb 
Marta Pérez Sierra

Dissabte, 17 de desembre:
10.00h. Esmorzar popular a 
Serra Alta
11.00h a 19.00h. Fira de Na-
dal a Can Fosalba
12.00h. Festival de Patinatge
12.00h. Gimcana infantil 

amb premis a Serra Alta
17.00h. Caga Tió a Serra Alta
18.00h. Cinema familiar: 
Mascotes
19.00h. Obre de teatre dels 
Infants a Can Fosalba

Diumenge, 18 de desembre:
08.00h. 5a Marxa BTT “Pe-
dals per La Marató de Tv3”
18.00h. Concert de Nadal 
amb l’Orquestra Simfònica 
“Harmonia”

Dijous, 22 de desembre:
9.30h. Nadales a l’Escola Re-
naixença
19.00h. Audició de Nadal 
del CEM Cal Maristany

Nadal truca a les portes 
dels Hostalets de Pierola

MASQUEFA / LA VEU 

Masquefa es prepara 
un any més per cele-
brar com cal el Nadal. 

Aquest any 2016 l’Ajuntament i 
les diferents entitats han disse-
nyat per a l’ocasió un complet i 
variat programa d’activitats de 
lleure, culturals i festives per a 
tots els públics amb l’objectiu 
que els veïns gaudeixin de les 
festes nadalenques. Del 17 de 
desembre al 5 de gener, s’ofereix 
als masquefins múltiples pro-
postes que combinen algunes 
novetats amb activitats més tra-
dicionals.

Tradició i cultura
Un any més tindrem l’oportu-
nitat de gaudir de la que, sens 
dubte, és una de les activitats 
més icòniques de les festes na-
dalenques al municipi: el con-
cert de Sant Esteve. No obstant, 
enguany el concert presenta 
una novetat important. I és que 
a banda d’escoltar els cants de la 
Coral l’Alzinar podrem assistir 
a una representació dels Pasto-
rets de Folch i Torres, en la seva 
versió de cant i prosa. Tot això 
serà el 26 de desembre (19 h.) a 
la Parròquia de Sant Pere.

Els infants, protagonistes un 
cop més
Si hi ha algú que gaudeix al mà-
xim de les festes nadalenques, 
aquests són els infants de la 
vila. És per això que s’ha disse-
nyat, per a les properes setma-
nes, diverses propostes dirigides 
als més menuts i a les famílies. 
Diumenge 18 de desembre (de 

les 11 h. a les 13 h.), la Plaça de 
l’Estació acollirà el tradicional 
Caga Tió i diversos tallers per 
pintar boles de paper per pen-
jar-les a l’arbre de Nadal; i enca-
ra durant el mateix diumenge, 
però a partir de les 18 h., l’Alzi-
nar Societat Recreativa i Cultu-
ral organitza a la Sala l’Aglà una 
sessió de teatre de Nadal. Ja a les 
portes de la Nit de Nadal, el 23 
i 24 de desembre, el Pare Noel 
estarà pels carrers de Masque-
fa. I divendres dia 30 (de les 16 
h. a les 20:30 h.), el Poliespor-
tiu municipal es convertirà en 
un parc infantil amb inflables, 
tallers, personatges infantils, 
un photocall i una xocolata-
da. Aquell mateix dia, a més, el 
Patge Viu-Viu recollirà les car-
tes per als Reis Mags d’Orient. 
Finalment, divendres 5 de gener 
(18:30 h.), els infants podran 
gaudir com cada any de l’espec-
tacular i esperada Cavalcada de 
Reis pels carrers de Masquefa.

Un Nadal solidari 
La solidaritat i l’altruisme són 
dos valors universals molt pre-
sents a La Marató de TV3 i du-
rant les festes nadalenques. En 
aquest sentit, durant el mes de 
desembre el Nadal i La Marató 
aniran novament de la mà a 
Masquefa. Dissabte 17 de de-
sembre (18 h.), la Sala Poliva-
lent de l’antiga Fàbrica Rogelio 
Rojo acollirà un concert de Na-
dal en benefici de La Marató a 
càrrec de l’associació Aula Mu-
sical l’Alzinar-Cal Tenas.
Cultura i lleure
El Nadal 2016/17 també tindrà 
reservat enguany un espai per 

a activitats lúdiques i culturals 
adreçades al gran públic. Dis-
sabte 24, dilluns 26 i dissabte 31 
de desembre i dissabte 7 i diu-
menge 8 de gener la Capella del 
Roser acollirà de les 11 h. a les 
14 h. una exposició de pintures 
i escultures fetes per artistes lo-
cals; dissabte 31 de desembre, el 
Club Petanca Masquefa celebra 
el Cap d’Any a la Sala Poliva-
lent; i dilluns 2 de gener, la Sala 
l’Aglà de l’Alzinar acollirà una 
festa post-Cap d’Any amb con-
certs i sessió de discjòqueis.

Gaudeix del Nadal a La Beguda 
La Beguda també s’engalanarà 
un any més per donar la benvin-
guda a les festes nadalenques. 
Així, dissabte 17 de desembre 
(de les 11:30 h. a les 20 h.), la 
plaça de l’Església acollirà la se-
gona edició de la Fira de Nadal 
de La Beguda amb jocs de fusta, 
tallers nadalencs, el Caga Tió, 
una xocolatada o el sorteig d’un 
lot de Nadal. Diumenge 25 de 
desembre (de les 22 h. a les 24 
h.), la Societat Recreativa Unió 
Begudenca organitza un joc 
del quinto a l’Envelat; dilluns 
dia 26, el grup de teatre d’afi-
cionats de La Beguda represen-
tarà l’obra “Boeing-Boeing”; i 
diumenge 1 de gener (18 h.), el 
patge Viu-Viu recollirà a l’En-
velat les cartes dels infants per 
portar-les als Reis Mags d’Ori-
ent. Finalment, els infants po-
dran gaudir de la Cavalcada de 
Reis (18 h.) que transcorrerà del 
carrer de l’Estació fins la plaça 
de l’Església –passant pel carrer 
Major- i des del carrer Mossèn 
Cinto Verdaguer fins l’Envelat.

Viu el Nadal a Masquefa

EL BRUC / LA VEU 

L ’Associació El Bruc 
amb la Cultura  amb la 
col·laboració de l’Ajun-

tament del Bruc oferiran el 
proper 17 de desembre l’ac-
tuació musical “L’Ànima de 
Klezmer” protagonitzada per 
el grup KLAIMA. Es tracta 
d’una proposta musical ori-
ginària dels jueus alemanys i 
de l’Europa oriental sorgida a 
partir del s. XV. El concert que 
tindrà lloc a les 22 hores a la 
sala d’actes Can Casas s’ofe-
reix a un preu de 10 euros per 
persona. 
El Klezmer o també dit músi-
ca yiddish, és un estil de mú-
sica popular eclèctica, sempre 
en constant evolució. Neix 
del contacte de les seves ar-
rels originals hebrees amb les  
nombroses cultures que ha 
conviscut al llarg del temps. 
Aquestes confluències l’han 
enriquit a nivell rítmic i so-
nor, fins a convertir-lo en un 
valuós llegat musical. Durant 
els segles XIX i XX, la músi-
ca klezmer sofreix un espec-
tacular decaïment degut a la 
persecució del poble jueu, en 
l’actualitat, però, és una mú-
sica que es toca a tot el món. 
Es caracteritza per la seva vi-

talitat i per la gran varietat 
d’emocions que pot expressar.
El grup musical KLAIMA 
està integrat pel reconegut 
clarinetista Albert Gumí 
;  Quico Pugès al violoncel;  
Aleix Puig al violí i Gregori 
Ferrer a l’acordió.  
Segons Miquel Duran, Presi-
dent de l’associació Bruc amb 
la  Cultura, el concert combi-
narà la calidesa i el virtuosis-
me de la música de cambra de 
formació clàssica amb la pas-
sió i improvisació de la músi-
ca popular, fet que esdevindrà 
un viatge fresc i trepidant per 
les emocions de la cultura 
klezmer. 
El preu de les entrades és de 
10 euros i es podran adquirir 
a la taquilla de la sala des de 
30 minuts abans del concert. 
Menors de 14 anys entrada 
gratuïta. Com sempre hi hau-
rà servei de bar.

La música de KLAIMA 
protagonitzarà el 
concert de Nadal del Bruc
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ANOIA SUD / C. COSTA 

Aquestes setmanes la 
societat s’ha bolcat 
en organitzar acti-

vitats per recaptar fons per 
la nova edició de la Mara-
tó de TV3, que aquest any 
tracta l’ictus i les lesions 
medul·lars i cerebrals trau-
màtiques.  Als Hostalets de 
Pierola, dissabte passat va 
tenir lloc al Casal Català un 
sopar-bingo i aquest dijous 
a l’Auditori de Cal Figueres 
es va organitzar una canta-
da d’havaneres, a càrrec del 
grup esparreguerí Roques 
Blaves i rom cremat per a 

tots els assistents. El mateix 
diumenge dia 18 tindrà lloc 
la cinquena edició de la cur-
sa de BTT Pedals per la Ma-
rató, amb dos recorreguts i 
desnivells, i que any rere any 
creix en assistents. 
Al Bruc, a partir de dos 
quarts d’una del migdia, 
tindrà lloc la 6a edició del 
vermut solidari, on bars, 
restaurants, comerços i par-
ticulars col·laboren amb el 
seu talent culinari, i tot el 
què es recapta, és íntegra-
ment per la Marató. Aquest 
acte s’ha consolidat després 
de tants anys i ja és present 
a l’agenda dels bruquetans.

La Marató, als Hostalets 
de Pierola i el Bruc

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na va instal·lar la set-
mana passada dos des-

fibril·lador extern automàtic 
(DEA), un a les instal·lacions 
de la zona esportiva, concreta-
ment al costat del bar i l’altre 
davant de l’església, al centre 
del poble, que se sumen al 
que ja teníem a la façana de 
l’Ajuntament. Els emplaça-
ments han estat triats perquè 
es tracta d’espais públics on 
hi ha una alta concurrència 
de persones i/o s’hi practica 
esport.
En total són tres els aparells 
de cardioprotecció de què 
disposa el municipi que per-
metran actuar ràpidament 
en el cas que alguna persona 
que es trobi en les proximitats 
pateixi una aturada cardíaca, 
proporcionant-li una primera 
assistència que pot resultar fo-

namental per a salvar-li la vida. 
El contracte de manteniment 
dels nous desfibril·ladors, que 
es va fer amb l’empresa Espais 
Cardioprotegits de Catalunya 
inclou dues formacions acredi-
tades per la Direcció General de 
Planificació i Recerca en Salut 
de la Generalitat de Catalunya, 
aportant formadors i el material 
necessari per a realitzar la for-
mació.
La formació, que es divideix en 

dues sessions de 3 hores per 
unes 20 persones, es realitzarà 
els propers 12 i 13 de gener, i 
estarà inicialment adreçada 
a les entitats i posteriorment 
s’obrirà als ciutadans que hi 
estiguin interessats.
L’objectiu del curs és saber 
aplicar els protocols de Suport 
Vital Bàsic i utilitzar l’aparell 
DEA (Desfibril·lador Extern 
Automàtic).
Els alumnes que completin 
satisfactòriament el curs re-
bran un certificat que acredita 
la formació segons normativa 
vigent pel Dept. de Salut (Di-
recció General de Planificació 
i Recerca en Salut) i a càrrec 
d’Espais Cardioprotegits Ca-
talunya. A més, s’inscriuran al 
registre de persones capacita-
des per poder fer ús del DEA 
de la Generalitat de Catalunya.
Les persones interessades po-
den adreçar-se a l’Ajuntament 
en horaris d’atenció al públic 
de 8h a 14h.

L’Ajuntament de Vallbona instal·la 
dos nous desfibril·ladors 

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Amb l’objectiu de po-
tenciar i mantenir 
l’esperit nadalenc 

l’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia convoca un any més 
el Concurs de Pessebres, una 
tradició arrelada al país i que 
crea un clima de treball en 
equip a l’àmbit familiar di-
vertit i constructiu. Hi poden 
participar tots els veïns del 
municipi, amb pessebres i fi-
gures de la mida i materials 
que vulguin. L’únic requisit és 

que la resta de veïns puguin 
accedir al domicili per valo-
rar-los els matins dels dies 
25 i 26 de desembre, d’11 del 
matí a 1 del migdia, formant 
part d’un recorregut amb tots 
els pessebres participants. Els 
interessats es poden inscriure 
fins el 22 de desembre a les 
oficines municipals o trucant 
al telèfon 937718002.
El guanyador es decidirà su-
mant cinc votacions. Tres les 
aportarà el jurat, format per 
un regidor del consistori i 
dos artistes locals, la quarta 

serà el resultat del recompte 
de la votació popular mit-
jançant les paperetes que els 
veïns dipositin a l’urna de les 
oficines municipals, i la cin-
quena també serà popular 
però a través d’un formulari 
a la pàgina de Facebook de 
l’Ajuntament. La votació po-
pular acabarà el 29 de desem-
bre i els premis es lliuraran 
dos dies després, el 31 a les 11 
del matí, a la Plaça. Els reco-
neixements consistiran en un 
primer premi de 100 eurs, un 
segon de 75 i un tercer de 50.

Vallbona d’Anoia votarà els millors 
pessebres dels seus veïns
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PIERA / LA VEU 

E l passat dissabte dia 10 
de desembre es va ce-
lebrar la 18a edició de 

la Marató de Piera TV. L’esde-
veniment, organitzat de forma 
conjunta per Càritas Parroquial 
i la televisió local, va aconseguir 
una nova xifra rècord atès que 
es van recollir un total de 4 to-
nes d’aliments que es destina-
ran a atendre a les famílies més 
desfavorides del municipi.

Pels estudis de la televisió local 
i per l’Espai d’Entitats hi van 
passar centenars de pierencs i 
pierenques així com veïns de 
poblacions properes que van 
fer les seves aportacions i van 
ajudar a assolir una xifra mai 
esperada pels voluntaris de la 
Televisió de Piera.
Des de l’organització asseguren 
que aquest recapte no hauria 
estat possible sense la implica-
ció i les aportacions d’entitats, 
empreses, comerços i particu-

La Marató de Piera TV recull quatre 
tones d’aliments

lars que van posar el seu granet 
de sorra en aquesta iniciativa 
solidària, així com en la resta 
d’activitats prèvies organitzades 
com la gala celebrada el passat 
27 de novembre.
Així mateix, també es vol agrair 
la col·laboració de l’equip humà 
de la Televisió de Piera, format 
per voluntaris, que amb els seus 
esforços van fer possible que 
la campanya de recollida d’ali-
ments de la Gala  i la Marató de 
Piera TV fossin tot un èxit.

PIERA / LA VEU 

Amb 2 recorreguts, un 
de 5 quilòmetres i 
una caminada famili-

ar de 2, va tenir lloc aquest es-
deveniment que va combinar 
esport, natura, conscienciació 
i solidaritat. L’organització, 
que va facilitar samarretes 
commemoratives als primers 
participants, va agrair espe-
cialment la col·laboració de 
l’empresa Carlos Ejío Ferros i 
Soldadura que es va ocupar de 
l’avituallament, el Club Ciclis-
ta Piera que va estar pendent 
del recorregut i a la regidoria 

d’Esports de l’Ajuntament de 
Piera.
Precisament, en l’entrega de 
trofeus, a banda de la regidora 
Maite Guzmán, hi va assistir 
l’alcalde Jordi Madrid, Neus 
Núñez (participant) i els regi-
dors de l’oposició Javier Pere-
llón i Francisco Ibáñez.
Una botifarrada popular va 
tancar la jornada al Gall Mu-
llat (punt d’inici i final) en 
una cursa que es va viure sota 
un temps gairebé primaveral, 
amb molt bon ambient i que 
va recaptar al voltant de 200 
joguines que van directes a la 
campanya de Reis d’enguany.

183 inscrits van partici-
par a la Cursa solidària

PIERA / LA VEU 

E n Josep Maria Mora, 
propietari de JM Pas-
tisser, s’ha classificat en 

quarta posició en el concurs 
estatal Dulcypass que premia 
la millor pasta de te artesana de 
l’any 2016. El pierenc competia 
amb més de 200 participants 
en el certamen i ha aconseguit 
estar entre els millors de la seva 
categoria. Per sobre han quedat 
només la pastisseria Vallflorida 

de Sant Esteve de Palautordera, 
l’establiment Sirvent de Barce-
lona i, en primera posició, la 
gelateria Rocambolesc de Gi-
rona, propietat del professional 
de prestigi Jordi Roca.
Des de l’establiment pierenc 
s’han mostrat molt satisfets 
amb el premi que per a ells su-
posa un reconeixement a l’es-
forç que han fet en els darrers 
dos anys i a la qualitat dels pro-
ductes que utilitzen en les seves 
elaboracions.

Reconeixement per al 
pastisser pierenc Josep 
Maria Mora

PIERA / LA VEU 

U na vintena d´em-
presaris de sectors 
econòmics diferents 

de Piera es van reunir en el 
marc del Fòrum Empresarial 
UEA.
En la trobada es van posar 
en comú els temes que preo-
cupen als empresaris del ter-
ritori que bàsicament es van 
centrar en la necessitat de mi-
llorar la xarxa de comunicaci-
ons de la zona, especialment 
les connexions amb Igualada 
i Martorell. La millora de les 
comunicacions per tren, entre 
Igualada i Barcelona, també 
creuen que és un tema que 
caldria activar i resoldre el 
més aviat possible. Tot i això, 
es va destacar la bona ubicació 
estratègica de Piera i el preu 
competitiu del sòl industrial.
La manca de personal especia-
litzat va ser un altre dels temes 
que van coincidir a tractar els 
assistents, especialment pel 
que fa a personal del sector 
del metall. Un tema que es 
podria resoldre amb una for-
mació adequada i adaptada a 
les necessitats de les empreses, 
segons van opinar els presents 

al dinar. També es va parlar 
de les noves tecnologies i In-
ternet, una assignatura encara 
pendent en alguns municipis 
de l’Anoia Sud on la velocitat 
de la xarxa és molt baixa. Tots 
els assistents van coincidir en 
destacar també la manca de 
visibilitat de l’Anoia Sud, com 
un territori sovint oblidat i 
amb poca projecció comarcal.
El fòrum de Piera és el dar-
rer de 2016. Al llarg de l’any 
la UEA ha organitzat Fòrums 
territorials i sectorials per es-
coltar als empresaris, les seves 

Empresaris de Piera es troben en el 
marc del Fòrum UEA

necessitats i posar en comú te-
mes que preocupen. Aquesta 
iniciativa permet actuar amb 
la màxima proximitat i per 
tant detectar les necessitats de 
les empreses i mancances del 
territori que, un cop analitza-
des, ens donarà com a resultat 
els principals eixos estratègics 
que han de repercutir en la 
millora de la competitivitat de 
les nostres empreses.
Les conclusions finals dels 
Fòrums es presentaran en un 
acte obert el proper mes de 
febrer.
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EL BRUC / CONXITA COSTA 

E l passat diumenge va 
tenir lloc al Bruc la 
segona jornada per 

impulsar el Parc Natural de 
Montserrat, organitzada per 
l’ajuntament del municipi, 
amb l’objectiu de fer costat als 
productors locals i de l’entorn 
i posar en valor la feina dels 
petits productors i artesans de 
la zona. 
Durant tot el dia es van or-
ganitzar diferents activitats 
adreçades a tots els públics, i 
l’assistència va ser notòria en 
totes elles, demostrant un in-
terès per aquells aspectes que 
tenen a veure en conèixer els 
espais més propers, tallers de 
cuina saludables, elaboració 
de begudes tradicionals i xer-
rades.
La fira de productors i ar-
tesans de Montserrat, a la 
plaça de l’ajuntament, va es-
tar tot el matí concorreguda 
amb diferents activitats pels 
més petits, com un corralet 
amb animals, taller de postes 
de Nadal, taller de ventar oli-
ves i un rocòdrom. Alguns ve-
ïns van comentar que “aquest 

any ha vingut molta gent, fa 
goig”. Les diferents activitats 
organitzades van ser variades 
per a totes les inquietuds i els 
visitants ho van valorar en po-
sitiu. A la tarda dos documen-
tals, “l’Agronauta” i “Homo 
Montserratinus” van omplir el 
teatre del Casal Familiar amb 
més assistència de l’esperada. 
Esmentar el taller de pedra 
seca que va tenir lloc als horts 
del torrent de l’illa. Un expert 
va explicar i ensenyar als as-
sistents com es construeix un 
marge de pedra seca, sense 
cap més element que aquest. 
Un taller peculiar i diferent 
però alhora interessant perquè 
aquestes construccions tenen 

Molta assistència a 2a jornada de 
promoció del Parc Natural 
de Montserrat al Bruc

un gran valor històric i són un 
referent en molts indrets del 
País. En el pobles petits com el 
Bruc, els marges i construcci-
ons de pedra seca han format 
part dels paisatges agrícoles, i 
encara en formen, i veure com 
es construeix “et dones comp-
te que no és fàcil i si es fa bé, 
dura per sempre”, comentava 
un assistent. 
Vicenç Moliner, regidor de 
Medi Ambient del consistori, 
va comentar que “estem molt 
contents per l’alta participació 
i esperem anar consolidant 
aquesta jornada per apropar 
elements i activitats poc cone-
gudes als veïns i visitants”.

Primers actes nadalencs a Carme

CARME / LA VEU 

- 17 de desembre, 6 tarda. 
Caga tió i xocolatada casal
- 17 de desembre, 2/4 de 12 
balla per la marató
- 17 de desembre, 2/4 de 
8 concert nadalenc per la 

Coral Capella de música de 
la Tossa.
- 18 de desembre, de 5 a 8 
vespre. mercat de Nadal
- 21 de desembre, 3 de la 
tarda cantada nadales Es-
cola Serra de Coll Bas

- 23 de desembre , a les 6 de 
la tarda festa del AMPA
- 24 de desembre, 2/4 de 12 
nit. Missa del Gall i ado-
ració dels pastors, amb la 
participació del Cor de Ca-
ramelles

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

U na vegada les obres 
finalitzin, la regido-
ria de la Gent Gran i 

l’Oficina d’Atenció a la Gent 
Gran dels Hostalets de Pierola 
començaran a traslladar l’acti-
vitat al nou edifici.
Les obres del nou Centre de 
Serveis a la Gent Gran, així 
com les obres de millora del 
carrer Àngel Guimerà fina-
litzaran just abans d’acabar 
aquest any. Serà en aquest 
moment quan s’iniciïn els 
treballs de trasllat de l’activi-
tat de l’Oficina d’Atenció a la 
Gent Gran cap el nou edifici. 
Està previst que la seva activi-
tat comenci durant el primer 
trimestre de l’any 2017.
El Centre de Serveis a la Gent 
Gran forma part d’una sèrie 
de recursos orientats a donar 
resposta a la voluntat majori-
tària de la gent gran: Viure a 
casa mentre els sigui possible 
i, al mateix temps, rebre una 

gran diversitat de serveis i ac-
tivitats durant el dia adaptats 
a les seves necessitats, prefe-
rències, interessos i gustos. El 
nou equipament serà un espai 
especialitzat en donar suport 
a la gent gran que necessiti 
organització, supervisió i as-
sistència.
A l’edifici se situaran els di-
ferents serveis especialitzats 
adreçats a les persones majors 
de 65 anys i que, actualment, 
s’estan donant en diferents es-
pais d’àmbit municipal com 
els cursos, tallers, xerrades, 
gimnàstica, fisioteràpia, etc. El 
Centre de Serveis té una mica 
més de 300 m2 de superfície 
construïda i conté un vestíbul 
i recepció, una sala polivalent, 
una sala de fisioteràpia, diver-
sos despatxos per trobades i 
reunions i un jardí exterior 
per gaudir del bon temps. 
L’edifici està dissenyat amb to-
tes les mesures d’accessibilitat 
i funcionalitat pensades per a 
tothom.

El Centre de Serveis a 
la Gent Gran entrarà en 
funcionament el 1r 
trimestre del 2017
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CAPELLADES / LA VEU 

A quest diumenge es 
farà el quart i dar-
rer concert del Fes-

tival d’Orgue organitzat pels 
Amics de l’Orgue Freixas 
Vivó i l’Ajuntament de Cape-
llades.
Aquest Concert de Nadal serà 
el més solidari de tots perquè 
l’entrada -establerta a cinc 
euros- es destinarà íntegra-
ment a La Marató de TV3.
S’estrenarà l’obra Capestam-
pes del compositor capelladí 
Xavier Cassanyes. Es trac-
ta d’una composició escrita 
expressament per al Festival 
d’Orgue, on la melodia vol ser 

un focus que va il·luminant 
diferents trets característics 
de Capellades, ja siguin pai-
satgístics, emocionals, perso-
nals o històrics. La peça està 
dividida en quatre fragments. 
El Concert anirà a càrrec de 
Daniel Parache, que inter-
pretarà obres de Pachelbel, 
Zipoli, Franck i la rapsòdia 
nadalenca sobre nadales cata-
lanes de P. Robert de la Riba.
El concert començarà a les sis 
de la tarda a l’església de San-
ta Maria de Capellades.
Les anteriors actuacions, amb 
la Coral Cantiga, Jonatan 
Carbó i Joan Casals, han tin-
gut molt bona acollida entre 
el públic que hi ha assistit.

Darrer concert Festival 
Orgue

CAPELLADES / LA VEU 

A questa setmana es farà 
els tres primers actes 
de les Jornades de Sa-

lut a Capellades, que s’allarga-
ran fins el dijous 29 de desem-
bre.
La primera activitat prevista 
és aquest dimarts 13 de de-
sembre, a les 7 de la tarda, a la 
Sala d’Actes de la Biblioteca El 
Safareig. Primer es farà la pre-
sentació de les Jornades, amb el 
regidor de Sanitat, Salvador Vi-
ves. Seguidament començarà la 
xerrada “Dieta Mediterrània, 
cuina saludable”. Hi intervin-
drà Pere Castells, especialista 
en Gastrocultura Mediterrà-
nia, acompanyat per Òscar Tei-
xidó, professor Cap de Cuina 
de l’Escola d’Hosteleria i Turis-
me de Barcelona  CETT. 
Entre altres temes es previst 

que es parli del patró alimen-
tari de la Dieta Mediterrània; 
els nous aliments que s’hi ha 
incorporat, com ara el cacau, 
cafè, te i la soja; el problema de 
la sostenibilitat o la gran con-
trovèrsia que s’ha generat al 
voltant dels nutricèutics com 
a complement de les dietes. 
A banda de la part teòrica, els 
assistents podran gaudir d’una 
demostració pràctica dels con-
ceptes exposats.
La programació de les Jorna-
des de Salut continuarà aquest 
dijous al Teatre de La Lliga amb 
una Màster Class de gimnàsti-
ca aeròbica de Sònia Pérez.
El mateix dijous i a la matei-
xa hora, la infermera del CAP 
Capellades Francina Traves-
set, donarà una xerrada sobre 
“Ictus i les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques”, al Saló 
Rosa de La Lliga de Capellades.

Comencen les Jornades 
de Salut a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge els nens i 
nenes de la Llar d’Infants Vai-
lets de Capellades celebraran 
la Festa de Nadal amb els pa-
res i mares i les educadores de 
l’escola.
Les activitats, pensades per als 
més petits, començaran a les 
11 del matí al gimnàs de l’Ins-
titut Molí de la Vila.
Aquests dies els més nens 

i nenes de la Llar d’Infants 
també podran gaudir d’altres 
activitats nadalenques.  Per 
exemple, la representació de 
l’obra “Dins d’un floc de neu” 
i la cantada de nadales que 
els alumnes de sisè de l’esco-
la Marquès de la Pobla fa cada 
any, acompanyats amb les 
flautes.
Després del 23 de desembre al 
8 de gener, es podrà descansar 
amb les vacances de Nadal.

Festa a la Llar d’infants

CAPELLADES / LA VEU 

A questes setmanes s’es-
tà treballant a l’Ajun-
tament de Capellades 

per saber quines actuacions 
cal fer per reformar l’edifici 
antic de l’Ajuntament de Ca-
pellades. 
Ara com ara s’ha procedit a 
retirar tots els falsos sostres, i 
els envans que impedien acce-
dir a les estructures originals. 
Seguidament es farà cales als 
fonaments, les bigues, sostres 
i als diferents murs per acon-
seguir fer una radiografia de 
quin és l’estat de tot l’edifici.
Els resultats que s’obtingui 
amb aquestes prospeccions 

Obres a l’Ajuntament de Capellades 

serviran per elaborar el pro-
jecte executiu de la reforma de 
l’Ajuntament de Capellades.

Ara com ara les obres estan en 
la fase d’acabar les cales a totes 
les parts de l’edifici.

CAPELLADES / LA VEU 

A questa setmana la Bi-
blioteca El Safareig 
concentra un munt 

d’activitats. La primera és la 
venda de llibres solidaris. Per 
1 euros es pot comprar llibres 
infantils de segona mà i per 2, 
d’adults. Tots  els diners que 
es recullin es destinaran a La 
Marató de TV3. Les compres 
es poden fer al llarg de tota la 
setmana.
Dimarts a dos quarts de sis de 
la tarda començarà un taller 
infantil per fer i decorar una 
petita capseta de Nadal on 
guardar els contes que els in-
fants van mirant.
Dimecres, hi ha dues activi-
tats. A les set, a la Sala d’Ac-
tes es farà la xerrada “El Nadal 
amb ulls de nen/a” on la psi-

còloga infantil Naima Salrà 
del centre Afisiona ens farà 
reflexionar sobre el significat 
del Nadal per a les nostres fa-
mílies. 
La segona proposta de di-
mecres és la darrera trobada 
d’enguany del Club de Lectura 

Setmana intensa d’activitats 
a la Biblioteca El Safareig

que es trobarà per comentar 
“Ves i aposta un sentinella” de 
la Harper Lee. 
I la darrera proposta d’aquesta 
setmana es prevista per al di-
vendres 16, quan es podrà fer 
punts de llibre també solidaris 
amb La Marató de TV3.

CAPELLADES / LA VEU 

L a Comissió Capella-
des amb les persones 
refugiades i regidors 

de l’Ajuntament de Cape-
llades es van concentrar 
aquest dissabte a la tarda a 
la plaça Verdaguer en motiu 
del Dia Internacional dels 
Drets Humans.
L’acte, que va convocar prop 
d’una trentena de persones, 

va començar de manera 
simbòlica amb unes espel-
mes i un cercle de maletes 
que feia al·lusió a totes les 
persones que en els darrers 
anys han estat desplaçades. 
L’acció es va reforçar amb 
imatges dels diferents con-
flictes i crisi que hi hagut, 
acompanyades de cites d’au-
tors, trossets de cançons o 
frases cèlebres al voltant 
d’aquesta problemàtica.

Seguidament es va llegir el 
manifest de l’entitat “Casa 
nostra, casa vostra “on ela-
borat amb l’objectiu de 
“reivindicar els drets hu-
mans davant la vulneració 
constant i sistemàtica tant 
en relació a les persones 
refugiades com a les migra-
des, incomplint de manera 
flagrant el dret internacio-
nal”, tal i com es recull en el 
mateix manifest.

Acte de suport a les persones 
refugiades a Capellades
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OPERACIONS AUXILIARS DE 
SERVEIS ADMINISTRATIUS I 

GENERALS  
Organització empresarial, gestió de 

correspondència, gestió d’arxiu, gestió arxiu 
suport convencional o informàtic, comunicació 

oral i escrita...  
DURADA: 450 hores 

 
Del 30 de desembre de 2016 fins el 24 de maig de 2017 

De dilluns a divendres de 9 a 14h 
 
Els cursos són subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

 i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Acció formativa adreçada prioritàriament a  

persones desocupades inscrites al SOC 
 
 
PER MÉS INFORMACIÓ O PREINSCRIPCIONS 
CENTRE D’INNOVACIÓ ANOIA  
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ  
C/ dels Impressors, 12 (Pol- Riera de Castellolí) 
Tel. 93 805 44 11 ext. 5 peconomica@vilanovadelcami.cat 
 
 

CALAF / LA VEU 

L ’Ajuntament de Calaf 
ha obert el Portal de 
Transparència en com-

pliment de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre de transpa-
rència, accés a la informació 
pública i bon govern de la Ge-
neralitat de Catalunya. Amb 
aquest espai, accessible des de 
www.calaf.cat, la ciutadania 

pot informar-se de manera 
fàcil i accessible sobre com es 
gestionen els recursos públics, 
com s’organitza l’administra-
ció i de quina manera es pre-
nen les decisions al consistori 
calafí. A més, l’Ajuntament 
compleix amb el seu compro-
mís de govern obert a la ciu-
tadania.
El nou portal web agrupa i or-
ganitza dades que ja estaven 

L’Ajuntament de Calaf posa en marxa el Portal 
de Transparència

disponibles al web de l’Ajunta-
ment, però també s’hi publica 
nova informació i s’incorpo-
ren nous tràmits electrònics. 
Encara que es poden trobar 
la majoria de punts requerits 
per llei, n’hi ha alguns en els 
qual l’Ajuntament hi segueix 
treballant i progressivament 
s’aniran completant. Tam-
bé hi ha alguns apartats no 
disponibles ja que en trac-
tar-se Calaf d’un municipi de 
menys de 5.000 habitants no 
li pertoquen.
La plataforma està dividida 
en cinc seccions: informació 
institucional i organitzativa; 
gestió econòmica; acció de 
govern i normativa; contrac-

tes, convenis i subvencions; 
i catàleg de serveis i tràmits. 
També hi ha un espai amb to-
tes les eines participatives que 
estan a disposició de la ciu-
tadania. Alguns dels apartats 
que s’hi poden trobar són el 
pressupost municipal i la seva 
execució, la retribució dels 
càrrecs electes, l’endeutament, 
les subvencions atorgades, els 
convenis de col·laboració i les 
auditories realitzades, entre 
d’altres.
 
Segell Infoparticipa 2017
A més del mínim que marca la 
llei, també s’han seguit els cri-
teris de bona gestió municipal 
del ‘Segell Infoparticipa’, una 

metodologia d’avaluació de la 
qualitat i transparència de la 
informació pública. Es tracta 
d’un projecte de la Universitat 
Autònoma de Barcelona que 
atorga un segell de qualitat a 
aquells ajuntaments amb un 
major grau de transparència i 
accessibilitat en la informació 
que posen a les seves pàgines 
webs. L’objectiu del consisto-
ri és complir amb els diversos 
criteris per obtenir aquest in-
dicador el proper any.
Al Portal de Transparència s’hi 
pot accedir a través del banner 
amb el nom Govern Obert i 
Transparència que es pot tro-
bar a la portada del web de 
l’Ajuntament de Calaf.

CALAF / LA VEU 

A quest dissabte, 17 de 
desembre, l’Ajunta-
ment de Calaf pro-

mou ‘A Calaf fem Nadal’, una 
sèrie d’activitats i tallers que 
ha organitzat la Casa d’Oficis 
per celebrar l’arribada de les 
festes al municipi i que tin-
dran lloc a la plaça dels Ar-
bres. Durant la jornada tam-
bé s’hi engloba el Concert de 
Nadal de l’Escola Municipal 
de Música de Calaf.
A les 10.00 hores hi haurà la 
crema del tió. Seguidament, 
qui vulgui podrà realitzar un 
taller de henna i maquillatge 
i preparar les figures per a un 
pessebre gegant que s’anirà 
muntant durant el matí. Tot 
plegat, ambientat amb dife-
rents personatges dels Pasto-
rets de Calaf. A les 10.30 hores 
es repartirà xocolata desfeta 
per a tots els assistents.
Més tard, diferents patges fa-
ran una visita per començar a 
recollir les cartes per als Reis 

d’Orient. A les 11.30 hores es 
farà un taller de manualitats 
nadalenques i  tothom qui 
vulgui podrà escriure un de-
sig a l’arbre dels desitjos que 
hi haurà instal·lat a la plaça.
Per finalitzar la jornada ma-
tinal, a les 12.30 hores es 
gravarà un ‘Mannequin Cha-
llenge’ entre tots aquells que 
hi vulguin participar.

Concert de Nadal
A la tarda, a les 18.00 hores, 
es durà a terme el tradici-
onal Concert de Nadal de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca. Alumnes i professors del 
centre oferiran, amb els con-
junts instrumentals i corals, 
un repertori tradicional amb 
peces típiques d’aquestes 
dates. El concert, que tindrà 
lloc a la Sala d’actes munici-
pal i és obert a tothom amb 
entrada gratuïta, promet fer 
passar una fantàstica tarda, 
amb el valor afegit que es 
tracta d’intèrprets locals i de 
totes les edats.

‘A Calaf, fem Nadal’, jor-
nada festiva per preparar 
les festes nadalenques
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VECIANA / LA VEU 

E l passat diumenge dia 
11 de desembre el mu-
nicipi de Veciana va 

encetar el programa d’actes 
festius amb un recital de gos-
pel a l’església de Santa Maria 
de Segur amb la finalitat de 
recaptar fons per la Marató de 
TV3.
Continuant amb aquest re-

Concert de Nadal a Sant 
Pere del Vim

cull d’activitats, organitzades 
per l’Ajuntament de Veciana, 
el proper diumenge 18 de de-
sembre podrem gaudir de va-
lent amb el magnífic concert a 
càrrec del Cor Trinvant. L’ac-
te, que tindrà lloc en el marc 
incomparable de l’església ro-
mànica de Sant Pere del vim, 
començarà a ¾ de 12 del matí. 
A la sortida del temple es re-
partirà el típic caldo de Nadal 
entre els assistents.

VECIANA / LA VEU 

El passat diumenge dia 
11 de desembre el mu-
nicipi de Veciana va 

posar el seu granet de sorra 
a la Marató de TV3 amb la 
celebració d’un concert de 
gospel a l’església de Santa 
Maria de Segur. 
Tot i les baixes temperatures 
de la tarda més d’un cente-
nar de persones van omplir 
de gom a gom l’església per 
sentir les veus del grup Gos-
pel Meeting format per ve-
ïns i amics de Veciana que 
han participat de les classes 
de gospel organitzades per 
l’Ajuntament durant la pas-
sada tardor així com alumnes 
del mateix curs realitzat a les 
localitats de Piera i Castell-
bisbal. Tots els cantaires, sota 

la direcció i acompanyament 
d’Aleix Colom, varen inter-
pretar diversos temes que 
van fer cantar i aplaudir de 
valent al públic assistent.
La recaptació obtinguda 
amb l’entrada a l’acte anirà 

Veciana es va omplir de música 
per la Marató de TV3

a parar al fons de la Marató 
de TV3 que enguany es cele-
brarà el proper diumenge 18 
de desembre i es dedicarà a 
la investigació de l’ictus i les 
lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques.

VECIANA / LA VEU 

E l proper diumenge 18 
de desembre podreu 
visitar el Centre d’In-

terpretació del Patrimoni Re-
ligiós de la Comarca de l’Ano-
ia, ubicat a l’església de Santa 
Maria de Segur (Veciana). 
Aquesta serà la darrera opor-
tunitat de descobrir el patri-
moni religiós anoienc de l’any 
2016 i abans de que comenci 
el cicle nadalenc. Així, sobre el 
paisatge de l’altiplà de Calaf, 
trobareu aquest espai des d’on 
podreu fer un recorregut pel 
romànic, el gòtic i el barroc 
anoienc, una primera intro-
ducció al riquíssim patrimoni 

anoienc.
El centre Art Ecclesia resta-
rà obert de 11:00 a 13:00 i a 
les 12:00 es durà a terme una 

visita guiada pel mateix. Po-
deu obtenir més informació 
trucant al 635 922 384 o bé a 
www.anoiapatrimoni.cat

Art Ecclesia: descobreix el patrimoni 
religiós de l’Anoia

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

A quest diumenge 18 
de desembre, l’Ajun-
tament de Sant 

Martí Sesgueioles, l’Asso-
ciació Cultural La Corrio-
la i l’AMPA La Morera han 
organitzat una sèrie d’acti-
vitats solidàries i lúdiques, 
aprofitant les properes fes-
tes nadalenques i la Marató 

de TV3.
De 9.30 a 11 hores, La Cor-
riola ha organitzat una ca-
minada amb esmorzar so-
lidari amb la Marató, que 
enguany dedica els recursos 
recaptats a la recerca en l’ic-
tus i les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques.
A la tarda, a les 18 hores, 
l’Escola Font de l’Anoia ce-
lebrarà la seva festa a La Fà-

brica, i acte seguit gaudirem 
d’una tarda de jocs amb bo-
les, un tres en ratlla gegant i 
jocs de taula. Paral·lelament 
a les dues activitats, hi hau-
rà una guardiola per tot-
hom qui vulgui col·laborar 
amb la recaptació solidària.
Els diners aconseguits s’in-
gressaran al compte banca-
ri de la Marató de TV3, en 
nom del municipi.

Sant Martí Sesgueioles es solidaritza 
amb la Marató de TV3

COPONS / LA VEU 

Diumenge 18 de desembre
FIRA DE NADAL 
De 10 a 14.30h.
Exposició i venda de produc-
tes artesans, comerç de proxi-
mitat
Concurs de postals de Nadal
Durant el matí passejada amb 
moto organitzada pel Club 
Lacetanis
Tallers infantils de manuali-
tats
Cantada de Nadales

Concurs de Postals de Nadal
Porta la teva postal de Nadal 
el dia 18 de desembre a la fira 
instal·lada a la Sala Polivalent.
Hora: de 10 a 12h
Categories :
Infantil de: 5 a 8 anys
Infantil de: 9 a 14 anys
Adults de: 15 a 80 anys
Un premi per categoria (lot 
de productes de la fira) i un 
tall de coca per a tothom
Els premis es lliuraran el ma-
teix dia sobre les 13 hores, els 
assistents podran votar les 
postals exposades. Han d’es-
tar fetes a mà(dibuix, scrap, 
acuarela,etc)no podran ser 

digitals.

Dijous 22 de desembre
CANTADA DE NADALES
De 10 a 11.30h sortida des de 
l’escola
Donen la benvinguda al Na-
dal tot cantant.
Actuacions davant de l’Ajun-
tament i el bar la Cullereta 
A partir de les 15.30h Sortida 
des de l’escola.
Els alumnes de l’escola can-
taran nadales per les cases de 
Copons

Dissabte 24 de desembre
23.00h. MISSA DEL GALL
Església de Sta Maria de 
Copons
Sala Polivalent CONCERT 
DE NADAL
A càrrec del joves músics de 
Copons

Dilluns 26 de desembre
BENVINGUT PATGE FA-
RUK
12.45h. Sala Polivalent

Dijous 5 de gener
CAVALCADA REIS MAGS
19:30h. Punt de trobada: 
Sant Magí

Fira de Nadal, concurs 
de postals i altres actes 
nadalencs a Copons



L’IHC puja a la 10a posició a l’OK Lliga 
i demà juga els vuitens de la CERS

HOQUEI / LA VEU

L ’Igualada va firmar un 
empat a 1 gol al Pave-
lló de l’Ateneu del Noia 

Freixenet, en un partit on els 
dos equips va optar per no 
prendre cap risc innecessa-
ri, sobretot, defensivament. 
L’empat davant l’equip de 
Sant Sadurní fa que l’Igualada 
sumi 7 punts de 9 possibles en 
només una setmana i es man-
tingui a la zona tranquil·la de 
la classificació per segona set-
mana consecutiva. 
Els primers minuts van ser un 
preludi del que es viuria du-
rant gran part del partit, amb 
els dos conjunts sense arriscar 
en el seu joc: xuts llunyans que 
generaven poc perill per entrar 
en el partit i no deixar que cap 
de les dues defenses flaque-
gés. A mesura que es deixaven 
enrere els minuts inicials les 
oportunitats d’ambdós equips 
van començar a intimidar 
una mica més, però tant Xus 
Fernández com Elagi Deitg, 
van impedir que cap gol pugés 
al marcador, sent, els dos por-
ters, els millors del seu equip.
Els porters van desviar les 
ocasions més clares al llarg de 
la primera part, cosa que va 
permetre mantenir la mateixa 
igualtat al marcador i a la pis-
ta, on cap equip dominava a 
l’altre. A més, a diferència dels 
últims dos partits del conjunt 
arlequinat, va ser un partit 
poc físic, amb poques faltes. El 
públic del Pavelló de l’Ateneu 
no va veure cap falta directa 
per acumulació de deu faltes 
al llarg de tot el partit. 
Cap dels dos equips va buscar 

   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona  34 13 11 1 1 67 26
2. Club Patí Vic 31 13 10 1 2 54 27
3. Coinasa Liceo 28 13 9 1 3 59 39
4. Reus Deportiu 27 13 8 3 2 64 38
5. Voltregà 26 13 8 2 3 40 27
6. Moritz Vendrell 23 13 7 2 4 45 40
7. Lloret 17 13 5 2 6 27 45
8. Caldes Laser 16 13 3 7 3 34 38
9. Citylift Girona 12 13 3 3 7 37 49
10. Igualada Calaf  12 13 3 3 7 41 45
11. Alcobendas 12 13 3 3 7 38 54
12. Noia Freixenet 11 13 3 2 8 32 39
13. Vilafranca 11 13 3 2 8 31 49
14. Manlleu 10 13 2 4 7 27 47
15. Enrile Alcoi 9 12 2 3 7 35 52
16. ICG Lleida 9 12 2 3 7 21 37

OK Lliga

COPA DEL REI DESCENS
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Copa CERS - 16ens final
Vuitens de final (17 desembre/14 de gener):
Caldes-Wimmis (Sui)
Igualada Calaf-Remscheid (Ale)
Juv. Viana (Por)-Vilafranca
Follonica (Ita)-Barcelos (Por)
Turquel (Por)-Walsum (Ale)
Saint Omer (Fra)-Trissino (Ita)
Viareggio (Ita)-Ploufragan (Fra)
Sarzana (Ita)-Monza (Ita)

Jornada 13
Citylift Girona-Reicomsa Alcobendas 2-2
Club Patí Vic - FC Barcelona Lassa  6-4
Enrile PAS Alcoi - CP Voltregà 2-2
Vilafranca - Moritz Vendrell 4-6
Lloret - ICG Software Lleida 2-1
Manlleu - CH Caldes Recam Laser 2-2
Reus Deportiu La Fira - Coinasa Liceo 5-2
Noia Freixenet - Igualada Calaf Grup  1-1

Jornada 14
Girona-FC Barcelona
Liceo-Vic
Vendrell-Reus D.
ICG Lleida-Vilafranca
Voltregà-Lloret
Caldes-Enrile Alcoi
IGUALADA-Manlleu             dia 21, 20.30h
Alcobendas-Noia Freixenet

en excés sorprendre al contra-
atac per trencar un partit que 
a les portes del descans, en-
cara mantenia el zero a zero, 
un resultat curiós al món de 
l’hoquei patins. A falta de dos 
segons pel final de la primera 
part, el Noia va tenir l’ocasió 
més clara del partit en una re-
matada de qualitat, però Elagi 
Deitg va tornar a intervenir de 
manera magistral per preser-
var l’empat a zero. 
A la represa, va ser el Noia 
Freixenet qui va prendre la ini-
ciativa durant els primers mi-
nuts de la segona part. Aquest 
toc d’intensitat, els va perme-
tre avançar-se en el marcador 
al minut 32, per mitjà d’Aleix 
Esteller, el seu home gol. Es-
teller, que portava tres partits 
consecutius marcant, va fer 
valdre el seu olfacte golejador 
per aprofitar una pilota 
que havia quedat morta a 
l’àrea després de penjar-la 
i batre l’Elagi.

Però el gol en contra no va 
trencar el partit ni tampoc els 
plans dels arlequinats, que van 
empatar tres minuts després 
amb un gol de Met Molas, que 
desviava una bona assistència 
de Bargalló. Amb l’empat al 
marcador després del gol de 
Met Molas, l’Igualada va optar 
per tancar-se defensivament i 
esperar la seva oportunitat al 
marcador. Tot i això, el partit 
no podia estar més igualat que 
a la primera part, ja que cap 
dels dos conjunts acabava de 
dominar el partit. 
Al minut 40 de la segona part, 
els locals van cometre la nove-
na falta. Amb això, l’Igualada 
va abandonar el joc tan defen-
siu que havia tingut durant els 
minuts anteriors per buscar 
forçar la desena falta dels de 
Sant Sadurní i desempatar així 
el partit mitjançant una falta 
directa. Tot i que faltaven deu 
minuts per la fi del partit quan 
el Noia va cometre la novena, 

el partit es va anar allargant i 
va arribar als seus minuts fi-
nals amb el conjunt de Pere 
Varias amb encara nou faltes.
Als minuts finals, i en especi-
al als últims segons de partit, 
l’Igualada va buscar encara 
amb més insistència la dese-
na falta del Noia. Finalment, 
l’àrbitre va xiular el final del 
partit amb un 9 a 7 al marca-
dor de faltes i un 1 a 1 a l’elec-
trònic, que donava un punt a 
cada equip en el que havia es-
tat un partit molt igualat.
El tècnic de l’Igualada, Ferran 
López, es va mostrar satisfet 
per “l’ordre i la disciplina que 
ha mostrat l’equip” i va remar-
car que l’Igualada s’emporta 
“un punt d’una pista compli-

cada”. Després d’una setmana 
on els arlequinats han sumat 
7 dels 9 punts possibles a 
l’OK Lliga i han abandonat 
la zona de descens, el proper 
compromís dels igualadins és 
de la Copa CERS. Demà dis-
sabte 17 de desembre l’equip 
alemany IGR Remscheid, al 
partit corresponent a l’ana-
da dels vuitens de finals de la 
competició europea. 

CE Noia Freixenet:  Xus 
Fernández, Aleix Esteller (1), 
Ferran Rosa, Nil Roca i Ser-
gi Aragonès- equip inicial – 
Humberto Menes, Jordi del 
Amor i Arnau Xaus.
Igualada Calaf Grup: Elagi 
Deitg, Francesc Bargalló, Met 
Molas (1), Emanuel Garcia i 
Sergi Pla - equip inicial - Tety 
Vives i Roger Bars. 

C/ Òdena 19
Igualada

ÒPAL



El C.A. Igualada Petromira-
lles, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada, or-
ganitzen aquest diumenge, 18 
de desembre, a les 10 h. del 
matí la 44a edició de la Pujada 
Igualada – La Tossa de Mont-
bui (cursa atlètica), 6è Memo-
rial Lluís Torrescasana.
La sortida de la cursa es do-
narà a les 10 h. del matí, en-
guany amb el nou recorregut 
de l’any anterior, amb sortida 
des de l’Estadi Atlètic Munici-
pal i amb l’arribada al cim de 
la muntanya de La Tossa, amb 
un recorregut aproximat de 
7.500 m. per camins i rierols 
forestals. La prova és oberta  
a atletes federats i no federats 
majors de 14 anys.
Hi haurà trofeus per als tres 
classificats capdavanters de 
la general masc. i fem. de la 
cursa, i també per al primer/
primera de cada categoria, 
que van de la 1m.-7f. fins a la 
6m.-12f., i rebent també els 
atletes classificats una bossa 
amb provisions  i una samar-
reta tècnica al·legòrica.
Les inscripcions, al preu de 
5€. poden efectuar-se anti-
cipadament fins el dia 16 de 
Desembre a www.clubatletici-
gualada.com , i el mateix diu-
menge, des d’una hora abans 
de la sortida, al lloc d’inici de 
la prova, si no s’ha arribat al 
límit de 200 participants.  El 
pagament es farà el dia de la 
cursa, al recollir el pitral. 

Disset atletes del CAI al cros de 
Banyoles, amb victòria de Carla Bisbal
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ATLETISME / LA VEU 

E ls 17 atletes del Club At-
lètic Igualada que par-
ticiparen  diumenge al 

matí en el 15è Cros de Banyo-
les protagonitzaren una molt 
destacada actuació. Les proves 
organitzades pel C.N. Banyoles 
en col·laboració amb el Con-
sell Esp. de La Selva, eren  la 5a 
competició  puntuable per al 
G.P. Català de Cros de la FCA, 
en les categories Cadet, Juvenil 
i Junior. 
Pel que fa als representants 
del  CAI Petromiralles / Dental 
Igualada, Carla Bisbal assolia 
la victòria en categoria Infan-
til fem., Martina Llorach era 
2a en Benjamins fem. i Gerard 
Farré  6è en Cadets masc. men-
tre pel que fa a les categ. supe-
riors, les participants del  CAI 
Petromiralles es classificaren: 
Marta Llagostera 5a en Júnior 
fem., i Marina Suria també 5a 
en Juvenils fem.
En categoria Júnior fem. Mar-
ta Llagostera era 5a amb un 
temps de 18’39”, per comple-
tar un recorregut de 4.860 m., 
i Marina Suria era 5a en cate-
goria Juvenil fem. amb 12’00”, 
sobre   3.270 m. de cursa.
Pel que fa a les categories de 
promoció, els atletes del Petro-
miralles/ Dental Igualada bri-
llaren també en diverses curses. 
Així Carla Bisbal era la guanya-

Diumenge, 44a Pujada 
a la Tossa de Montbui

ons:
60 m. Infantil masc (sèries)
4t - Nicolau Gassó - 9”09
4t - Mohamed Ayyad - 9”31 
3r - Lluc Roda - 9”11
3r - Nil Cabello - 9”16
8è - Eloi Macià  - 10”22
60 m. Infantil fem (sèries)
1a - Francina Massagué - 8”77
3a - Núria Moix - 9”16  
3a - Mar Planas - 9”36
3a - Judit Navarro - 9”34
1a - Cèlia Carles - 9”27
1a - Alba López - 9”07
2a - Carlota Colell - 9”23
600 m. Infantil masc. (sèries)
4t - Nicolau Gassó - 1’55”69
5è - Joel Giménez - 1’56”76 
2n - Lluc Roda - 1’53”66
1r - Nil Cabello - 1’53”23
1r - Mohamed Ayyad - 1’55”46
2n - Eloi Macià - 2’02”59
600 m. Infantil fem (sèries)
1a. Francina Massagué 1’45”04
4a - Núria Moix - 1’55”59
6a - Carlota Colell - 2’07”62
1a - Judit Navarro - 1’54”24
2a - Mar Planas - 2’00”65

3a - Martina Segura - 2’02”76
4a - Cèlia Carles - 2’07”90
4 x 200 m. Infantil fem. 
2es. CAI amb Francina 
Massagué-Nuria Moix-                                                                                          
Judit Navarro i Mar Planas - 
2’00”10
2a sèrie -  4es. CAI -B-  amb 
Cèlia Carles-Carlota Colell-Al-
ba López i Martina Segura - 
2’09”17.

Proves de Control  Cadet i Ab-
solutes en Pista Coberta
També dissabte i diumenge 
passats, es van disputar a la 
mateixa instal·lació de Saba-
dell, les primeres Jornades de 
proves de Control indoor per 
intentar assolir marques míni-
mes de participació per als di-
ferents campionats d’enguany, 
en les que hi participaren di-
versos  atletes del CAI, sobre-
sortint entre altres la mínima 
per al Campionat d’Espanya 
Cadet assolida per Pol Roca en 
salt d’alçada, amb 1,74 m.  

dora en categoria Infantil fem. 
amb 5’11”, entrant  Naiara Zu-
nino 14a amb 6’01”, sobre un 
recorregut de 1.510 m. 
Martina Llorach era 2a en Ben-
jamins fem., amb 3’03”, i  Carla 
Regidor 17a amb 3’33”, sobre 
un recorregut de 800 m. 
En Cadet masc. Gerard Farré 
era 6è  amb 11’03”,  i Jan Bis-
bal 22è amb 11’48” sobre un 
recorregut de 3.270 m.
Martina Zunino era 9a en  Ale-
ví fem., amb 4’33” i Laia Alon-
so 17a amb 4’54”  sobre 1.180 
m. Nico Valle era  12è  en Aleví 
masc., amb 6’03”,  Max Querol 
18è  amb 6’15”  i Joan Barnés 
53è  amb  7’35”,  sobre 1.600 m. 
de cursa.
En categoria  Cadet fem. Anna 
Torras era 14a amb 8’36”,  Ber-
ta López 15a amb 8’37” i  Júlia 
Solé 16a amb 8’44”, sobre un 
recorregut  de 2.240 m.
Xavier Nogales era 18è en Ben-
jamins masc., amb 3’18”, sobre 
un recorregut de 800 m. 

Jornada del trofeu Sabadell de 
Promoció indoor
Un nombrós grup d’atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles / 
Dental Igualada van partici-
par diumenge, en la 1a jornada 
del 7è Trofeu Sabadell de Pro-
moció - IV. Memorial Natà-
lia Amiel, disputada a la Pista 
Coberta catalana de Sabadell.  
Aquestes foren les classificaci-

Temporada 2016 - 2017

 Truca al:
93 803 75 56

Dia 14 de gener 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre  VICTORIA.  Entrades a platea.

L ’any 1789, el poble de França es mor de gana i és castigat per una noblesa autoritària i injusta. Els ciutadans francesos, molestos amb aquesta situació, es 
comencen a plantejar una necessitat de canvi. La nostra història se centra en la vida de dos germans bessons separats des de la seva infantesa: René i Louis.
René és un penques amb molt talent que viu en una companyia de teatre de Comedia de’ll Arte i és l’amant de Camila, una jove actriu d’una bellesa i 
sensualitat extraordinàries. Per altra banda, trobem a Louis que ha estat adoptat pel Marquès de l’Echalonne i que és un intel·lectual que s’encarrega de la 
biblioteca de Palau i viu enamorat d’Olympia (que és la promesa del Marquès). Els personatges fan un viatge �ns a París on trobaran els seus destins: 
Olympia es casarà a Versalles amb el Marquès, la companyia ambulant presentarà el seu espectacle al teatre dels Italians i el poble aconseguirà la seva 
llibertat, igualtat i fraternitat quan prengui la Bastilla.
En aquest context de revolta i canvis, Scaramouche, un heroi emmascarat, esdevindrà el defensor del poble que escriurà pam�ets revolucionaris i 
s’enfrontarà amb l’aristocràcia donant esperança a tothom.

SCARAMOUCHE  (Dagoll Dagom) TEATRE VICTORIA

LA CUBANA: GENTE BIEN TEATRE COLISEUM

Dia 21 Gener 2017       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.45 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle al teatre COLISEUM. Entrades a 
platea.

La Cubana sempre ha cantat i ballat en tots els seus espectacles, més aviat malament que bé i sempre utilitzant l’art del“dissimulo”. Ara es veuen obligats 
“per raons de pes” a fer un musical seriosament. El perquè: Ja ho veureu. Per fer aquest musical, La Cubana fa servir d’excusa Gente Bien, un sainet molt 
divertit escrit per Santiago Rusiñol l’any 1917. Han creat un “especial” viatge en el temps on els personatges de Rusiñol ens descobreixen que la necessitat 
d’aparentar no té mida, ni època, ni data de caducitat.
La Cubana, un musical? Ho sabran fer bé? De moment els ha sortit una opereta molt divertida… 
La resta està per veure. Se’n sortiran? Qui sap? Però teatre segur que en faran!!!

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



SLOT / LA VEU 

D esprés d’un any in-
tens la temporada 
2016 arribava a la 

seva conclusió amb la disputa 
d’una darrera cursa no puntu-
able per al campionat social, 
però carregada de contingut. 
I és que aquesta era la cita es-
collida per Tim Comarca per 
repetir la recollida d’aliments 
per al Banc de Queviures que 
tan bona acollida va tenir l’any 
passat.
Així doncs, aprofitant que es 
tractava d’una cursa de cami-
ons d’Scalextric l’organització 
va idear l’slogan de “Trans-
port Solidari”, i es demanava 
als participants que, enlloc 
de pagar els drets d’inscripció 
en diners, com es fa habitual-
ment, aquest cop ho fessin en 
forma d’aliments i productes 
d’higiene personal per a do-
nar-los al Banc de Queviures 
d’Igualada.
La cita no va ser molt concor-
reguda, ja que va aplegar a 13 
pilots, però tots van respondre 
amb entusiasme a la crida so-
lidària del club igualadí, i fins i 
tot es van rebre aportacions de 
pilots que, malgrat no poder 
ser presents el dia de la cursa, 
van voler aportar el seu granet 
de sorra.
Pel que fa a la part esportiva, 
el programa va ser una mica 
diferent de l’habitual, ja que 
al no ser puntuable no es van 

Cloenda de la temporada 
al Tim Comarca

Empat del Montserrat al camp del 
Sant Just Desvern (1-1)

disputar entrenaments cro-
nometrats sinó que les dues 
mànegues es van configurar 
aleatòriament per l’ordinador 
de control de cursa. Això si, 
les verificacions tècniques no 
podien faltar, i en acabar-les 
tothom a córrer.
Respecte a la primera cursa de 
Camions que es va disputar al 
setembre com a prova pilot, 
s’havia introduït un canvi en 
les especificacions del motor, 
sent obligatori el mateix per 
a tots els participants. Aquest 
canvi va resultar un encert, i 
els pilots van opinar que el pi-
lotatge de la màquina en sor-
tia beneficiat.
La victòria va tornar a ser pel 
joven Sergi Ortiz, que ja va 
assolir-la a la primera cursa 
d’aquesta espectacular catego-
ria. Aquesta vegada, però no 
ho va tenir gens fàcil, ja que 
en Joan Carles Estébanez es 
va convertir en la seva ombra 
i van acabar empatats a voltes. 
Entre el tercer i el quart hi ha-
via també un magre avantat-
ge d’una volta, gràcies al qual 
l’egarenc Àngel Pellicer es va 
imposar al pilot d’Ivars d’Ur-
gell Jordi Gaspà, i cinquè era 
en Damià Verdaguer.
I amb això es dona el 2016 
per finalitzat. La temporada 
2017 s’encetarà oficialment el 
divendres 6 e gener amb la ja 
tradicional Cursa de Reis, que 
enguany arribarà a la seva vui-
tena edició.
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FUTBOL / PACO ESPLUGAS

E l darrer desplaçament 
de l’any 2016 a Sant 
Just Desvern, es va sal-

dar en el tercer empat conse-
cutiu de la temporada en un 
magnific partit jugat de tu a 
tu, entre dos equips que varen 
donar el més bo que porten en 
aquest moment. 
La primera part, els locals, 
collaren l’àrea dels iguala-
dins, fruit d’això en el minut 
25 González inaugurava el 
lluminós. Però els “vermells” 
assoliren l’empat en el 37, 
obra d’Àlex, amb el marcador 
d’ulleres s’arribava al descans. 
A la segona part els mont-
serratins van ser un veritable 
vendaval de joc i ocasions per 
endur-se la victòria, però qui 
perdona, paga penyora, i a 
manca de 4 minuts, Peñarroya 
desnivellava la balança amb el 

2 a 1. Tutusaus que feia 3 mi-
nuts havia entrat en el rectan-
gle de joc, deixava el definitiu 
empat a 2, justícia o no, un 
punt, merescut, treballat i llui-
tat fins el darrer sospir.
C.F. AT. St. Just; Coso, Bus-
quets (Barrera), Fidel, Adrian 
(Pep), Gené, González, Ferrer, 
Kondo, Rius, Moreno (Peñar-
roya), Farga (Mestres).

U.D. Montserrat; Joan, Ma-
rimon, Xavi, Muñoz, Hadri, 
Rachid (Richard), Adrian 
(Ariza), El Gharrass, Gerard, 
Àlex, Perea (Tutusaus).
Àrbitre. Alejandro Aguayo.
Proper partit. El darrer partit 
de l’any dissabte 17 de desem-
bre a les 17.45 hores al Muni-
cipal Les Comes, amb la visita 
del conjunt del Espluguenc.

El FS Montbui prepara la segona 
edició del Torneig de Reis
FUTBOL SALA / LA VEU

E l proper divendres 23 
de desembre i el dissab-
te dia 24 de desembre 

dins el programa de les festes 
de Nadal de Santa Margarida 
de Montbui, el FS Montbui 
organitza el 2n Torneig de Na-
dal de futbol sala. L’hora de 
començament serà el diven-
dres a les 20h fins a les 02h i 
és reprendrà el dissabte dia 24 
a les 09h i durarà fins a les 14h 
que és disputarà la final de la 
competició al pavelló Mont-
Aqua, hi hauran premis per 
als tres primers classificats, 1r. 
150€ + trofeu + lot de nadal 

amb pernil, 2n. trofeu + 100 
€ + lot de nadal i 3r. Trofeu + 
50€ + lot de Nadal, trofeu al 
millor jugador, trofeu al mi-
llor porter i trofeu al màxim 
golejador. 
Les inscripcions és poden fer a 

través del correu electrònic f.s.
montbui@hotmail.com, al te-
lèfon 630621974 o 619642961 
o a la botiga Esports Garcia. La 
data màxima per inscriure’s és 
el dia 24  de desembre i el preu 
de la inscripció és de 80€. 

Avui, assemblea de socis 
del Bàsquet Igualada
BÀSQUET / LA VEU

A vui divendres a les 7 
de la tarda, a la sala 
d’actes de les Comes, 

tindrà lloc l’assemblea ordi-
nària de socis del Club Bàs-
quet Igualada. 
L’ordre del dia inclou l’am-
pliació dels membres i refor-
çament de l’estructura de la 
Junta Directiva, la presentació 
de la memòria d’activitats de 
la temporada 2015-2016, la li-
quidació econòmica de l’exer-
cici econòmic de la tempora-
da 2015-2016, la presentació 
de les prioritats per la Tempo-
rada 2016- 2017 en els àmbits 
esportiu, social i econòmic, 
l’aprovació del pressupost 
per a la temporada 16-17, i la 
presentació de la política de 
compensació econòmica dels 
entrenadors i monitors del 
Club.
El cadet femení, campió del 

torneig de Valls
D’altra banda, el Cadet feme-
ní Comercial Godó del CBI 
es va proclamar el passat cap 
de setmana campió del I tor-
neig CB Valls Winners Stars. 
Les igualadines van dominar 
el torneig vivint una gran ex-
periència tant esportiva com 
de grup. 
A la primera jornada van gua-
nyar al València Basket per 
45 a 61 en un matx on va ser 
igualat i disputat. En la sego-
na van jugar 3 partits. En el 
primer derrotaven l’equip va-
lencià del Horta Godella per 
41 a 61, després a les locals 
del  Valls, clarament per 70 a 
39. I després al Vendrell per 
82 a 23, accedint primers de 
grup a la gran final, en la qual 
es es van imposar en un partit 
emocionant a un gran Valèn-
cia Basket per 51 a 41. Maria 
Enrich va ser escollida millor 
jugadora del torneig.  

Restaurant Braseria i Cafeteria

· Menú per a grups 
· Menú diari i festiu
· Esmorzars a la brasa
· Servei de carta amb secció de tapes

obert 
Sant Esteve 
i 1 de gener

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA - Mail:  racodeltraginer@gmail.com. Tel. 93 805 01 63 



GIMNÀSTICA / LA VEU 

Es va celebrar a la ciutat 
de Múrcia el Campio-
nat d’Espanya de con-

junts de gimnàstica rítmica.
La montbuienca Maria Cosa-
no va assolir la tercera plaça 
del podi en aquest campionat 
d’Espanya, amb el seu equip 
Club Esportiu Rítmica Pra-
tenc en el Prat de Llobregat, 
ascendint al nivell de Primera, 
(que es com si fos la primera 
divisió en el futbol).
La competició celebrada a 
Múrcia consistia en realit-
zar dos balls, un divendres i 
un altre dissabte, en el que 
les puntuacions dels dos dies 
s’ensumaven. Divendres es 
col·locaren en la quarta po-
sició amb una puntuació de 
12.050 i el dissabte 12.200 es 
col·locaren a la tercera posi-
ció des de primera hora de la 
tarda del dissabte, mantenint 
aquesta posició fins al acaba-
ment de la competició. També 
van tenir un extra de passar 
a la final com a recompensa 
de la classificació general dels 
dos dies i ballar diumenge, 

Podi de Maria Cosano al 
Campionat d’Espanya

Cau l’Igualada Volei Club 
a la pista del darrer classificat

però ja sense la pressió i sí mes 
a gaudir.
El conjunt sènior i amb cinc 
cintes composat per la Maria 
i per cinc companyes més la 
Blanca, la Claudia, la Jenny, 
l’Anna i la Laia i per suposat 
l’entrenadora Sonia Cabe-
llo i la Nana, han treballat de 
valent en totes les competi-
cions celebrades a Catalunya 
per poder arribar en un bon 
estat de forma i consolida-
des d’aquest conjunt i poder 
assegurar la competició en el 
campionat d’Espanya, on els 
conjunts que hi participen 
tots tenen un nivell a la alçada 
de la competició, un total de 
quaranta dos conjunts par-
ticipants cinc dels quals eren 
catalans.
La responsabilitat que tenen 
ara aquest conjunt de la Maria 
es molt i molt gran ja que as-
solir el nivell de Primera es re-
presentar a la Comunitat Ca-
talana en la gimnàstica rítmica 
on únicament son dos equips 
de Catalunya que tenen aquest 
nivell i que han de treballar de 
valent per seguir el manteni-
ment en aquest nivell. 
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VOLEIBOL / LA VEU 

E l sènior Masculí Jorba 
Sola IVC deixa esca-
par l’oportunitat de 

endur-se els tres punts al fortí 
davant el últim classificat, en 
un partit on els jugadors de 
l’Igualada no van saber tancar 
el sets, i això va donar forces 
al Bellvei, al final resultat de 
Jorba Sola IVC 2 – 3 CV Co-
meta Bellvei, tanteig de 25-
19/24-25/25-21/24-26/12-15.
El pròxim cap de setmana es 
desplacen a Santpedor, en un 
altre partit igualat
Victoria a domicili de l’Alain 
Afflelou IVC Sènior femení 
per 0-3 davant del Aee Institut 
Monserrat Blau, amb tanteig 
de 19-25/19-25/21-25, gran 
solvència de les igualadines 
que no van donar opció a les 
contràries, aconseguint així 
els tres punts que els mante-
nen en la 3a posició. El cap 
de setmana que ve a Torelló, a 
mirar de seguint sumant.
Pel que fa a l’Alain Afflelou 
IVC Senior femení B, va patir 
una derrota al fortí per 0-3 da-
vant els Vikins del Prat, partit 
amb bon moments de cons-
trucció però poca solidesa de-
fensiva, el pròxim partit a da-
vant de l’Institut Montserrat.
Victòria de l’Alain Afflelou 
IVC sènior femení C, per 3-1 
davant del Aee Institut Jaume 
Balmes, treballada victòria de 
les igualadines, que sembla 
que van agafant confiança i 
solidesa, ara mateix estan ocu-
pant la 4a posició, el diumen-

Sènior masculí de l’IVC.

ge les podeu veure al fortí da-
vant del segon classificat.

Equips base
Derrota del Juvenil Masculí a 
casa dels Vikings del Prat, per 
3-0, en un partit on els iguala-
dins van anar amb nombroses 
baixes i lesió d’última hora, 
jugant sols amb sis en pista 
i sense canvi, es van d’haver 
adaptar posicions, tot i això es 
va lluitar però el cansament i 
la falta de rotacions a la ban-
queta es van notar, diumenge 
al fortí rebrem al CV la Palma.
El Juvenil Femení també va 
patir una derrota a casa davant 
el AE Molins, per 1-3, partit 
lluitat on tan sols el primer set 
ens vam imposar, el tercer va 
ser la clau on va caure cap el 
Molins. La pròxima setmana, 
a casa de l’AEE Jaume Balmes.
El cadet Femení també va se-
guir el camí de les juvenils 
amb derrota per 0-3 davant el 
Molins, partit molt lluitat en 
el primer set, que després va 
passar factura ens el següents, 

com les juvenils la setmana 
que ve a casa de l’AEE Jaume 
Balmes.
Bon partit del Cadet Masculí 
tot i la derrota per 1-3 davant 
del Vall d’Hebron, partit molt 
just on en el quart set amb 
27/29, indica la tensió i la in-
certesa de qui es podia por-
ta el set, molta emoció però 
al final la sort no va estar de 
la nostre banda, això sí cal 
felicitar al cadet en una cara 
progressió. El cap de setmana 
descansa. 

L’exjugadora de l’IVC, Janna 
González a la Superlliga 
Janna González, la vilanovi-
na formada a l’IVC, després 
de passar dos anys a la Blume 
en el programa d’alt rendi-
ment de la Federació Cata-
lana de Voleibol, va debutar 
el passat dissabte davant del 
NaturHouse de Logronyo. La 
noia va ser fitxada pel Voley 
Playa de Madrid el darrer 
estiu, en un projecte de llarg 
termini i amb molta il·lusió.  

Important victòria de l’AVI davant el Sants (3-1)

FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT 

L ’AVI va tornar a vèncer 
a un Sants voluntariós. 
Els blaus van manar de 

principi a fi. A destacar tres 
aturades a boca de canó del 
porter visitant que va estalviar 
als seus una golejada. Minut 
10, Farré obre a la banda a Ro-

ber B. i la centrada la remata 
Wilson a gol 1-0.  Min 12 falta 
al mig camp que serveix Solís 
a Rober B. i amb magnífica ju-
gada és desfà dels marcadors i 
de xut creuat fa el 2-0.  En la 
2a meitat, min 58, cavalcada 
de Canals per banda dreta, su-
mat a l’atac, i la seva centrada 
la remata Lele, imparable 3-0.  

Min 74, falta favorable als visi-
tants a la frontal blava i d’im-
pecable llançament escurcen a 
3-1. AVI: Diego, Farré, Canals, 
Pep, Calsina, Wilson, Pau, Ivan, 
Solís, Costa, Rober B.,Vicens, 
Manel C., Sevilla, Quim, Sergi, 
Lele, a la banqueta Xavi M. i 
Ramonet.  La propera jornada 
els Blaus visitaran el Terrassa.

Col·labora:Col·labora:

FEM QUE LES JOGUINES PORTIN SOMRIURES ALS INFANTS

Realitzem la recollida, revisió, classi�cació i reciclatge o destrucció de joguines usades.

Distribuïm gratuïtament joguines a nens i nenes, tant a nivell local com internacional.

C/ Vilanova i la Geltrú, 4 localA · 08700 Igualada, Barcelona Telf: 616 43 22 15 · E-Mail: joguinessensefronteresigualada@gmail.com



MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A l Campus Motor 
Anoia va tenir lloc un 
dels actes que ja s’han 

convertit en tradicionals com 
és que els màxims especialistes 
de l’esport de les dues i quatre 
rodes, deixin constància dels 
seus pneumàtics en forma de 
petjades/roderes.

Nani Roma i Àlex Haro 
deixen la seva petjada al 
Campus Motor Anoia

Èxit motard de la Ronda Anoia, amb 
prop de 600 participants

En aquesta ocasió li va tocar al 
torn a un “muleto” del Toyota 
Hilux amb el que competiran 
l’osonenc Nani Roma i l’ano-
ienc Àlex Haro en el proper 
Dakar. Com ja és costum La 
Veu en les properes edicions 
anirà informant del Dakar en 
el que el també anoienc Ar-
mand Monleón serà un gran 
protagonista.

ESPORTS  |  41
LA VEU
Divendres, 16 de desembre de 2016

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Amb sortida i arribada 
a Igualada es va cele-
brar la primera edició 

de la Ronda Anoia una nova 
iniciativa de l’igualadí Pep 
Requena amb un èxit rotund 
d’assistència. Aquest esdeve-
niment organitzat pel Moto 
Club Manresa amb la col·la-
boració de Moto Club Igua-
lada, va aplegar a gairebé 600 
motards.
Tot i les adverses condicions 
meteorològiques, els partici-
pants van complir amb el re-
clam de la Ronda Anoia i van 
dur a terme tot el recorregut, 
d’uns 180 quilòmetres. La 

Participants de la Ronda Anoia gaudint del recorregut.

Ronda tenia com a objectiu la 
descoberta de diferents punts 
de la comarca a través de car-
reteres secundàries per arri-
bar a indrets com la Llacuna 
i La Tossa, amb sortida i ar-

ribada a la plaça de Cal Font 
igualadina. Aquest esdeveni-
ment es va dur a terme amb 
la col.laboració de l’Ajunta-
ment d’Igualada i del Consell 
Comarcal de l’Anoia.

Marc Alibau, setè al Enduroc
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

E l jove pilot del Moto 
Club Igualada Marc 
Alibau, va participar 

Dissabte al Enduroc, a la ca-
tegoria d’ iniciació 2. Un re-
corregut de mes de 2 km com-
binant zones d’enduro, salts 
i fang. La sortida es fa amb 
el motor parat, i quan el jut-
ge baixa la bandera el pilot te 
que posar en marxa la moto i 
sortir.
El terreny estava en òptimes 
condicions degut a la pluja 
caiguda durant la setmana. La 

Marc Alibau amb Pep Vila el promotor de l’esdeveniment.

sortida va ser perfecte i va ro-
dar en segona posició durant 
dues voltes i una petita caigu-

da a la tercera volta el va fer 
baixar fins a la setena posició 
final.

Nani i Àlex amb Rosend Touriñan, el dakarià anoienc 
per excel.lència. Foto Jordi Vidal

PÀDEL / LA VEU

L liga PadelCat 3a mas-
culí. Derrota 3-0 a fora 
davant el CNI. Josep 

Buron/Josep Ma Méndez van 
caure 2-6, 1-6 davant Gui-
llem Tort/Toni Mensa, Marc 
Rabell/Josep Anton Colom 
tampoc van poder sumar ca-
ient 3-6, 1-6 davant Abdelah 
Zaim/Pepe Yebra i finalment 
en el partit més igualat, Marc 
Bausili/Jordi Ferrer van cedir 
4-6, 6-4, 2-6 amb Carlos La-
puente/Siscu García.
Lliga PadelCat 3a femení. 
Derrota 3-0 a fora amb Com-
plex Aquàtic de Vilafranca. 
Encarna Valdés/Trini Pacheco 
van cedir per un doble 6-3 da-
vant Mar Ramos/Natàlia Font, 
les germanes Calvet Joanna i 

Mala jornada dels equips 
Subaru Igualada de pàdel

Rosa també van perdre en un 
igualat partit enfront Asun 
Soto/Almudena Pedreña i fi-
nalment Silvia Farrés/Dolors 
Granados també van perdre 
en dos sets davant Rvany Con-
le/Marta Montané.
PadelCat 4a femení. Derrota 
3-0 a fora davant Tot Pàdel de 
St. Fruitós del Bages. L’equip 
de 4ª segueix creixent i mi-
llorant tenint en compte que 
estem parlant d’un equip de-
butant. Mar Piqué/Mònica 
Ferrer van caure 1-6, 4-6 amb 
la parella Anna Vidal/Àngels 
Serra, Joanna Bisbal/Irene Gil 
també van caure 2-6, 4-6 amb 
Gemma Díaz/Ester Martínez i 
finalment Gemma Fernández/
Antònia Camacho també van 
cedir per idèntic resultat amb 
Carme Cruz/Mercè Pérez.

Els equips del Club Bitlles Igualada 
resolen bé els seus partits
BITLLES / LA VEU

E l passat cap de setma-
na els equips del C.B 
Igualada van disputar 

els partits corresponents a la 
jornada 6 de la Lliga Catalana 
de bitlles, ambdós a domicili.
Per una part el C.B Igualada 
“A” es va desplaçar a Cervera 
per jugar amb el C.B Llore-
ta Kin primer classificat del 
grup 3. El primer partit va 
acabar amb derrota amb un 

resultat de 383 a 359, mentre 
que en la segona partida es va 
imposar el C.B Igualada “A” 
per 372 a 387. La millor tira-
dora va ser la la jugadora lo-
cal Gemma Lloreta amb 170 
punts.
Per altra banda el C.B Iguala-
da “B” líder del grup 2 jugava 
a la pista del cuer el C.B L´Eral 
de Cubells on l´equip igualadí 
es va imposar amb claretat les 
dues partides, la primera per 

348 a 372 i per 279 a 384 la 
segona partida. El millor tira-
dor va ser el jugador visitant 
Nil Solé amb 170 punts.
Cal recordar que aquesta set-
mana és l´última jornada de 
la primera volta abans del 
període de vacançes de Na-
dal on els equips igualadins 
disputaran els seus respectius 
partits a les pistes de Les Co-
mes amb el C.B Olius i el  C.B 
Vallverd d´Urgell. 



FUTBOL / LA VEU 

E l partit del 1er equip 
masculí del CF Iguala-
da no va tenir el desen-

llaç esperat. Els blaus van em-
patar a tres gols amb l’Alpicat, 
en un partit amb “hattrick” de 
Martí Just i amb l’expulsió del 
tècnic del conjunt blau Dani 
Gimeno per dues targetes gro-
gues. El partit va ser bastant 
dominat per l’Igualada que va 
veure com el equip contrari 
empatava en els últims minuts 
del partit.  
En un primer moment l’àr-
bitre va suspendre el partit 
per un altercat, tot seguit va 
reprendre el final del partit 
del qual quedaven molt pocs 
minuts, va ser llavors quan 
l’equip visitant va empatar el 
partit. Aquest punt manté al 
CFI en zona de descens. 
En la propera jornada, la dar-
rera abans del parèntesi na-

El CFI empata amb l’Alpicat i segueix costant-li 
molt sortir de la zona de perill a 1a Catalana

FUTBOL / LA VEU

E l CFI femení de 2a Na-
cional no va tenir gaire 
sort en els dos partits 

disputats la passada setmana, 
aprofitant el pont de la Pu-
ríssima. Van perdre dijous a 
l’Estartit per un clar 5-1, i des-
prés, diumenge, empataven del 
camp del líder Seagull, a Bada-
lona.
Contudent i severa derrota de 
l’Igualada (5 a 1) en el seu des-
plaçament a l’Estartit en la jor-
nada intersetmanal disputada 
dijous de la setmana passada.

   PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet  37 12 1 1 45 15
2 U. Bellvitge 31 9 4 1 23 6
3 Espluguenc  24 7 3 4 25 23
4 Sant Joan D. 23 6 5 3 33 20
5 Junior  23 7 2 5 21 19
6 Olímpic 22 5 7 2 24 18
7 Sant Just At. 22 7 1 6 34 32
8 Montserrat 20 5 5 4 22 21
9 Marianao Poblet 18 5 3 6 19 20
10 Vilafranca At. 18 5 3 6 16 21
11 Martorell 17 5 2 7 23 27
12 San Mauro 17 5 2 7 20 25
13 Fontsanta 15 3 6 5 24 23
14 Moja  15 4 3 7 22 36
15 Delta Prat 13 3 4 7 19 32
16 Gornal  12 2 6 6 21 32
17 Cooperativa 10 1 7 6 20 27
18 Dinamic Batlló 7 1 4 9 18 32

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 14
Moja  4 - 4 Delta Prat
Vilafranca At. 2 - 2 Gornal 
Espluguenc  0 - 4 Martorell
Junior  0 - 1 Fontsanta
Dinamic Batlló 1 - 1 Sant Joan D.
Sant Just At. 2 - 2 Montserrat 
U. Bellvitge 1 - 0 Cooperativa
Olímpic 3 - 1 Marianao Poblet
San Mauro  2 - 3 Can Vidalet 

Jornada 15
U. Bellvitge - Dinamic Batlló
St. Joan D. - At. Sant Just
MONTSERRAT - Espluguenc
Martorell - Vilafranca At.
Gornal - Júnior
Fontsanta - Moja
Atl. Prat - SAN MAURO
Can Vidalet - Olímpic Fatjó
Cooperativa - Marianao P.s

   PT. g e p gf gc
1 Begues 35 11 2 1 36 15
2 Sitges 30 9 3 2 28 16
3 Joventut Rib. 28 8 4 1 34 17
4 Anoia 27 9 0 5 29 25
5 La Munia 26 8 2 4 26 18
6 Piera 21 6 3 4 26 19
7 Odena 21 6 3 4 22 19
8 Cubelles 18 5 3 5 24 17
9 Calaf 17 5 2 5 25 26
10 Hortonenc 16 4 4 6 38 33
11 Suburense B 16 4 4 5 22 28
12 Olivella  15 4 3 7 17 28
13 Sant Pere M. 14 4 2 8 23 30
14 Martinenca  14 4 2 8 18 27
15 Riudebitlles 12 3 3 7 14 21
16 Carme 12 2 6 6 25 37
17 Hostalets P. 10 2 4 8 20 37
18 Sant Cugat S. 8 2 2 10 26 40

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 14
Odena 2 - 0 Riudebitlles
Sitges 2 - 2 La Munia
Hostalets 1 - 5 Cubelles
Sant Cugat S. 2 - 0 Sant Pere M.
Begues 1 - 0 Martinenca 
Carme 3 - 3 Joventut Rib.
Piera 3 - 0 Olivella
Hortonenc A 2 - 3 Anoia
Calaf ajr. Suburense B

   PT. g e p gf gc
1 Balaguer 31 9 4 1 31 12
2 Almacelles 27 8 3 3 26 12
3 San Cristòbal 27 8 3 3 22 14
4 Santboià 25 7 4 3 24 16
5 Vilanova G. 23 7 2 5 25 28
6 Sant Ildefons 22 6 4 4 27 20
7 Reus B 22 5 7 2 26 20
8 Viladecans 21 6 3 5 15 12
9 Vilaseca 21 6 3 5 23 22
10 Vista Alegre 20 6 2 6 21 17
11 Lleida B 20 5 5 4 21 21
12 Rapitenca 19 5 4 5 23 24
13 Alpicat 18 5 3 6 22 27
14 Suburense 13 3 4 6 18 22
15 Igualada 12 3 3 7 21 25
16 Rubí 11 2 5 7 18 24
17 Jesus y Maria 9 2 3 9 14 35
18 Morell 2 0 2 12 4 30

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 14 
Jesus y Maria 1 - 0 San Cristòbal
Vilanova Geltrú 1 - 3 Balaguer
Santboià 0 - 0 Viladecans
Reus B 2 - 1 Morell
Igualada 3 - 3 Alpicat
Rapitenca 2 - 1 Rubí
Lleida B 1 - 1 Vista Alegre
Almacelles 0 - 0 Sant Ildefons 
Vilaseca 4 - 2 Suburense

Jornada 15
Santboià - Jesús Maria
San Cristóbal - Vilanova G.
Balaguer - Almacelles
St. Ildefons - Lleida B
Vista Alegre - Reus B
Morell - IGUALADA
Alpicat - Vilaseca
Suburense - Rapitenca
Viladecans - Rubí

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 15
Hortonenc - Begues
Martinenca - Sitges
La Múnia - St. Cugat S.
St. Pere M. - PIERA
Olivella - ÒDENA
Riudebitlles - CARME
Ribetana - CALAF
Suburense B - HOSTALETS
ANOIA - Cubelles

dalenc, el CFI visita el camp 
d’El Morell. Els tarragonins 
són els cuers del grup, sense 
haver guanyat encara cap par-
tit. Ni cal dir que els tres punts  

són obligatoris per als blaus si 
volen continuar vius a la cate-
goria.
CFI: 13  Felipe, 3  Giró, 5 Ba-
raldés, 8 Fran, 9 Edgar, 10 Eric 

Un inici del segon temps pletò-
ric i espectacular de les empor-
daneses on assoliren transfor-
mar tres gols en pràcticament 
deu minuts fou una llosa im-
possible d’aixecar per les juga-
dores de Jordi Torres. 
El partit tingué dues parts ben 
diferenciades. En els primers 
45 minuts l’Igualada fou su-
perior al rival, molt sòlid en 
defensa, amb sortida fluïda 
de pilota i deixant molt bones 
sensacions. Prova d’això ar-
ribà el gol de Marta Cubí que 
malauradament fou ràpida-
ment contrarestat per les locals 
en l’única jugada de perill que 
protagonitzaren.
A la represa, la intensitat i con-
tundència a l’àrea igualadina 
de l’Estartit deixà el partit vist 
per sentència en els fatídics deu 
minuts esmentats. D’aquí i fins 
el final, si bé l’Igualada avançà 
línies i disposà d’oportunitats 
per assolir un gol que retallés 
diferències, el partit fou molt 
trencat i propici pels ràpids 
contracops locals. 
Estartit: Maria Guixeras, Virgi-
nia Parella, Gloria Dominguez 
(Martina, 64’), Gemma Duran, 
Carla Puiggrós, Carla Punto-
net, Clara Arco, Blanca Cros, 
Júlia Casademont (Andrea Be-
atriz, 71’), Rocio Gordo i Saray 
Mesa.
Igualada: Noélia Garcia, Es-
ther Soler, Aina Vall, Elena 

Alert (Jéssica Pablos, 56’), Júlia 
Tomàs (Araceli Barroso, 69’), 
Miriam Solias, Núria Miquel 
(Laura Ribas, 69’), Marta Cubí, 
Jana Marimon (Pilar Puig, 
56’), Mariona Marsal i Marina 
Salanova.
Gols: 0-1 Marta Cubí (39’). 2-1 
Gemma Duran (48’). 3-1 Carla 
Puiggrós (50’). 4-1 Blanca Cros 
(57’). 5-1 Blanca Cros (81’)
L’Igualada encetà la segona 
volta de la lliga assolint un va-
luós i meritori empat al camp 
del líder Seagull de Badalona 
(0 a 0). Amb el punt sumat, les 
jugadores de Jordi Torres es re-
feren de la contundent derrota 
patida tres dies abans a l’Estar-
tit.
El partit es desenvolupà segons 
el guió previst. Un Seagull molt 
sòlid defensivament, i que ba-
sava el seu bagatge ofensiu en 
un joc molt directe i vertical i 
sobretot a partir de les jugades 
a pilota aturada, faceta del joc 
on les badalonines es mostra-
ren en tot moment molt peri-
lloses. 
Davant d’aquest escenari, 
les igualadines durant el pri-
mer temps pressionaren molt 
amunt la sortida de pilota rival, 
gaudiren d’alguna bona opor-
tunitat per obrir el marcador, i 
no patiren en excés en defensa.
A la represa però, el domini 
local s’accentuà, però fou del 
tot infructuós ja que es topà 

El CFI recull un punt en dos partits quasi seguits

14 Pau, 17 Anselm, 20 Güell 
21 Juan Cano i 22 Martí. Su-
plents; 1 Nil (porter), 18 Iker, 
7 Ton, 23 Domènech, 15 Vi-
cens,  19 Isidre i 16 Lalo.  

amb un Igualada molt sòlid i 
ordenat defensivament, i amb 
la bona actuació de la portera 
Noélia Garcia que mostrà mol-
ta seguretat.  
Amb aquest punt de prestigi 
l’equip se’n va de vacances. La 
pròxima jornada serà el diu-
menge 8 de gener a les Comes 
davant el Levante Las Planas.
Seagull: Mireia Nagel, Anna 
Llaona, Xènia Royo, Queralt 
Gómez, Beatriz Tudela, Ca-
rol Miranda (Maria del Mar 
Torras, 79’), Alba Gordo, Alba 
Guerrero (Alba Maestre, 72’), 
Anna Pascual (Sara Navarro, 
56’), Carla Morera i Josse Gon-
zalez (Ariadna Forment, 85’).
Igualada: Noélia Garcia, Elena 
Alert (Esther Soler, 70’), Aina 
Vall, Marta Cubí, Júlia Tomàs, 
Jéssica Pablos, Laura Ribas 
(Miriam Solias, 64’), Marina 
Salanova, Pilar Puig (Núria 
Miquel, 65’) i Mariona Marsal.

Victòria del Benjamí B 
Partit guanyat i bastant con-
trolat contra el Castelldefels 
(3-2). 
El partit va començar perdent 
per part del CFI, però aquests 
nens mai perdent les ganes de 
guanyar i van aconseguir re-
muntar el 3-1 finals dels par-
tit, ells van marcar el 3-2. 
Orgullós d’ells que dia a dia 
demostren les ganes  i l’ambi-
ció que tenen d’aprendre. 

Jornada 13
Fàtima-Ateneu
San Mauro B-Torre Cl.
Pobla Cl.-Cabrera
Jorba-La Llacuna
Rebrot-Masquefa
La Paz-Montserrat B
Tous-Montbui
Vallbona-Capellades

   Pt. G E P Gf Gc
1 San Mauro B 31 10 1 1 36 8
2 La Pobla Cl. 27 8 3 1 33 11
3 Capellades  26 8 2 2 41 11
4 Tous  25 7 4 1 37 12
5 Ateneu Ig. 21 6 3 3 43 19
6 Fatima  21 7 0 5 27 26
7 Montserrat B 19 6 1 5 20 17
8 La Torre Cl. 18 5 3 4 22 19
9 Cabrera  15 4 3 5 29 29
10 La Llacuna 14 2 8 2 23 29
11 La Paz  14 4 2 6 22 38
12 Montbui 11 3 2 7 19 30
13 Rebrot 9 2 3 7 21 38
14 Jorba  8 2 2 8 21 39
15 Masquefa 5 1 2 9 12 53
16 Vallbona 3 0 3 9 9 36

Jornada 12
Ateneu Ig. 1 - 3 San Mauro B
Montserrat B 1 - 4 Tous Cabrera 
Cabrera 5 - 1 Jorba
La Torre Cl. 2 - 2 La Pobla Cl.
Montbui  0 - 2 Capellades
La Llacuna 6 - 2 Rebrot
Masquefa  0 - 3 La Paz 
Fatima  3 - 2 Vallbona
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WATERPOLO / LA VEU 

D issabte 10 de de-
sembre els Aigualits 
van guanyar contra 

l’equip de l’Anglès a la piscina 
de les Comes amb un resul-
tat final de 9-6, sent aquesta 
la quarta victòria consecutiva 
dels igualadins. El partit va te-
nir un complicat inici ja que 
els dos equips estaven molt 
igualats, sobretot fins al segon 
quart període, on el marcador 
estava amb un empat de  3-3, 
provocant cert nerviosisme. 
Tot i que l’Anglès jugava amb 
molta veterania i intensitat, 

El Waterpolo CNI segueix 
invicte a les Comes

Noemí Moreno (CAI) 
guanya la duatló d’Òdena

l’equip igualadí es va mante-
nir amb fermesa i va lluitar 
fins al final del partit, per ob-
tenir la victòria. Cal destacar 
la bona feina feta pel porter 
R.Sarlé sota la porteria des de 
l’inici del partit fins al final.    
Aigualits CNI: R. Sarlé(por-
ter), E. Noguera (5), A. Tor-
ras, J. Burgues (1), R. Calaf, J. 
Soler, J. Martínez, T. Mallofré, 
D. Sánchez(3), M. Badia, D. 
Pelejà, X. Palomo, D. Hontoria 
(porter) i com entrenador D. 
Ramis. El pròxim partit serà 
demà dia 17 contra el CN Mi-
norisa al les piscines de Man-
resa a les 15:30 h. 
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ESQUAIX / LA VEU 

G ran resultat del jove 
anoienc Bernat Jau-
me a Boca Ratón, es-

cenari d’un PSA 10000k.
Evitant les sempre complica-
des prèvies que juguen els ju-
gadors amb pitjors rànquings, 
a 1a ronda va superar de for-
ma molt convincent al gal·lès 
Sam Fenwick per 11-5, 11-3, 
11-2. A ¼ de final, impressio-
nant victòria 3-2 davant Alis-
ter Walker. L’Alister, ex 12 del 
rànquing mundial, va guanyar 
fa 15 dies al sud-africà Steve 
Coppinger, 24 del món en un 
torneig a Canada. El resultat 
davant el jugador de Botswa-
na però criat esportivament a 
Anglaterra va ser de 11-9, 11-
9, 7-11, 4-11, 11-4.

Bernat Jaume cau 
a les semis de Florida

A semis, duríssima batalla de 
90’ amb l’anglès Angus Gi-
llams, 70 del món. La clau del 
partit va estar el tercer joc que 
amb 1 iguals, l’anglès va gua-
nyar-lo per 18-16 després de 
30’. El resultat final 11-3, 5-11, 
16-18, 6-11. Malgrat tot, gran 
torneig del Bernat que co-
mença a recollir els fruits d’un 
enorme treball diari.

DUATLÓ / LA VEU 

E l passat diumenge 11 
de desembre, un total 
de 239 participants van 

prendre la sortida en la VIII 
duatló de muntanya d’Òdena.
La prova consistia en un pri-
mer tram de 5 km de córrer, 
seguit de 21 km amb BTT 
i per acabar 2,5 km més de 
córrer. La prova va ser ràpida 
i força exigent, sobretot en el 
tram de ciclisme on hi havia 
alguns trams força tècnics.
Els guanyadors absoluts foren 
Israel Nuñez en nois i Noemí 
Moreno Castañeda del C.A 
Igualada.
Per part del CAI triatló Pe-
tromiralles destacar la nom-
brosa participació de l’equip 

PATINATGE / LA VEU 

D es de principis de 
desembre Igualada 
compta amb un nou 

club esportiu, el Patinatge Ar-
tístic Igualada. Actualment hi 
patinen una quinzena de ne-
nes i té obert el període d’ins-
cripcions, adreçat a nenes a 
partir dels 4 anys. Actualment 
els dies d’entrenament són els 
dimarts i dijous a la tarda, de 
17.15 a 18 h o de 18 a 20 h, 
depenent de la categoria, a les 
pistes de l’escola Montclar.
Al Patinatge Artístic Igualada 
hi ha les categories promo-
ció, C, B i A, i les patinadores 
participaran i competiran als 
tornejos Interclubs i a d’altres 
organitzats per altres clubs. 
Les interessades en provar 

i l’excel.lent 1a posició de la 
general en noies de la Noemí 
Moreno. A més l’equip feme-
ní va aconseguir una gran 5a 
posició per equips molt a prop 
del podi i l’equip masculí una 
molt bona 16a posició.
Resultats generals:
67 - Albert Solé Salcedo
82 - Noemí Moreno Cast.
88 - Joan Montaner Solà

105 - Jordi Ambròs Alemany
115 - Jose Roque Ríos Cuadros
117 - Oscar Perez Serrano
127 - Marc Medel Balboa
137 - Bernat Pla Prat
146 - David Sala Casulleras
150 - Josep M. Moreno 
165 - Josep Torras Mas
179 - Lola Brusau Alòs
207 - Belinda Gómez Ibáñez

Obertes les inscripcions al nou club 
Patinatge Artístic Igualada

aquest esport disposaran 
d’uns dies per fer-ho.
Per obtenir més informació 
sobre inscripcions o consul-
tar els dies per provar l’esport 

cal adreçar-se al correu elec-
trònic patinatgeartisticigua-
lada@gmail.com o trucar als 
telèfons: 
 680163457 o 616072114.

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a SEMPRE A PROP TEU

CO
MER

Ç NUCLI ANTIC

L’ENGLANTINA - HIDRAMAR NATURA - SARA CASTELLS JOIERA 
CASA VICTÒRIA - LES CONFECCIONS - L’ESTANC DE LA PLAÇA 
CAL FUM- CAL PERICO - LA BOTIGUETA - CENTRE ÒPTIC ANOIA
LA BONA ESPARDENYA - BORN BY CALA - BC80 MARC ELVIRA  
ATMOSFERA SPORT - NON STOP TRAVEL - ALFIL - EL SAÜC 
LA CISTELLERIA - FIDEL SERRA - JOIERIA rosa llucià - LLEGIM...? 
CAL TARGARONA - INCREscENDO - JONC - LLUNA D’ARGENT

Els vo�res regals aque� Nadal els trobareu 

Bones Fe�es!
S'ofereix despatx a Igualada per 
a professional educatiu/sanitari, 
amb tots els serveis inclosos. 

Molt cèntric. Tel: 938052995
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MÚSICA / LA VEU 

D iumenge vinent, 18 
de desembre, a les 
18h, la Basílica de 

Santa Maria acollirà el tradi-
cional i extraordinari Concert 
de Nadal, amb obres cabdals 
del gran repertori clàssic.
En aquesta ocasió, el cor de 
noies Exaudio i el Cor d’Ho-
mes d’Igualada, ambdós pre-
parats per Esteve Costa, amb 
l’Orquestra Terres de Marca, 
la soprano Ulrike Haller, el 
contratenor Oriol Rosés, el te-
nor Carles Prat i el baix Nés-
tor Pindado, dirigits tots ells 
per Daniel Mestre, interpreta-
ran tres de les sis cantates –la 
I, la III i la IV– de la conegu-
da obra de Johann Sebastian 
Bach Oratori de Nadal (Weih-
nachtsoratorium) BWV 248.
Aquesta obra, que es va en-
trenar a la ciutat alemanya 

de Leipzig entre el Nadal del 
1734 i la festivitat de Reis de 
1735, no pretenia ser un ora-
tori sinó un conjunt de can-
tates per a celebrar les festes 
nadalenques. És per aquesta 
raó que, al llarg de la història, 
ha estat interpretada de ma-
nera completa o fragmentada 
segons el context, atès que la 
seva concepció orgànica ad-
quireix sentit íntegre només si 
realitza la seva funció original 
al servei del cicle de Nadal i 
no tant si s’interpreta seguida 
en una sola funció.
Daniel Mestre ha volgut pre-

L’Oratori de Nadal de Bach, diumenge 
a la basílica de Santa Maria

Els assistents podran 
gaudir de tres de les 

sis cantates d’aquesta 
obra, estrenada a Lei-
pzig el Nadal de l’any 

1734

sentar enguany una part 
d’aquest tot orgànic en el 
concert de Nadal, perquè el 
públic es pugui delectar amb 
l’exquisidesa estètica d’aques-
ta joia musical, confiant que 

en els propers anys es puguin 
anar oferint les cantates res-
tants.
Aquest és un concert or-
ganitzat pel departament 
de Promoció Cultural de 

l’Ajuntament d’Igualada i 
produït per l’entitat Contra-
punt, amb la col·laboració de 
la Parròquia de Santa Maria. 
Les entrades tindran un preu 
de 6, 10 i 12 euros.

POESIA / LA VEU 

D emà dissabte, 17 de 
desembre, a les 8 del 
vespre, l’Adoberia de 

Cal Granotes acollirà el darrer 
recital de l’any del cicle de mú-
sica i paraules De Pell Sensible, 
impulsat pel departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada. En aquesta 
ocasió, els assistents podran 
gaudir de No more Shakespe-
are, una proposta amb la veu 
de Ramon Simó i l’acordió de 
Joan Alavedra. La presentació 
anirà a càrrec d’Òscar Balcells, 
gerent i programador del Tea-
tre de l’Aurora.
Simó i Alavedra conviden a 
una conferència espectacle so-
bre la figura de Shakespeare en 
l’actualitat, que passa de l’elo-
gi a la crítica i de la crítica a 
la reivindicació del teatre con-

temporani, a partir de la figu-
ra del geni victorià que n’és, 
paradoxalment, un element 
definitori. El Shakespeare que 
s’hi veurà és un Shakespeare 
convertit en un dels “malvats” 
més incombustibles de la tra-
gèdia en la que està submergi-

da la creació contemporània. 
Un Shakespeare idolatrat, des-
composat i dòcil, que ofereix 
hores d’entreteniment alienat 
amb la complicitat absoluta, 
complaent i sempre molt pro-
ductiva dels anomenats cre-
adors, productors i mecenes 

Dissabte darrer recital del cicle poètic i musical 
De Pell Sensible amb “No more Shakespeare”

moderns. A partir de la filo-
sofia, la història, la poesia i la 
música, dos conferenciants de 
comèdia analitzen la figura de 
Shakespeare i la posició de la 
seva obra als teatres contem-
poranis, fet que els portarà 
inevitablement a la paròdia i a 
la ironia.
S’han proposat parlar de 
Shakespeare i, sobretot, par-
lar de què representa avui: es-
brinar fins a quin punt és un 
estímul o un entrebanc per a 
la vida cultural, teatral i pot-

ser fins i tot personal. O fins a 
quin punt els bardòlatres són 
un estímul o un entrebanc. 
No cal dir que aquesta és una 
lluita desigual: contra el geni 
i contra els personatges més 
influents de la cultura occi-
dental.
Les entrades es poden adquirir 
de manera anticipada, al preu 
de 6 euros, al Punt de Difusió 
Cultural i Turística (c/ Garcia 
Fossas, 2) o a la mateixa ta-
quilla de Cal Granotes (Bai-
xada de la Unió, s/n) una hora 
abans del recital, al preu de 8 
euros. L’aforament està limitat 
a noranta persones.
De Pell Sensible va néixer l’any 
2013 en el marc del Mercat de 
Lletres, amb la voluntat d’apro-
par la literatura i la poesia als 
ciutadans, a través de la música 
com a camí universal.

Els assistents podran 
gaudir d’una reflexió 
al voltant del cèlebre 
autor, amb la veu de 

Ramon Simó i l’acordió 
de Joan Alavedra

2X1
per la sessió

del dia 18 i 26
de desembre

10% dte 
a tots els subscriptors 

de LA VEU
ensenyant el carnet

retalla i entrega el val
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TEATRE / LA VEU 

E l musical -gènere que 
cada vegada ocupa 
més lluminosos a les 

cartelleres dels principals te-
atres del nostre país- torna a 
Igualada i ho fa de la mà de 
la Companyia Bratislava, que 
presentarà aquest cap de set-
mana al Teatre de l’Aurora, 
el seu darrer espectacle Oh, 
my God Barcelona!. Després 
de la seva aplaudida estrena 
a l’Auditori de Barcelona i 
de fer temporada a la capital 
catalana amb èxit de crítica i 
públic, ara veurem a Igualada 
aquesta adaptació de l’opere-
ta còmica La vie parisienne, 
d’Offenbach, posada al dia per 
retratar satíricament la vida 
burgesa i una ciutat com Bar-
celona, que s’està convertint 
en un aparador bolcat al turis-
me de masses.
Els embolics comencen a l’es-
tació de Sants de Barcelona 
amb l’arribada de dos turis-
tes anglesos, un Lord i la seva 
Lady, que vénen a la ciutat 
comtal per tal de passar uns 
dies i gaudir de la gran ciutat 
moderna, atrets per la imatge 
que es ven de Barcelona a l’es-
tranger. Aquests personatges 
seran enganyats i burlats per 

un barceloní i els seus amics, 
amb l’objectiu d’aconseguir 
l’atenció d’una dona de classe 
i poder viure sense preocupa-
cions la resta de la seva vida. 
Els de la Cia. Bratislava han 
traslladat amb originalitat 
l’embolic del París de fa 150 
anys i els ardits de dandis i 
mariscals a la Barcelona del 
segle XXI i la murrieria dels 
mileuristes. Un vodevil cò-
mic, divertit i desenfadat, que 
encomana molta alegria, amb 
farses, disfresses, embolics de 
faldilles, festes i enganys, en 
una ciutat cada vegada més 
dedicada a enlluernar als es-
trangers. I tot, amanit amb 
música en directe interpreta-
da pels mateixos actors-mú-
sics-cantants, que brillen a 
l’escenari.
Aquest és el segon treball de 
la jove Cia. Bratislava, que es 
va presentar l’any passat amb 
La Gran Duquessa de Gerols-

Arriba al Teatre de l’Aurora el musical d’èxit 
“Oh my God, Barcelona!”

tein, adaptació de l’òpera bufa 
signada també per Offenbach. 
Un musical que va rebre molt 
bones crítiques i una gran res-
posta del públic, així com di-
verses nominacions als prin-
cipals premis teatrals, com 
els Premis Butaca, el Broa-
dwayWorld Spain o els Premis 
de la Crítica.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de Oh 
my God Barcelona!, tindran 
lloc divendres 16 i dissabte 17 
a les 21 h. i diumenge 18 de 
desembre a les 19 h. Com és 
habitual, després de la funció 
de divendres, els espectadors 
podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 

obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 15 
euros i 12 euros (amb els des-
comptes habituals) es poden 
adquirir per Internet i a la ta-
quilla del Teatre de l’Aurora 
(a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
Més informació a:
 www.teatreaurora.cat.

EXPOSICIONS / LA VEU 

A la sala d’exposicions 
de l’EMA Gaspar 
Camps es va inaugu-

rar l’exposició de fotografia 
de Mireia Vilanova. Es trac-
ta d’una sessió fotogràfica, 
d’una vintena d’obres, rea-
litzada als camps de concen-
tració d’Auschwitz.
El conjunt de fotografies és 
molt equilibrat i rigorós en 
totes i cada una de les com-
posicions. Aquesta expressió 
curosa i controlada crea en 
l’espectador una disposició 
reflexiva i en certa manera 
distant. 
El paisatge intensament hi-
vernal i la total absència de 
presència humana –la soli-
tud– aporten també una pa-
ralitzant fredor emocional 
i, lluny de deixar-te indife-
rent, les imatges es fan més 
punyents i corprenedores 

perquè fan present la inhu-
manitat del lloc i del que re-
presenten.
L’exposició s’emmarca en la 
sèrie d’exposicions “De l’es-
cola al món professional” 
que la sala d’exposicions 

Mireia Vilanova exposa a la sala de La Gaspar

La Gaspar està organitzant 
aquest curs amb treballs 
d’antics alumnes que ja 
s’han incorporat professio-
nalment al disseny.
En la presentació, Vilanova 
va explicar la seva experièn-

Un divertit musical de 
petit format que critica 

satíricament la vida 
burgesa i la Barcelona 
d’aparador bolcada al 

turisme de masses

cia d’incorporació al món 
laboral i va encoratjar a tot 
l’alumnat a seguir en els es-
tudis i a no perdre la il·lusió 
i entusiasme perquè malgrat 
la situació laboral, va remar-

car, amb constància i insis-
tència acaben sortint moltes 
possibilitats de feina interes-
sant.
L’exposició estarà oberta 
fins el 13 gener.
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TEATRE / LA VEU 

L a nova programació del 
Teatre Municipal l’Ate-
neu d’Igualada alçarà 

el teló el proper 1 de gener 
amb la Gran gala d’any nou, 
que inclourà valsos i polques 
a càrrec de l’Orquestra Terres 
de Marca, dirigida per Josep 
Miquel Mindan. Hi col·la-
boraran també L’Aula Escola 
de Dansa, l’estudi Dell’Arte i 
l’estudi Montserrat Andrés.
El 21 de gener, la Sala Beckett 
proposa La desaparició de 
Wendy, un homenatge a Josep 
Maria Benet i Jornet que, en-
tre altres actors, compta amb 
l’actriu igualadina Diana Gó-
mez. Teatre Nu presentarà el 
seu nou espectacle D’Un Qui-
xot, el diumenge 22, un ho-
menatge a l’heroi de Cervan-
tes amb música de Telemann.
Avui no sopem és una diverti-
da comèdia de Jordi Sánchez 
i Pep Anton Gómez sobre un 
matrimoni jubilat que vol 
anar a pagès i els seus fills ho 
impedeixen; arribarà a la ca-
pital de l’Anoia el diumenge, 
5 de febrer. El 19 de febrer serà 
el torn del nou espectacle de 
Rhum i Cia., Rhümia, que ha 
obtingut el gran premi BBVA 
Zircòlika al millor especta-
cle de circ 2016. A banda, per 
celebrar el 140è aniversari de 
l’Agrupació Coral La Llàntia, 
el cor Giovinetto, finalista del 
programa Oh Happy Day de 

Televisió de Catalunya, oferi-
rà una actuació amb els seus 
nous temes el dia 18 de març.
L’humorista Peyu torna a la 
ciutat el dia 25 de març per 
sorprendre amb el seu mo-
nòleg iTime. A més, Guillem 
Albà i Clara Peya, dos artistes 
molt estimats del públic igua-
ladí, presentaran el seu espec-
tacle de microteatre i piano 
Pluja el 22 d’abril.
Per commemorar el Dia In-
ternacional de la Dansa hi 
haurà també diverses activi-
tats. El 7 de maig el Balletto di 
Siena oferirà The Great Pas de 
Deux i la dansa d’arrel tradi-
cional arribarà el 14 de maig 
amb el nou espectacle de l’Es-

bart Ciutat Comtal, Acròstic.

20 anys de Músiques de But-
xaca
L’Ateneu Igualadí està en-
guany d’aniversari. L’any 2017 
es compleix el vintè aniversa-
ri de Músiques de Butxaca, el 
cicle de concerts que, primer 
al vestíbul de l’entitat i actu-
alment a l’escenari del teatre, 
han congregat unes cent vint 
actuacions al llarg de dues 
dècades. De febrer a maig, els 
primers divendres de mes, a 
les 23h, es podran escoltar in-
tèrprets com Cece Gianotti, 
Princes of Time, el jove igua-
ladí Enric Verdaguer o Roger 
Usart.

El Teatre Municipal l’Ateneu obre una nova temporada que 
inclou, entre altres, “La desaparició de Wendy” i “Avui no sopem”

Espectacles per als més petits
Les famílies trobaran diferents 
propostes del grup La Xarxa 
d’Igualada. Enceten la pro-
gramació el diumenge 29 de 
gener amb l’espectacle Hansel 
i Gretel de la Roda producci-
ons. El 12 de febrer serà l’ho-
ra d’un minimusical basat en 
tres contes populars, Canta’m 
un conte. Per als més petits, el 
12 de març, Festuc Teatre po-
sarà en escena una adaptació 
del conegut conte La rateta 
que escombrava l’escaleta. I, 
per a cloure la seva tempora-
da abans de La Mostra d’Igua-
lada, faran un homenatge al 
món del teatre amb Menuda 
comèdia!, l’espectacle que la 

companyia Jordi del Rio pre-
sentarà el 26 de març.

Abonaments a la venda
Els abonaments són una bona 
oportunitat per poder assistir 
a bon preu a propostes de te-
atre de referència i qualitat al 
teatre municipal d’Igualada. 
Per només 10 euros la funció, 
es pot gaudir d’una entrada a 
platea, amb un estalvi conjunt 
de gairebé 40 euros, per un to-
tal de les cinc obres.
El Teatre Municipal l’Ate-
neu posa a la venda preferent 
aquests abonaments ja des 
d’ahir dijous. Als abonats de 
la temporada anterior se’ls 
mantindrà la butaca, sempre 
que confirmin la seva renova-
ció per telèfon al 93 801 91 16 
o per correu electrònic a tu-
risme@aj-igualada.net, abans 
del 13 de desembre a les 21h. 
Els horaris de venda d’entra-
des i abonaments, sense cap 
taxa afegida, es durà a terme 
al Punt de Difusió Cultural i 
Turística (c/ Garcia Fossas, 2), 
de dimarts a divendres, de 19 
a 21h, i dissabtes i diumenges, 
d’11 a 14h i de 18 a 21h. Els 
festius laborables el servei està 
tancat.
La venda d’entrades general, 
serà a partir del diumenge, 18 
de desembre, a la taquilla del 
teatre i, a partir del dilluns, 19 
de desembre, estaran disponi-
bles al servei de venda online 
del web www.ticketea.com.

In memoriam. Creació, escenografia i producció: El 
Retrete de Dorian Gray. Direcció: Xesús Ron. Amb: 
Marcos González i Ezra Moreno. Teatre de l’Aurora. 
Diumenge, 4 de desembre de 2016 

El teatre d’objectes és una mina d’or. Fre-
qüentment (com els titelles) s’associa al tea-
tre infantil, però ni de bon tros es reclou a 

aquest segment d’espectadors. “Habitualment” el 
veiem donant vida a elements inanimats que, per 
exemple, es doten d’ulls per a l’ocasió i es posen a 
la pell dels personatges. D’altres vegades es combi-
na amb una part del cos del manipulador, ja siguin 
mans, dits, cames, peus, el melic...  I encara (i que 
per molts anys!) no ho hem vist pas tot. Les seves 
possibilitats són tantes com capacitat d’imaginar i 
dur-ho a escena tingui l’artista i és agraït, perquè 
ofereix l’oportunitat de descobrir diferents tècni-

NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Inusual viatge visual

ques, de veure coses noves.
A In Memoriam la companyia gallega El Retrete de 
Dorian Gray brinda una valuosa troballa: teatre 
d’objectes amb fotos antigues, una aposta que els 
va com anell al dit per construir una història sobre 
la memòria. Però així com les imatges són un canal 
excel·lent per perpetuar el record, per si soles –l’es-
pectacle és sense paraules– no són suficient per fer 
entendre el conjunt de trifulgues que viu el prota-
gonista, un fotògraf que acaba de morir i lluita amb 
el seu propi món per no caure en l’oblit. L’argument 
voleia difús entre el ball d’objectes, música i llums, 
però no hi fa mal ja que, més que per conèixer els 
detalls del curiós periple, el muntatge atrau per la 
sorprenent posada en escena que anteposa l’aspecte 
visual al narratiu. 
Amb un teatrí ple de retrats decorat com un menja-
dor de mitjans del XIX, l’espectacle convida a con-

fondre la butaca del teatre amb el vell sofà que segur 
hi ha a la casa i, com si es mirés la televisió, passejar 
pels records del protagonista desplegats en escenes 
que reinventen la fórmula contínuament. Originals 
o perfilades, mòbils o estàtiques, planes o anima-
des, en blanc i negre o de color salmó, les fotografies 
desfilen sense treva amb una exquisida manipulació 
a quatre mans capaç d’incloure-hi l’humor, la po-
esia, l’absurd i una coreografia de claqué.
El procés de construcció del conjunt d’objectes i la 
seva integració al teatrí també és admirable i fruit 
d’un minuciós treball artesanal d’hores i hores du-
rant mesos i mesos al taller. D’idear, testar, muntar i 
tornar a testar fins que tot encaixi. De trobar el gest 
precís per tal que la maquinària rutlli a ritme i orgà-
nicament. Una proposta inusual que, si s’assaboreix 
relaxat i en petit format, esdevé un veritable viatge 
en el temps i l’espai.
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E l proper dimecres, 21 
de desembre, a les 19h 
i a la Biblioteca Central 

d’Igualada, es durà a terme la 
presentació del llibre Miquel 
Llacuna i Alemany. La recerca 
del traç. 1915-1967, de l’autor 
Pau Llacuna i Ortínez i editat 
per l’Ajuntament d’Igualada, 
amb el suport de l’Arxiu Co-
marcal de l’Anoia. La presenta-
ció del llibre anirà a càrrec del 
propi autor i del Pare Ramon 

Bernabé Dalmau.
Ara fa un any, al desembre de 
2015, Igualada va rebre el fons 
documental de Miquel Llacuna 
i Alemany. Va ser en l’acte ins-
titucional que es va celebrar al 
consistori, on els assistents van 
poder comprovar la qualitat 
dels elements del seu llegat que 
allà s’hi exposaven.
Llacuna va ser un dibuixant i 
pintor igualadí que va deixar 
un notable llegat de pintures, 
dibuixos, projectes artístics i 
intervencions pictòriques en 

Dimecres es presenta a la Biblioteca l’obra “Miquel 
Llacuna i Alemany. La recerca del traç. 1915-1967”

esglésies i capelles. Va viure 
cinquanta-dos anys, amb una 
vida curta però intensa. El pri-
mer aprenentatge el va tenir a 
Igualada i a Barcelona, envoltat 
de les estètiques innovadores 
de l’època de la República. Va 
ser durament colpejat per la 
Guerra Civil, amb l’assassinat 
del seu pare, va viure una estada 
al front, un llarg servei militar a 
l’Àfrica i, finalment, una intensa 
etapa de treball i estudi artístic. 
Tot plegat, un periple que el va 
enfortir.
Profundament religiós, estudi-
ós i practicant, les seves creen-
ces van marcar el sentit de la 
seva vida i el seu treball. Es va 
guanyar la vida com a treballa-
dor de l’art i com a docent. Va 
ser incansable, practicava cons-
tantment el dibuix, es plante-

java els projectes amb diverses 
solucions, cercava sempre en 
tots els seus treballs arribar una 
mica més enllà, el procés, la in-
vestigació constant. L’últim traç 
sempre sembla que sigui el pe-
núltim.
Aquest acte de presentació l’or-
ganitza l’Ajuntament d’Iguala-
da, per mitjà del departament 
de Promoció Cultural, amb el 
suport de l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia i la col·laboració de la 
Biblioteca Central.

Ara fa un any Igua-
lada va rebre el fons 
documental d’aquest 

dibuixant i pintor

MÚSICA / LA VEU 

Avui divendres a 2/4 d’11 de 
la nit es podrà gaudir d’un 
nou concert al bar musical 
Hot Blues. En aquesta oca-
sió anirà a càrrec de Delay 
Lamas, improvisació i tons 
místics a càrrec de quatre 
músics amb una gran trajec-
tòria musical: David Soler 
(guitarra), Jordi Matas (gui-
tarra), Martín Leiton (baix) 
i Borja Barrueta (bateria). 
L’entrada al concert costa 5 
euros.
Per altra banda dimarts, a 
partir de les 9 del vespre al 
Hot Blues tindrà lloc nova-
ment un Open Mic, l’esde-
veniment en què tothom qui 
vulgui cantar, recitar, actu-
ar... té els micros oberts du-
rant 13 minuts. 
Per poder participar-hi cal 
que feu la inscripció a open-
mic@atmosfera13.com. L’ac-
te és organitzat per Atmosfe-
ra 13 i l’Associació Rock City 
i l’entrada és gratuïta.

Nou concert i Open 
Mic al bar musical 
Hot Blues
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en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 
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SORTEIG
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SORTEIG DE 2 ENTRADES
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A més, si ets subscriptor de La Veu 
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el 

carnet de subscriptor 

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 
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SORTEIG
2 Entrades

El lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu 
consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU  a 
incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers 
automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebre 
informació de les activitats i serveis propis La Veu, així com les 
activitats publicitàries i campanyes promocionals que La Veu 
pugui 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)

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Marca amb una creu els sortejos als quals vulguis participar i 
omple les dades personals per a què puguem contactar amb tu!

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Vol en globus

Entrades IHC

Entrades Ateneu Cinema

Entrades Teatre de l’Aurora

Forfet circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca TOTS ELS SORTEJOS

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola
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Per aquesta campanya de Nadal s’ha 
obert al polígon de Les Comes un parc 
d’atraccions per a grans i petits. El parc 
està situat a l’Avinguda Europa núm. 12.
El parc constarà amb 6 atraccions de di-
ferents característiques:
“Booster”: es tracta d’un pèndol que arri-
ba fins als 30 metres d’alçada i que el vagó 
arriba fins a velocitats de fins 135km/h. 
“Gusanito”: atracció pels més petits a 
l’estil “Rana”
Cotxes de xoc: clàssica atracció apte per 
tots el públics per poguer gaudir petits i 
grans.
“Baby”: La mítica atracció de cavallets 
que van fent voltes circulars. Pels més 
petits. 
Canoas: Els teus petits podran gaudir de 
la navegació dins de les canoes. Deixem 
volar la seva imaginació.
Llits elàstics: els llits elàstics de tota la 

vida
Cal destacar el servei de trenet gratuït que 
ofereix el mateix parc. Aquest trenet farà 
la ruta des del Passeig (a l’alçada de l’antic 
Correus) fins al parc. 

Pel que fa als horaris el parc obrirà els 
matins de 11 a 14:30 i a les tardes de 16:00 
a 22:00. El parc estarà obert des d’aquest 
divendres 16 de desembre fins el proper 8 
de gener del 2017. 

Parc d’atraccions per a petits i grans a Les Comes 
durant la campanya de Nadal

LLIBRES / LA VEU 

A hir dijous, l’Ajunta-
ment d’Igualada va 
acollir la presenta-

ció del llibre Fons Musicals 
de la basílica de Santa Maria 
d’Igualada, editat pel Servei 
de Publicacions de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), dins dels Inventaris 
dels Fons Musicals de Catalu-
nya (IFMUC). Aquest treball, 
dels autors Josep Maria Gre-
gori i Anna Romeu, va obtenir 
el Premi de Recerca Doctor 
Joan Mercader en la seva edi-
ció de 2014. L’obra acompleix 
el doble objectiu de presentar, 
d’una banda, un estudi histo-
riogràfic sobre els organistes 
mestres de capella que van re-
gir el magisteri musical de l’es-

glésia parroquial de Santa Ma-
ria entre els segles XVI i XX, 
i, de l’altra, la catalogació de 
les col·leccions de manuscrits 
i impresos que configuren el 
Fons Musical de la basílica de 
Santa Maria d’Igualada (SMI) 
que es conserva a l’Arxiu Co-
marcal de l’Anoia (ACAN). 
L’acte va ser organitzat per 
l’Ajuntament d’Igualada,  per 
mitjà del departament de Pro-
moció Cultural, amb el suport 
del Centre d’Estudis Comar-
cals d’Igualada (CECI) i amb 
la col·laboració del Centre 
d’Estudis Antoni de Capmany 
de la Universitat de Barcelona 
(UB). Al final del mateix es 
van interpretar dues obres del 
fons de Santa Maria, amb el 
tenor Joan Eudald Castelltort i 
la pianista Anna Romeu.

 

Presentació del llibre “Inven-
taris dels fons musicals de la 
basílica de Santa Maria”

MÚSICA / LA VEU 

E l concert de la Música 
dels Pastorets de Calaf 
que es va poder sentir a 

Roma el passat dissabte, 10 de 
desembre, va ser tot un refe-
rent com a mostra de cultura 
catalana a l’estranger. La im-
pecable execució de la Cobla 
Sant Jordi-Ciutat de Barcelo-
na va formar una unió perfec-
ta amb el gran treball realitzat 
pel Coro de la Cappella Ludo-
vicea. Tot plegat va emocionar 
profundament els més de 200 
assistents al concert que en 
acabar, van aplaudir llarga-
ment les obres interpretades.
Es tracta d’una música ori-
ginal de qualitat excepcional 
que els Pastorets de Calaf pos-

seeixen en exclusivitat, pel fet 
d’haver  estat escrita per Mn. 
Valentí Miserachs ad hoc per 
a l’espectacle Calafí, qualifi-
cat com el més espectacular 
de Catalunya. Amb aquest 

El so de la cobla i els Pastorets 
de Calaf se senten a Roma

concert, Calaf, els Pastorets 
i la seva música, així com el 
romàntic so de la cobla, han 
transcendit l’àmbit local d’una 
gran tradició que ens identifi-
ca i defineix com a nació.

Concert de Nadal amb l’Orquestra 
Simfònica Harmonia als Hostalets
MÚSICA / LA VEU 

Diumenge a les 6 de la tarda 
al Teatre del casal Català dels 
Hostalets de Pierola, tindrà 
lloc el Concert de Nadal orga-
nitzat pels Amics de la Música.
En aquesta ocasió anirà a càr-
rec de l’Orquestra Simfònica 

Harmonia, dirigida per Al-
bert Desprius i interpretaran 
obres de Rossini, Mascagni, 
Offenbach, Bizet i Strauss II.
L’Orquestra Simfònica Har-
monia és una formació de 
músics del nostre país que 
va néixer com a orquestra de 
cambra actuant per primera 

vegada en l’obra El conte de 
Nadal de J. Feliu.
Ha estat dirigida per direc-
tors de renom com Salvador 
Brotons, Joan Casas i Ricar-
do Estrada i ha acompanyat 
cantants de la talla de Beatrice 
Jimenez, Toni Marsol o Josep 
Fadó.
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Guanyadors del sorteig per als infants 
del Festival El Més Petit de Tots al 
Teatre de l’Aurora

CULTURA / LA VEU 

E l passat 2 de desembre, 
un any més, al Centre 
Dental  boca a boca s’hi 

va realitzar el sorteig dels dos 
tractaments dentals per a dos 
infants fins que aquests com-
pleixin els cinc anys d’edat, 
amb les butlletes recollides 
durant el Festival el Més Petit 
de Tots que va tenir lloc aquest 
mes de novembre passat al Te-
atre de l’Aurora d’Igualada. 
Amb la presència de Montse 
Valentí com a Vicepresiden-
ta d’Unicoop Cultural seu i 
gestora del teatre i Òscar Bal-
cells com a Gerent del Teatre 
de l’Aurora, i també d’Anabel 
Villa  Odontopediatre i Res-
ponsable Sanitària del centre, 
es va procedir a l’ extracció de 
les butlletes guardonades amb 
aquest premi per part de dues 
joves pacients del centre, la 
Laura Montagut Gual i la Oli-
via Rodríguez Elizari que van 
assumir la responsabilitat de 
donar la sort als guanyadors 
de l’edició d’enguany. 
I els guanyadors són:
- La Maria Soriguera Lumbre-
ras d’1 any. 
- El Cheick Ribalta de 4 anys  
Que han passat ara a recollir el 
seu premi i han fet la prime-

ra visita de presa de contacte 
amb els nostres professionals.
De nou el Centre Dental boca 
a boca centre expert en infants 
i joves, convençuts, de la im-
portància de la prevenció, so-
bretot en aquests primers cinc 
anys de vida dels més menuts, 
pren el compromís d’infor-
mar als pares sobre com avan-
çar-se a possibles alteracions o 
malalties que puguin aparèi-
xer en aquesta primera etapa, 
etapa la més important en la 

formació del aparell bucoden-
tal dels dos infants afortunats, 
i d’assumir-ne els tractaments 
que puguin aparèixer si s’es-
cau fins que facin els cinc anys.
El centre vol refermar així el 
seu compromís amb la cultura 
pels infants i amb la societat 
igualadina, i vol també conti-
nuar treballant per informar 
i ajudar en la prevenció de 
les malalties d’un aparell tant 
important com és la boca, la 
porta de la salut al nostre cos, i 
també perquè els nostres joves 
pacients i totes la seves famí-
lies puguin “menjar-se la vida 
a mossegades”.
Enhorabona també als pares 
de la Maria i del Cheick.

El centre Boca a Boca 
vol refermar així el seu 
compromís cultural per 

als infants

LLIBRES / LA VEU 

Demà dissabte tindrà 
lloc a la Llibreria Aqua-
lata, a dos quarts de 8 

del vespre, la presentació del lli-
bre Cartago, el desafío de Roma 
de l’escriptor igualadí Carlos A. 
Marmelada. 
En aquesta novel·la històrica 
l’autor ens endinsa en els secrets 
d’aquest apassionant període 
de l’antiguitat clàssica. Al llarg 
de la narració, els personatges 
d’un bàndol i de l’altre porten 
el lector a través dels esdeveni-
ments que van escriure les pà-
gines de la Història. De la mà 
dels grans líders polítics i mili-
tars de l’època (el gran general 
Amílcar Barca, el seu gendre 
Asdrúbal, el seu fill Aníbal -un 
cabdill insuperable- o el general 
Maharbal, comandant de l’ex-
cepcional cavalleria númida, 
entre altres grans personatges 
del bàndol cartaginès; pel bàn-
dol romà, entre molts altres, 
l’hàbil i prudent Fabio Màxim, 
l’incaut i temerari Terenci Var-
ró, els il·lustres generals de la 
saga dels Escipions, entre els 
quals destacarà l’Africà, únic ge-
neral capaç de derrotar a Aníbal 
Barca) el lector es veurà immers 
en els successos històrics del 
moment, l’estil de vida propi de 
l’època, la geografia, l’urbanis-
me, l’etnografia, els avatars de la 
política, la sociologia, la religió, 

l’art, la tecnologia, les tàctiques 
militars, les estratègies dels es-
tats, l’arquitectura, el comerç ...
L’autor s’ha esforçat en la con-
fecció d’una elaborada trama, 
narrada amb un llenguatge 
summament cuidat per tal que 
el lector pugui recrear en la seva 
imaginació els escenaris que 
es descriuen i pugui palpar en 
el seu propi ànim les emoci-
ons, els sentiments, els anhels, 
els temors i les esperances dels 
habitants d’aquella època, de 
tal manera que pugui arribar a 
sentir-se un protagonista més 
dels fets. Cartago. El desafio de 
Roma és una novel·la històrica 
pensada per delectar-se amb la 
lectura contextualitzada en un 
singular moment de la Història 
i per endinsar-se en el conei-
xement d’una època crucial en  
el devenir d’Europa, des d’una 
perspectiva poc habitual: la dels 
cartaginesos.

Presentació del llibre “Car-
tago, el desafío de Roma”

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

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

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

Marisqueria
 i tapes

Ronda de Fàtima, 18 IGUALADA 
Tel. per reserves 

938031357- 618122276 
Segueix-nos a Facebook 

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA 
T. 93 806 68 59

www.restaurantexquisit.com
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TEATRE / LA VEU 

El dissabte dia 17 de 
desembre els Pasto-
rets d’Igualada s’esca-

paran del Teatre Municipal 
l’Ateneu i sortiran al carrer 
per promocionar l’inici de la 
temporada amb un símil del 
popular joc de Pokémon: el 
Pastorets GO. Entre els car-
rers més cèntrics de la capital 
de l’Anoia s’hi trobaran per-
sonatges de Pastorets; àngels, 
dimonis, pastors i pastores, 
que anunciaran l’inici de la 
temporada 2016-2017. Els 
vianants que hi vulguin par-
ticipar només hauran de fer 
una foto a algun dels perso-
natges de Pastorets que voltin 
per la ciutat i penjar-la a les 
xarxes socials amb el hashtag 
#PastoretsGO, entre els parti-
cipants es sortejaran diversos 
premis, com una nit d’hotel 
a la  costa o entrades per les 

funcions de Pastorets.
Amb aquesta acció, els Pasto-
rets d’Igualada donen el tret 
de sortida a la temporada 
2016-2017, una temporada 
que contarà amb cinc actu-
acions al Teatre Municipal 
l’Ateneu, els dies 18 i 26 de 
desembre de 2016 i 8 i 15 de 
gener de 2017.
 
L’alcalde, Marc Castells, in-

Tret de sortida a la temporada de 
Pastorets d’IGD amb el Pastorets GO

terpretarà un dels personat-
ges de Pastorets
Enguany els Pastorets d’Igua-
lada comptaran amb la in-
terpretació de l’alcalde de la 
ciutat en la seva funció inau-
gural, el dia 18 de desembre. 
L’alcalde, Marc Castells, en-
carnarà un dels personatges 
de l’obra de Folch i Torres 
que es mantindrà en la incòg-
nita fins el dia de l’estrena. 

MÚSICA / LA VEU 

E n un escenari sobri: 
micro, focus, guitarra i 
dues cadires. Arià Paco 

va anar desgranant poemes 
de poetes del segle passat: 
Rosselló-Porcel, Machado, 
Espriu, Miguel Hernàndez, 
Pere Quart, Salvat-Papas-
seit... De fons, a estones, un 
guitarrista d’excepció també 
igualadí: Isaac Robles.
Entre els dos van fer que a 
l’ampli teatre de l’Ateneu se 
sentis el silenci. Un silenci 

viu que es va trencar en els 
aplaudiments finals.
I el proper dilluns el grup 

Els poetes del Segle XX: 
entre el silenci i el so, a l’AUGA

Mezzos vindrà a l’AUGA per 
celebrar un final de trimestre 
de gran volada.

Concert de Nadal 
a Paper de Música

MÚSICA / LA VEU 

D issabte a les 7 de la 
tarda, la sala Paper 
de Música acollirà el 

Concert de Nadal que anirà a 
càrrec d’Elan Quintet.
El concert constarà de la 
interpretació dels Quintets 
núm. 20 op. 45 i núm. 22 op. 
57 de George Onslow.
Elan Quintet està format per 
Lelia Iancovivi al violí, Ben-
jamin Scherer al violí, Julia 
Hu a la viola, Salvador Bolon 
al violoncel i Mathew Baker 
al contrabaix.
El Quintet Elan sorgeix de 
la trobada de cinc músics 
membres de l’òpera del Pa-

MÚSICA / LA VEU 

D iumenge l’entitat Jo-
guines Sense Fronte-
res organitza un con-

cert benèfic que tindrà lloc a 
les 7 de la tarda al saló d’actes 
del Col·legi Maristes.
El concert anirà a càrrec d’U5 
Gospel i en comptes de pagar 
entrada cal portar una joguina 
usada o nova.
Joguines Sense Fronteres és 
una entitat sense ànim de lu-
cre que recull, recicla i reuti-
litza tot tipus de joguines que 
van destinades a nens i nenes 
de qualsevol lloc del món  que 
viuen en situacions de desa-
vantatge social.
A Igualada els podeu trobar al 
c. Vilanova i la Geltrú, 4- Local 
A i podeu contactar amb ells 
al tel. 616 432 215.

Les activitats que realitzen són 
la recollida, revisió, classifica-
ció i reciclatge o destrucció de 
joguines usades. Distribució 
gratuïta de joguines a nens i 
nenes tant a nivell local com 
internacional. També col·la-
boren en campanyes de sen-
sibilització i consum de jo-
guines responsables.

lau de les Arts de València 
que s’han involucrat de ple 
en portar a la llum compo-
sicions que la història havia 
deixat en l’oblit.
L’ampli ventall sonor que els 
brinda la formació de quin-
tet de corda els ha portat a 
redescobrir i explorar com-
positors no tan coneguts, 
com George Onslow.

Concert solidari al 
col·legi Maristes

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

618 19 42 01
www.eucaria.com

MENÚ DE SANT 
ESTEVE: 25€

MENÚ DE CAP D’ANY: 30€

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

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant



Concerto a tempo d’umore. Autor i director: Jordi 
Purtí. Direcció musical: Carles Coll Costa. Amb: Or-
questra de Cambra de l’Empordà. Teatre Municipal 
l’Ateneu. Dissabte, 3 de desembre de 2016
 

Q ui digui que la música clàssica –és més, 
la corda!– és avorrida va ben errat. 
L’Orquestra de Cambra de l’Empordà 
ho demostra en aquest singular con-

cert teatralitzat capaç de revolucionar la platea fins a 
generar eufòria. Interpreta els grans del gènere (Vi-
valdi, Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, 
Strauss...), però altera la convenció d’aquest tipus 
d’audicions posant-los en moviment amb un seguit 

NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Corda que genera eufòria

d’escenes desbordants d’humor. 
Sense deixar de tocar, participaran al popular joc 
de les cadires, es batran en un duel d’Ave Maries (el 
de Schubert i el de Bach/Gounod), es deixaran di-
rigir pel públic, ballaran, saltaran, correran i faran 
el que faci falta sense que això afecti la qualitat mu-
sical. Passaran per diferents registres, adequaran la 
interpretació actoral als matisos de les composicions 
i sense necessitat de director ni mirada de conjunt 
sonaran compassats i harmònics. Els arranjaments 
per encadenar les diferents melodies són per treure’s 
el barret.
L’hora llarga de concert passa volant entre riallades 
i aplaudiments. És especialment celebrada l’última 
part: dedicada a endevinar pel·lícules –un músic 

recrea mímicament l’escena d’un film i la resta hi 
aporta la banda sonora– i a fer participar activament 
el públic. La voluntat d’arribar a tothom és més que 
evident i, per no perdre pel camí els menys melò-
mans, en més d’una ocasió s’anuncia a la pantalla 
el títol d’alguna peça o pel·lícula per tal de garantir 
l’absoluta comprensió dels assistents.
A Concerto a tempo d’umore la música no porta a 
l’evasió, sinó que les notes es materialitzen en les ac-
cions dels intèrprets, als qui no es treu l’ull de sobre 
per caçar cadascun dels gags. Una manera ben origi-
nal de fer gaudir la música clàssica, que sembla que 
busca noves vies per adaptar-se als nostres temps 
com hem vist en altres propostes de format diferent 
però concepte similar com ara The Funamviolistas.
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MÚSICA / C. ROMA 

A vui divendres a les 6 
de la tarda al restau-
rant Bindu d’Igualada 

tindrà lloc la presentació del 
treball discogràfic, TÂ, d’una 
artista esparreguerina, la Lola 
Pérez.
Amant de tota la música que 
està al servei de la humanitat 
i defensora de dissoldre fron-
teres innecessàries, culturals o 
estilístiques, Lola Pérez, ha de-
senvolupat una personal visió 
artística i creativa. 

Qui és Lola Pérez?
Sóc una pianista i composito-
ra nascuda a Esparreguera.
Tinc formació clàssica, però 
des de molt jove vaig mostrar 
inquietud per diferents estils 
musicals. He compost temes 
per a tots els grups dels quals 
he format part, sintonies per 
a Ràdio i música per a espec-
tacles teatrals, com Alè i Kar-
nabal amb  Comediants.
Per les meves composicions 
per a piano solo, he estat re-
coneguda per la Associació 
Catalana de Compositors,  he 
estat finalista en el Festival Al-
taveu Frontera de St. Boi, gua-
nyadora del primer premi de 
composició “Caterina Albert i 
Paradís”...
També sóc professora a l’Esco-
la Municipal de música d’Es-
parreguera, on he passat per 
tots els càrrecs des dels seus 
inicis com a membre funda-
dor.
Sóc una amant de tota la mú-
sica que està al servei de la 
humanitat i defensora de dis-

soldre fronteres innecessàries, 
culturals o estilístiques.

TÂ és el nom del disc que 
presentes. Què hi trobaran 
aquells que l’escoltin?
Un àlbum basat en les me-
ves experiències internes a la 
muntanya sagrada de Mont-
serrat i en el llibre Jo Isis, la 
dels Mil Noms de Lola Xaxo.
Nou melodies, nou vivències 
que preses en el seu conjunt 
creen una narrativa extraor-
dinària.

Què vol dir el títol del disc?
TÂ: Terminologia que s’extreu 
del llibre de la Lola Xaxo.
TÂ: Planeta, Terra: Montser-
rat.

El tipus de música que fas és 
poc comercial i un pèl desco-
neguda. És una mica difícil 
d’entendre?
Si l’oient fa una escolta amb 
obertura (i amb un bon equip 
de música) i es deixa portar 

per les sensacions, emocions... 
més que per la racionalitat 
d’una escolta intel·lectual/
musical, l’obra arriba amb 
molta facilitat.
És important poder escoltar el 
CD amb un bon equip, doncs 
TÂ ha estat masteritzat per 
l’únic espanyol, l’únic català 
que té un premi Grammy com 
a millor enginyer de so, en 
Micky Forteza. Per tant si és 
possible, per gaudir-ne del tot, 
millor escoltar el treball en un 
bon equip.
 
A qui va dirigida?
A tothom. A tots els amants de 
la música.
Però potser especialment, a 
totes les persones que vulguin 
gaudir d’un espai per a la re-
flexió i viure una experiència 
tot connectant amb l’energia 
de la muntanya.

El fet de viure a Montser-
rat t’ha influït en la creació 

d’aquest treball?
Totalment. Montserrat n’és la 
creadora.

Com va sorgir?
El treball neix de la necessitat 
d’aprofundir en la naturalesa i 
amb mi mateixa. 
Retirs, meditacions, excursi-
ons... una experiència iniciàtica 
que, amb fluïdesa, reinterpreto 
musicalment.

És el teu primer disc?
Sí, és la primera vegada que 
he sentit la necessitat d’editar. 
Com si d’una missió de vida es 
tractés.

Estas treballant en noves mú-
siques?
La composició forma part del 
meu dia a dia. 

On podem trobar el teu disc?
A la botiga Posa’l disc, de la 
Plaça del Rei, 1 d’Igualada i a la 
meva pàgina web lolaperez.net.

Lola Pérez presenta el seu treball discogràfic “TÂ”

L’artista d’Esparregue-
ra presetna el treball 

avui divendres, a les 6 
de la tarda al restau-

rant Bindu d’Igualada

LLIBRES / LA VEU 

Organitzat per Llegim…? lli-
breria, demà dissabte 17 a les 
12 del migdia a la capelleta de 
la Mare de Déu de Montserrat, 
tindrà lloc un vermut literari, 
amb la presentació del llibre El 
club dels homes amb bigoti de 
Ramón Pardina, amb lectura 
dramatitzada  a càrrec de l’actor 
Pep Garcia Pascual.
“Un escriptor que es mimetitza 
amb en Quim Monzó, un juga-
dor de futbol de l’Alcoià que no 
té la moral que tothom li pres-
suposa al seu equip, o un famós 
personatge de conte que busca 
el seu lloc a la ficció. Cada conte 
ens narra un seguit de vivències 
reals, surrealistes i sol·liloquia-
des, des d’entrevistes de feina 
fins a conspiracions, procasti-
nacions i dubtes, sense oblidar 
bromes i comèdies. El club dels 
homes amb bigoti és un recull 
de contes mordaç, atrevit i dis-
locadament enèrgic que tras-
pua a la serietat de les situacions 
quotidianes una visió, almenys, 
una mica diferent. I no, no és 
cap novel·la.

Llegim...? presenta 
“El club dels homes 
amb bigoti”
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MÚSICA / LA VEU 

L ’Agrupació Coral La 
Llàntia, dirigida per Jo-
sep Bernadí i amb Mò-

nica Carvajal al piano i orgue, 
ha inclòs dins dels actes del 
seu 140è aniversari el recital 
d’El Poema de Nadal de Josep 
M. de Segarra.
Versos i cants s’uniran, en 
aquest acte, per celebrar el 
temps de Nadal. És Nadal 
temps de cançons, de prodi-
gis, de naixement, temps de 
pau i bona voluntat. Escoltem 
endins de la nostra ànima, hi 
canten els àngels i els pastors:
Va ser una nit que va florir 
l’estrella, i va néixer l’Infant. 
Imaginem que fou la nit més 
bella, més musical, més flame-
jant...

La direcció del muntatge és de 
Jaume Ferrer, i hi participaran 
els rapsodes Adoració Ali-
berch, Antoni Miranda, Maria 
Teresa Ratera, Elisabet Bonet, 
Valentí Marimon i la nena 
Laia Miranda.
L’acte serà el proper diumen-
ge dia 18, a les 6 de la tarda 
a l’església parroquial de La 
Sagrada Família. L’entrada és 
gratuïta.
L’Agrupació Caral La Llàn-
tia també acompanyarà amb 
els seus cants la celebració, el 
dia 24 a la nit, de la Missa del 
gall a la mateixa parròquia de 
La Sagrada Família, i el dia 
26, diada de Sant Esteve, a la 
tarda, celebrarà un concert a 
Castellolí.
Des d’aquí volem desitjar a 
tothom un Bon Nadal.

La Llàntia presenta “El 
poema de Nadal”

LLIBRES / LA VEU 

E l passat dissabte es pre-
sentà a Berga el llibre 
del Certamen Litera-

ri Queralt 2016, que publica 
Edicions de L’Albí i que inclou 
un text de l’escriptor anoienc 
Oriol Solà i Prat. Es tracta d’un 
recull amb les obres finalistes 
del certamen literari que es 
va convocar amb motiu de la 
commemoració del centenari 
de la coronació de la Mare de 
Déu de Queralt (1916-2016). 
El llibre inclou els treballs 
d’un total de vuit autors (els 
dos guanyadors i sis finalis-
tes, entre ells Solà), tots amb 
obres de temàtica queraltina. 
La proposta de Solà es titula 
Vint anys i ve a ser la continu-
ació del llibre Tota una vida de 
regal que ja va publicar l’any 
2014, basat en dues entrevis-
tes que havia fet a Mn. Josep 
Maria Ballarín. Si en aquell 
primer relat la protagonista 
(la Queralt) tenia vint anys i 
escrivia en primera persona 
-i en format de diari perso-
nal- les impressions i cabòries 
després de la visita a Mn. Ba-
llarín, ara a Vint anys recupera 
algunes d’aquelles cavil·laci-
ons de la Queralt però vistes 
amb la perspectiva del pas del 
temps, dues dècades després 
d’aquella visita, i dirigint-se 
directament al mossèn ja des-

aparegut.
Els beneficis de la venda 
d’aquest llibre aniran desti-
nats a la Llar Santa Maria de 
Queralt.

Canet de Mar premia Oriol 
Solà i Prat
D’altra banda, Oriol Solà i 
Prat ha estat el guanyador del 
XIII Certamen Popular “Pre-
mis Sàlvia de Poesia”, un con-
curs literari que es convoca 
anualment a Canet de Mar. La 
jornada de lliurament de pre-
mis en l’edició d’aquest 2016 
es va celebrar en aquesta loca-
litat del Maresme el passat 23 
d’octubre. Per a aquesta con-
vocatòria, i tenint en compte 
que els treballs havien de ver-
sar sobre l’estiu, Solà va pre-
sentar una obra titulada La 
platja de ma infantesa. 

El llibre del Certamen 
Queralt 2016 inclou un 
text d’Oriol Solà i Prat
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E l dijous 8 de desembre 
la Coral de Santa Maria 
d’Igualada va celebrar la 

seva festa patronal en honor de 
la Immaculada participant en 
els cants de l’ofici solemne que 
va tenir lloc a la basílica. La pri-
mera parròquia igualadina va 
festejar en aquesta missa, el seu 
patronatge, motiu pel qual va 
comptar amb la presència de 
representants de tots els grups 
pastorals actius i una notable 
assistència de fidels.
El rector arxipreste mossèn 
Josep Massana va presidir l’eu-
caristia, acompanyat del diaca 
Mn. Pere Roig. En l’homilia, 
el celebrant va comentar que 
Maria va respondre amb en-
tusiasme, coratge i fidelitat a 
la crida del Senyor, amb plena 
disponibilitat. «Maria va ser 
coherent tota la seva vida, amb 
confiança plena i total; i fiançà 

el seu testimoni».
La Coral hi va participar sota 
la direcció de Coni Torrents, i 
amb l’acompanyament a l’or-
gue de Lluís Victori. Entre el 
repertori s’interpretà el «Glò-
ria» i el «Sanctus» de la missa 
de St. Jeroni, de Maria del Rio; 
a l’ofertori el «Càntic a Maria» 
d’Eladi Gallego i a la comunió 
«Benaurada!» de Joan Mar-
tínez-Colàs.
El diumenge 11 tota la Coral 
acompanyada de familiars, 
excantaires i amics es va reu-
nir en el tradicional dinar de 
pre-Nadal al Restaurant Ca-
naletas. Es donà la coincidèn-
cia que la cantaire Pepita Abril 
i el seu marit Joan Martínez, 
celebraven dia per dia les seves 
noces d’or. Amb aquest motiu 
l’àpat esdevingué un continuat 
homenatge a la parella, que va 
ser obsequiada amb diverses 
sorpreses i regals. També hi 
hagué una concorreguda tóm-

La Coral de Santa Maria celebra
les seves festes patronals

bola d’obsequis gentilesa de 
diverses industries i comerços 
anoiencs. Especialment emoti-
va fou una original versió dels 
«Pastorets» (amb una dotzena 
d’actors i actrius) dedicada al 
nuvis cinquantenaris.
També la directora Coni Tor-
rents i els pianistes Maite Tor-
rents i Isidre Solé foren objecte 
d’un reconeixement nadalenc.
Assistí a la festa mossèn Josep 
Massana el qual pronuncià en-
tre d’altres aquestes paraules: 
«la ben arrelada sensibilitat 
musical de l’inoblidable Maria 
del Rio, té encara una ambició 
més gran: promoure una con-
vivència festiva, divertida, en-
jogassada que, n’estic segur, us 
ajuda a oblidar els molts tren-
cacolls que a vegades trobem 
en el nostre camí, i us ajuden a 
descobrir la joia d’una família 
molt més gran, amb tota la va-
rietat de recursos i registres que 
compartiu incansablement».

Actors i actrius dels “Pastorets” dedicats al matrimoni cinquantenari Martínez-Abril. / A. SAMPER
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D esprés de la bona 
acollida rebuda l’any 
passat en la seva 

primera edició, per les festes 
nadalenques torna al Teatre 
de l’Aurora el Cicle Km.0, un 
projecte impulsat per la sala 
igualadina amb la col·labora-
ció de les companyies profes-
sionals de teatre familiar de 
l’Anoia, amb l’objectiu de do-
nar més visibilitat i apropar al 
públic els seus espectacles i la 
seva tasca.
El cartell de la segona edició 
d’aquest cicle  presenta els es-
pectacles Sempre de vacances, 
de les 2princesesbarbudes (26 
i 27 de desembre) i Maure el 
dinosaure, de Teatre Nu (7 i 8 
de gener). El programa també 
inclou diverses activitats para-
l·leles, que permetran conèi-
xer les companyies de portes 
endins.
El Cicle Km.0 compta amb 
la col·laboració de les com-
panyies: 2princesesbarbudes 
(Sant Joan de Mediona), Cia. 
La Mandarina (Igualada), 
Companyia Pelmànec (Piera), 
Farrés brothers i cia. (Iguala-
da), La companyia del prín-
cep Totilau (Sant Martí de 
Tous), Teatre Nu (Sant Martí 
de Tous) i Tot Circ (Copons). 
Set companyies professionals 
de l’Anoia, que es dediquen 
principalment als espectacles 
familiars, amb experiència, 
prestigi dins el sector i amb 
espectacles de qualitat. Com 
explica Oscar Balcells, director 
del Teatre de l’Aurora,  “amb 
aquesta iniciativa el Teatre de 
l’Aurora posa l’escenari, l’apa-
rador per oferir una oportuni-
tat més per donar a conèixer 
no només la important feina 
que fan aquestes companyies, 
sinó també com la fan”. 

Les 2princesesbarbudes pre-
senten Sempre de vacances
La companyia 2princeses-
barbudes serà l’encarregada 
d’obrir la segona edició del Ci-
cle Km.0, el 26 i 27 de desem-

bre, presentant el seu darrer 
espectacle Sempre de vacan-
ces. Les 2princesesbarbudes 
porten a l’escenari els temes 
del disc homònim Sempre de 
vacances. “Son 11 cançons de 
composició pròpia que par-
len de les orenetes, sobre com 
fan el niu, què mengen, la seva 
criança, com viatgen d’un 
lloc a l’altre, com canten, què 
vesteixen, què somien... Les 
cantem amb un to humorís-
tic i amb el nostre estil, rit-
mes pop amb instruments de 
joguina”, explica Marc Marcé, 
de les 2princesesbarbudes. A 
l’escenari hi trobareu “quatre 
orenetes barbudes” que es re-
troben després de la migració 
per fer un concert amb instru-
ments de joguina i ritmes pop. 
Aquestes “quatre orenetes 
barbudes” són: Helena Casas 
(bateria de joguina, pandere-
ta, pianet, acordió petit i veu), 
Marc Marcé (guitarra elèc-
trica de tres cordes, ukulele 
de joguina i veu), Marc Poch 
(bateria de joguina, melòdica, 
pianet i carilló de joguina) i 
Toni Vilaprinyó (baix petit).

Teatre Nu presenta Maure el 
dinosaure
Tancarà el Cicle Km.0 la com-
panyia de Sant Martí de Tous 
Teatre Nu amb el seu darrer 
espectacle Maure el dinousau-
re, que es podrà veure a la sala 
independent igualadina el 7 i 
8 de gener. En aquest espec-
tacle coneixerem a la Marti-
na, una nena petita, valenta i 
pèl-roja; i a en Maure, un di-
nosaure blau, gros i de pun-
xes blanques. La Martina i el 
Maure són amics inseparables. 
Comparteixen jocs, somnis i 
aventures. En Maure es perd 
enmig de la ciutat i la Martina 
inicia un viatge per intentar 
recuperar-lo, endinsant-se en 
un món ple de perills, estra-
nyeses, sorpreses i oportuni-
tats. Maure el dinosaure és un 
espectacle ple d’humor i ten-
dresa que juga amb els objec-
tes i que viatja constantment 
de la imaginació a la quotidia-

nitat, de les pors a les certeses, 
dels somnis a les realitats. Tal 
com explica Maria Hervàs, de 
la companyia Teatre Nu, “l’es-
pectacle s’adreça al públic fa-
miliar però molt especialment 
als més petitons, de 2 a 8 anys, 
més o menys, que és una fran-
ja d’edat que no havíem atès 
gaire. És una història pensada 
per a ells, i hem tingut molt en 
compte el joc i el llenguatge 
infantil”. Maure el dinousare 
és dirigit per Víctor Borràs i 
interpretat per Maria Hervàs 
i Francesc Mas; la música és 
d’Oriol Canals i l’escenogra-
fia i titelles són obra de Joan 
Pena.

Activitats paral·lels per 
conèixer les companyies de 
prop
El Cicle Km.0, a part de do-
nar a conèixer el treball dels 
artistes locals, també ofereix 
l’oportunitat de descobrir 
les companyies des de dins, a 
través d’activitats paral·leles, 
complementàries a la presen-
tació dels seus espectacles. En 
aquesta segona edició, el pro-
grama del Cicle Km.0, presen-
ta dues propostes: un Taller 
de dansa a càrrec de la Cia. 
La Mandarina i la visita Vine 
a conèixer la Casa del Teatre 
Nu, a càrrec de la companyia 
Teatre Nu.
Amb el Taller de dansa, la 
Cia. La Mandarina ens convi-
da a gaudir, al seu local Espai 
d’Arts escola de dansa, d’un 
divertit taller introductori a 
la disciplina de la dansa. Està 
adreçat a nens i nenes de 4 a 
6 anys i de 7 a 9 anys (que es 
dividiran en dos grups segons 
aquestes edats) i es farà un 
reconeixement de les possibi-
litats de moviment del propi 
cos i de la seva capacitat ex-
pressiva. Per participar al ta-
ller no és imprescindible tenir 
coneixements previs de dan-
sa i cal portar roba còmoda i 
mitjons. El Taller de dansa es 
durà a terme el dimarts 27 de 
desembre, a les 11 h., a l’Espai 
d’Arts, escola de dansa, al car-
rer Tarragona, 45 d’Igualada. 
El taller és gratuït i va inclòs 
en l’entrada de l’espectacle 
Sempre de vacances, de les 
2princesesbarbudes.
Per la seva banda, la compa-
nyia Teatre Nu ens convida 
a conèixer casa seva a Sant 
Martí de Tous, La Casa del 
Teatre Nu. Un lloc on, a part 
de crear els seus espectacles, 

volen compartir amb el públic 
i amb diferents professionals 
quins són els processos que 
fan servir per tirar endavant 
una creació. Per això han fet 
un nou pas obrint el seu local 
a tothom qui s’hi vulgui acos-
tar i tingui ganes d’acompa-
nyar-los en aquest viatge tan 
fantàstic que és fer i viure el 
teatre. La visita guiada Vine 
a conèixer la Casa del Teatre 
Nu es durà a terme el diu-
menge 8 de gener, a les 12 h., 
a La Casa del Teatre Nu, carrer 
dels Prats, 14 de Sant Martí de 
Tous. Aquesta activitat és gra-
tuïta i va inclosa en l’entrada 
de l’espectacle Maure el dino-
saure, de Teatre Nu. 

Funcions, horaris i venda 
d’entrades dels espectacles i 
les activitats paral·leles
Les representacions de Sempre 
de vacances, de les 2princeses-
barbudes tindran lloc dilluns 
26 i dimarts 27 de desembre, a 
les 19 h. Les funcions de Mau-
re el dinosaure, de Teatre Nu, 
es duran a terme el dissabte 7 
i diumenge 8 de gener, també 
a les 19 h.
Pel que fa a les activitats para-
l·leles del Cicle Km.0, el Taller 
de dansa organitzat per la Cia. 
La Mandarina es durà a terme 
el dimarts 27 de desembre, a 
les 11 h., a l’escola de dansa 
Espai d’Arts, al carrer Tarra-

gona, 45, d’Igualada. La visita 
és gratuïta i va inclosa en l’en-
trada de l’espectacle Sempre 
de vacances, de les 2princeses-
barbudes. Un cop comprada 
l’entrada, els interessats en fer 
la visita han de fer una reserva 
a través del correu info@tea-
treaurora.cat
La visita guiada Vine a conéi-
xer la Casa del Teatre Nu, a 
càrrec de la companyia Teatre 
Nu, es durà a terme el diumen-
ge 8 de gener, a les 12 h., a La 
Casa del Teatre Nu, al carrer 
dels Prats, 14, de Sant Martí 
de Tous. La visita és gratuïta i 
va inclosa en l’entrada de l’es-
pectacle Maure el dinousaure. 
Un cop comprada l’entrada, 
els interessats en fer la visita 
han de fer una reserva a través 
del correu info@teatreaurora.
cat. L’aforament és limitat a 50 
persones per ordre de reserva.
Les entrades per als espec-
tacles Sempre de vacances i 
Maure el dinosaure, a un preu 
de 8 euros i 6 euros (amb els 
descomptes habituals) per 
funció, es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. També es poden 
reservar prèviament trucant 
al 938050075 exclusivament 
els dijous de 19 a 20 h. 
Més informació a:
 www.teatreaurora.cat.

El Cicle Km.0 torna al Teatre de l’Aurora  
amb el millor teatre familiar fet a casa
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Nuska Corrià i Santi Méndez, un harmoniós 
retrobament de la flauta dolça i la guitarra clàssica

D ins del marc de la programació Teatre de 
l’Aurora, i organitzat per Joventuts Musi-
cals d’Igualada, en el seu cicle de concerts, 

el passat 10 de desembre, els  igualadins Nuska 
Corrià i Santi Méndez, amb la col·laboració de 
Joan Eudald Castelltort, van complaure a una no-
tòria concurrència amb un fantàstic Duo musical 
de flautes de bec i guitarra clàssica, que en aco-
blar-se –en tant que  instruments representatius 
de dos estils musicals i períodes diferents, amb al-
guns itineraris paral·lels- van fer un memorable 
recorregut per obres que van d’un  distant segle 
XVIII fins a la contemporaneïtat del XX; amb la 
participació del tenor Joan Eudald Castelltort, que 
va interpretar cançons del Renaixement.
La música harmònica que et regala aquest sensible 
apropament entre la flauta dolça i guitarra clàssica 
tot descobrint-te aquells episodis versemblants de 
quan, en temps del Renaixement, la flauta de bec 
era acompanyada pel llaüt o la viola,   mentrestant 
la guitarra, al llarg de les darreres centúries, s’ha-
via emparellat amb la flauta travessera. Emperò, 
durant una breu etapa del segle XVIII, ambdós 
instruments musicals van coincidir amb la crea-
ció d’unes sonates originals i expresses per a duet, 
susceptibles de ser recuperades als nostres dies 
gràcies a la predisposició d’uns noves generacions 
de músics que els han tornat a dedicar uns delicats 
i emotius concerts.
La talla artística d’aquests dos músic exigeix un 
breu reconeixement als seus respectius perfils pro-

TOTS SOM LA CULTU-
RAL
Col·lecció de totes les portades 
que han donat visibilitat a laCul-
tural, l’agenda alternativa d’Igua-
lada durant el seu recorregut de 5 
anys.
De setembre a desembre al vestíbul 
del Teatre de l’Aurora.

RAMON SALA COY 
(1924-2001)
Exposició monogràfica sobre el 
pintor i escriptor calafí.
Del 30 de novembre al 29 de gener a 
la Capella del Centre Cívic.

FOTOGRAFIA
[INTER]Canvi/Paisatges Compar-
tits. Artistes internacionals
De l’1 de desembre al 8 de gener a 
Artèria espai d’arts i tallers.

EL SIRENI DE STA MA-
RIA DE MIRALLES
El Museu de la Pell enriqueix el 
seu fons amb les restes d’un exem-

plar de sireni trobat pel CECI en una 
excavació paleontològica.
Del 17 de novembre al 8 de gener al 
Museu de la Pell.

IX BIENNAL D’ART RIU-
DEBITLLES
Obres creades sobre suport de paper 
o que utilitzen el paper com a matè-
ria primera..
Del 12 de novembre al 29 de gener al 
Museu Molí Paperer de Capellades

GRAVATS
Col.lecció Gabriel Giralt Miracle
Col·lecció necessàriament eclèctica, 
amb nombrosos autors catalans, pe-
ninsulars i internacionals.
Del 14 d’octubre al 18 de desembre al 
Museu de la Pell.

FOTOGRAFIA
Exposició dels fotògrafs Joaquim 
Valls i Xavier Pallarès. Organitzada 
pels Amics de Tous.
Del 6 de novembre al 26 de desembre 
a la sala Camil Riba de Sant Martí de 
Tous.

FOTOGRAFIA
ARBEIT MACHT FREI 
Mireia Vilanova Amat.
Projecte fotogràfic dels camps de 
concentració d’Auschwitz
Fins el 13 de gener a la sala d’exposi-
cions de la Gaspar Camps.

PLIM, PLIM, PLIM: CRE-
ACIONS I EMOCIONS 
PER ALS MÉS PETITS
Laia Dodero 
Una mostra de quadres, contes i al-
tres creacions.
Del 12 de desembre al 20 de gener al 
Punt de lectors de la Biblioteca.

ARTESANIA
Artesania a càrrec de l’Associació de 
Veïns i Comerciants Sant Agustí
Del 15 de desembre al 5 de gener als 
locals buits del barri.

A TOT VENT
Cinquanta anys del rellançament 
d’edicions Proa. L’exposició passa 
revista als orígens de Proa

Del 15 de desembre al 7 de gener a 
la sala d’exposicions de la Bibliote-
ca Central.

IX BIENNAL D’ART 
RIUDEBITLLES
Diversos autors
Fins el 29 de gener al Mirador del 
Museu Molí Paperer de Capellades.

EL MÓN EN FEMENÍ
Exposició sobre els drets de la 
dona. La mostra, mitjançant uns 
plàfons mòbils, fa un repàs a di-
ferents projectes de Mans Unides.
Del 16 de desembre al 8 de gener a 
la Sala Municipal d’Exposicions.

LA GASPAR. PREMI 
PRESTIGIA
Treballs distingits amb el Premi 
Nacional d’Artesania Prestigia 
2016, atorgat per la Generalitat de 
Catalunya dels alumnes del cicle 
formatiu d’artesania de comple-
ments de cuir.
Del 22 de desembre al 15 de gener a 
l’Empremta de Gràfiques Vilanova.

EXPOSICIONS

fessionals:
La Nuska Corrià i Ainslie és una jove flautista de 
bec que es dedica indistintament a la música folk, 
a la contemporània i, especialment, a la música 
antiga. Formada a l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada i, després al Conservatorio Superior de 
Música d’Aragó, a Saragossa, no va tardar a fer-
se seu un variat i actual repertori per a flauta de 
bec. Posteriorment, un Màster d’Interpretació de 
la Música Antiga, en la especialitat de flauta de 
bec, a l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
al costat d’una tesina sobre la Música escocesa del 
segle XVI, l’avalen prou tant per al camp de la in-
vestigació musical com per a exercir la docència 
i defensar el projecte municipal de “Sona Escola”, 
introduint la flauta de bec a l’Escola Dolors Martí. 
A nivell artístic, ha format part d’agrupacions de 

música antiga com el Trío Sin Reserva o 
el Musick Fyne; i també del grups de folk, 
Pasatrés. També es dedica al cant coral, 
participant del Cor Exaudio d’Igualada, a 
més d’altres formacions corals; i col·labora 
amb la programació de concerts de música 
clàssica a Igualada i comarca, de Joventuts 
Musicals d’Igualada. 
El Santi Méndez i Martín és un guitarris-
ta eclèctic, fill d’Igualada que, com a con-
seqüència de la seva formació tan clàssica 
com moderna ha pogut participar en for-
macions d’estils diversos, com: Clàssica, 
folk, Pop Rock i Fusió.
Entusiasta i apassionat pel món de la músi-

ca, va consolidar el seu nivell de perfeccionament 
a l’Escola de Música d’Igualada per a, després, 
cursar uns estudis superiors a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC), tot perfeccionant 
els seu domini de guitarra clàssica i de guitarra 
moderna de la mà d’uns insignes mestres.
Si bé professionalment es dedica a la docència en 
diferents escoles, les seves col·laboracions en dis-
tintes formacions estilístiques l’han portat a actu-
acions de Música tradicional i folk: La Font de la 
Carota, La Banda del Cat, Aïsha, Viotrònica, etc., 
i també a participar en la Cançó d’autor: Miquel 
Pujadó i Mínnim. I, en l’àmbit de Música moder-
na, Nèctar, Karaokes Band, Q-sticks i Cantem són 
altres intervencions seves; sense passar per alt que 
va formar part del musical Mamamia, a Barcelona.



Moneda local

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

D urant la guerra civil del 
1936-39, la Cooperativa 
“Unió de Cooperadors” 

d’Igualada va emetre uns vals que 
servien de bitllets, o sia per mo-
neda social, de curs interior. En un 
d’aquests bitllets, de 2 pessetes, ve-
iem que, com data d’emissió, porta 
l’1 de juny de 1938, i estampades les 
signatures del Caixer, President i In-
terventor, il.legibles (Serie A - 3517*) 
No sabem si en circularen d’altres 
imports, però a ben segur que hi ha-
via monedes fraccionaries, de metall.
El que sí sabem és que aquest tipus 
de moneda continuà usant-se durant 
els anys de la postguerra, tota vegada 

que també tenim altres dos bitllets, 
de la Cooperativa “La Victòria”, nom 
imposat en aquells anys. Un es de 25 
pessetes (02467) i un de 50 pessetes 
(01775) que no porten signatures, 
però sí un segell -en sec- de l’entitat. 
Estan redactats en castellà, llenguat-
ge obligatori d’aquella època. Amb-
dós indiquen que són:  “moneda 
social de curso interior”. El primer 
porta data 1º Setiembre de 1951 i el 
segon la de 16 de julio de 1966, o sia 
que ja ben avançada la denominació 
franquista.
Així, doncs llavors tenien curs legal, 
en operacions fetes en l’entitat. Ara, 
ja són per a col·leccionistes  
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CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

El carrer de Santa Maria i Cal Ratés
Descobreix Igualada i més

Aquest carrer que va albergar el nucli primitiu de la Vila d’Igualada, i que es va 
formar a l’entorn de la presència de l’Església de Santa Maria, circumstància 
per la qual va portar el nom de Carrer de l’Església, al costat dels perfils laterals 
de l’esmentat temple i de l’antic i el recentment ampliat Ajuntament, d’ençà 

una centúria han guanyat una especial rellevància l’edifici modernista de Cal Ratés, la finca 
recentment enderrocada que va acollir durant molts anys l’antiga Rectoria i la casa de Cal 
Gaspar, que va ser el bressol del cèlebre pintor igualadí Gaspar Camps, avui Perfumeria de 
Cal Gaspar.
L’edifici modernista de Cal Ratés 
Cal Ratés és un dels més importants exponents de les construccions d’estètica modernista a 
la ciutat d’Igualada. Es tracta d’una obra projectada a l’any 1908 per l’arquitecte Isidre Gili 
i Moncunill, a requeriment de la propietària Marià Ratés. 
Aquest edifici d’habitatges i de planta comercial, dels números 8 i 10 del carrer de Santa 
Maria, presenta una singular façana carreuada, amb una rítmica alternança d’elements i 
formes constructives. En la secció esquerra de l’edifici, al primer pis hi ha una galeria oberta 
de llindes esglaonades -entre columnes- que semblen repetir en número de tres les obertu-
res de la planta baixa, amb una barana calada de pedra, on quatre capitells esculpits volen 
ser una al·legoria del pas del temps. La segona planta tan sols mostra les tres obertures dels 
finestrals, que donen continuïtat en alçària a aquelles  obertures del primer pis. I, finalment, 
rematen el tercer pis unes falses gàrgoles entre merlets, decorats amb figures esculpides de 
mussols al capdamunt.
La secció dreta de la mateixa façana està bordejada per una tribuna poligonal de tres plantes 
-amb finestrals- que fa alhora de torre coronada per un pinacle de ceràmica vidriada, de 
tonalitats vermelloses i groguenques. 
La part comercial de la planta baixa –avui ocupada per oficines municipals- presenta una 
porta geminada de dos d’arcs rampants encarats un a l’altre. I, la banda dreta, la porta de 
l’entrada als habitatges presenta una adaptació modernista de l’arc de ferradura.
L’interior de cada planta també esta configurat amb elements característics d’aquell Art 
total que va ser el Modernisme, com són les habitacions dissenyades amb motllures, les llars 
de foc de marbre autèntic, els vidres de colors, el ferro forjat, etc. I les parets de cada estança 
es pintàvem amb tints suaus per a guanyar lluminositat i es decoraven amb motius florals i 
temàtiques naturalistes.
La façana posterior de l’edifici és visible des de la plaça Sant Miquel i, per tant ocuparà part 
del capítol d’aquella plaça, encara que val a destacar-ne com a element característic l’ús del 
maó vist, alternat amb la ceràmica vidriada de color verd que vesteix els diferents pinacles 
que coronen l’edifici. 
Amb un perfecte encaix estètic d’aquesta finca modernista amb el context dels edificis veïns, 
i especialment, amb els perfils de l’Església de Santa Maria, de sempre ha estat possible en-
devinar en l’edifici aquella sensació de sumptuositat tan propera a la que s’obté del temple 
veí. Tanmateix, des d’una perspectiva històrica, social i econòmica, l’arquitectura d’aquest 
edifici va servir per a donar resposta als imperatius de classe d’una burgesia ascendent que 
anava escalant un elevat  nivell de prestigi social i econòmic, a principis del segle XX.  Cal Ratés Torre Pinacle

Cal Ratés Planta baixa
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MÚSICA
Igualada 
Setmana de concerts dels alumnes de 
l’EMMI sobre el treball realitzat durant 
el trimestre.
De divendres a dijous a partir de 2/4 de 
6 de la tarda a l’Escola Municipal de 
Música.

TALLER
Igualada 
Felicitacions de Nadal. A càrrec de Da-
niel Rio. Aquest Nadal, crea les teves prò-
pies felicitacions a mà.
Divendres a 2/4 de 6 de la tarda a la Bi-
blioteca Central.

TEATRE MUSICAL
Igualada 
Oh my God Barcelona!. Una divertida 
sàtira musical sobre el turisme de mas-
ses amb música d’Offenbach i sis ac-
tors-músics-cantants
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre “Quan anàvem a les 
monges”, de  Judit Càlix i Rosa Gordillo. 
Vas anar a una escola de monges? Vas fer 
Labores? Encara tens guardat l’uniforme 
que passava de germà a germà?
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

MÚSICA
Igualada 
Presentació de l’himne dels Reis
Música: Jordi Marcè. Lletra: Manel Ma-
rimon i Assumpció Gumà. Adaptació de 
la lletra: Nuska CorriàLa Coral Xalest in-
terpretarà aquest nou himne
Divendres a les 8 del vespre al Saló de 
sessions de l’Ajuntament.

MÚSICA
Igualada 
Concert a càrrec de Delay Lamas. Impro-
visació i tons místics a càrrec de quatre 
músics amb una gran trajectòria musical
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al bar mu-
sical Hot Blues.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre ‘Superviviente. El 
miedo bajo control’ de Carlos Vico. Es 
comptarà amb la presència de l’autor.
Divendres a les 6 de la tarda a la botiga 
Abacus.

XERRADA
Igualada 
“La tauleta de nit o com implicar-se en 
el gust per la lectura des de casa”. A càr-
rec de Roser Ros, doctora en pedagogia, 
escriptora,
Divendres a les 5 de la tarda a la sala de 
socis de l’Ateneu.

BALLET EN CINEMA
Capellades 
Projecció de l’enregistrament “Folklore 
rus”, concert de gala dedicat al 75è ani-
versari del Teatre Bolshoi.
Divendres a les 8 del vespre a la Sala Pa-
per de Música.

CLUB DE LECTURA I CINEMA
Piera 
Club de lectura i cinema sobre el llibre es-
crit per Isabel Allende “La casa de los es-
píritus”.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca de Piera.

CLUB DE LECTURA
Vilanova del Camí 
Club de lectura sobre el llibre “El pont de 
San Luis Rey” de Thornton Wilder.
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda i a 2/4 de 
8 del vespre a la biblioteca.

DISSABTE 17

TEATRE MUSICAL
Igualada 
Oh my God Barcelona!. Una divertida 
sàtira musical sobre el turisme de masses 
amb música d’Offenbach i sis actors-mú-
sics-cantants
Dissabte a les 10 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Igualada 
Concert de Nadal de la Coral Gatzara.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

LLIBRES
Igualada 
Signatura del llibre “Viatge al país dels ti-
ons” de Ton Lloret i Martí Garrancho.
Amb la presència dels autors.
Dissabte a les 6 de la tarda a la Llibreria 
Aqualata.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre “Cartago, el desafio 
de Roma”  de Carles Albert Marmelada.
Amb la presència de l’autor
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre a la Lli-
breria Aqualata.

POESIA
Igualada 
Cicle DePellSensible. “No More Shakespe-
are”, de William Shakespeare.
Amb Ramon Simó, veu, i Joan Alavedra 
i Subiranas, acordió. Presentació a càrrec 
d’Òscar Balcells i Solé,
Dissabte a les 8 del vespre a l’adoberia 
Cal Granotes.

TEATRE
Piera 
La companyia Pelmànec presenta “Don 
Juan, memoria amarga de mi” amb Miquel 
Gallardo,
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Fo-
ment.

CONCERT DE NADAL
Capellades 
Concert de Nadal, a càrrec d’Elan Quintet 
que interpretaran obres de George Ons-
low.,
Dissabte a les 7 de la tarda a la Sala Paper 
de Música.

CINEMA
Capellades 
Projecció de la pel.lícula familiar “Al sostre 
el món”,
Dissabte a les  6 de la tarda al Saló Rosa 
de la Lliga.

POESIA
Piera 
Recital de poemes nadalencs a càrrec dels 
escolars pierencs.
Dissabte a les 11 del matí a Ràdio Piera.

DIUMENGE 18

TEATRE MUSICAL
Igualada 
Oh my God Barcelona!. Una divertida 
sàtira musical sobre el turisme de masses 
amb música d’Offenbach i sis actors-mú-
sics-cantants
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

ELS PASTORETS
Igualada 
Des de l’any 1959 l’Esbart Igualadí repre-
senta la història del Lluquet i el Rovelló 
enfrontats als dimonis fins a l’adveniment 
de l’infant Jesús.
Diumenge a 3/4 de 12 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 
“Oratori de Nadal” de Bach. (Cantates I,III 
i IV)
A càrrec del Cor Exaudio, Cor d’Homes 
d’Igualada, Orquestra Terres de Marca. 
Director: Daniel Mestre.
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

POESIA I MÚSICA
Igualada 
“El poema de Nadal” de Josep Maria de 
Segarra, a càrrec de l’Agrupació Coral la 
Llàntia.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església 
de la Sagrada Família.

MÚSICA
Igualada 
Concert benèfic de l’entitat Joguines sense 
fronteres a càrrec de U5 Gospel.
Diumenge a les 7 de la tarda a la sala 
d’actes del Col.legi Maristes.

ELS PASTORETS
Calaf 
Assaig general des Pastorets obert al públic 
en col.laboració amb la Marató de TV3.
Diumenge a 2/4 de 12 del migdia a la sala 
Folch i Torres del Casal.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 
Concert de Nadal a càrrec de l’Orquestra 
Simfònica Harmonia, dirigida per Albert 
Deprius, amb un programa d’obertures 
d’òpera i valsos.
Diumenge a les 6 de la tarda al teatre del 
Casal Català.

MÚSICA
La Llacuna 
Concert de Nadal de la Coral Cuitora que 
ens oferirà un divers repertori de nadales 
i cançons tradicionals, tant d’aquí, com 
d’arreu del món.
Diumenge a les 7 de la tarda a l’església 
de Santa Maria.

MÚSICA
Capellades 
Festival d’Orgue de Capellades. Concert de 
Nadal a càrrec de Daniel Parache. Estrena 
absoluta de l’obra “Capestampes” de Xavi-

er Cassanyes.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església 
de Santa Maria.

MÚSICA
Piera 
Concert de Nadal de les corals Xicoira i 
Tríola.
Diumenge a les 12 del migdia a l’església 
de Santa Maria.

MÚSICA
Piera 
El grup local Els Pedaços presenta el con-
cert nadalenc Veni Emmanuel.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església 
de Santa Maria.

CINEMA
Vilanova del Camí 
Projecció de la pel.lícula “El viatge d’Ar-
lo”.
Diumenge a les 12 del migdia a Can Pa-
passeit.

DILLUNS 19

MÚSICA
Igualada 
Audició a càrrec del Sextet Mezzos que 
oferiran el Concert de Nadal. Organitza 
AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

DIMARTS 20

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre ‘Llàgrimes de tar-
dor’ d’Eduard Creus, un recopilatori de 
16 relats i micro-contes.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a la sala de 
socis de l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 
OPEN MIC  Micros oberts. Vine a cantar, 
recitar, actuar... 13 minuts.
Dimarts a les 9 del vespre al bar musical 
Hot Blues.

CLUB DE LECTURA
Piera 
Comentem el llibre de l’escriptora fran-
cesa Anna Gavalda “A gust amb la vida”.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca de Piera.

DIMECRES 21

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre “Miquel Llacuna 
i Alemany. La recerca del traç (1915 – 
1967)”,  de Pau Llacuna i Ortínez. Pre-
sentació a càrrec de Marc Castells, i del P. 
Ramon-Bernabé Dalmau. 
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

BALL
Igualada 
Un toc de swing.. Casse oberta, gratuïta, 
de Lindy Hop
Dimecres a partir de les 7 de la tarda a la 
sala d’Arts de l’Ateneu.
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Més guerra de galàxies
Cinema Ateneu & Mont-Agora Montbui  •  Rogue One

Passions burgeses 
Racó del Cineclub  •  Elle

Queda oberta una FILA 0 per a que qualsevol persona que vulgui col·laborar pugui fer-ho mitjançant 
ingrés al nº de compte “la Caixa” ES47-2100-0001-07-0200221597

fent constar el nom (opcional)amb la referència “La Veu Solidària”

RAMON ROBERT / 

A finals del mes d’octubre de 
2012, Walt Disney Pictures va 
anunciar l’adquisició de Lucas-

Film pel preu de 3.125 milions d’euros. 
Més tard, Robert Iger, director execu-
tiu de Disney, va anunciar que s’ana-
ven a fer tres nous episodis de la nis-
saga Star Wars. Al setembre de 2013 es 
va comunicar que de forma paral·lela a 
la pel·lícula, es rodarien diversos spin-
offs centrats en determinats personat-
ges.
Al maig de 2014, The Hollywood Re-
porter va informar que Gareth Edwards 
dirigiria la pel·lícula i que Gary Whitta 
escriuria el guió. Un segon article del 
portal cinematogràfic va informar que 
Chris Weitz havia estat contractat per 
escriure un guió alternatiu, després 
d’haver estat rebutjat el de Whitta. The 
Hollywood Reporter també anuncia-
ria, al gener de 2015, que Felicity Jones 
havia estat escollida per protagonitzar 
la pel·lícula davant d’altres candidates 
com les germanes Rooney i Kate Mara, 

o Tatiana Maslany. L’empresa Disney 
va decidir anunciar el 12 de març de 
2015, la informació sobre el títol de la 
pel·lícula, així com confirmar la parti-
cipació de Chris Weitz i Felicity Jones 
en ella. Finalment, sense que ningú de 
la premsa nord-americana ni interna-
cional hagi pogut veure la pel.lícula, 
aquesta s’estrena a tot el món aquests 
dies. A Espanya, Argentina, Xile i Co-
lòmbia, el 15 de desembre, A Estats 
Units, Regne Unit i Mèxic, nomes un 
dia desprès.
Situada argumentalment entre els epi-
sodis III i IV de La guerra de las gala-
xias, la nova pel.lícula ens retroba amb 
l´amenaçador Imperi Galàctic. Els cab-
dills de l´Imperi han acabat de cons-
truir l’arma més poderosa de totes, 
l’Estrella de la mort. Però llavors, un 
grup de rebels decideix realitzar una 
missió de molt alt risc: robar els plà-
nols d’aquesta estació còsmica abans 
que sigui del tot operativa. Alhora, els 
rebels s’enfronten al malèfic Lord Sith 
conegut com Darth Vader, deixeble del 
despietat Emperador Palpatine.

Rodada amb un pressupost de produc-
ció estimat (però no confirmat ni des-
mentit) en 245 milions de dòlars i amb 
una durada de 133 minuts, Rogue One: 
Una historia de Star Wars ben segur 
que satisfarà als centenars de milers de 
seguidors (molts d´ells incondicionals) 
que té a tot el món. I probablement la 

ja reconeguda formula empleada en 
els distints capítols de la nissaga ( cièn-
cia-ficció, aventures i gran espectacle 
audiovisual) tornarà a funcionar un 
cop més, convertint aquest vuitè lliu-
rament en una colossal fita de la taqui-
lla cinematogràfica.

RICARD FUSTÉ /

A vui divendres, a les 10 del ves-
pre, al Teatre de l’Ateneu, el 
Cine-club presenta la produc-

ció francesa del 2016 Elle, dirigida per 
Paul Verhoeven.

      El director és holandès, i en aquest país 
va començar la seva triomfal carrera. 
Gràcies a l’èxit de títols com Delicias 
turcas (1973), El cuarto hombre (1983) 
o Los señores del acero (1985), el van 
fitxar als Estats Units, on va realitzar 
un seguit de pel·lícules de gèneres di-
versos amb gran èxit popular i també 

crític: Robocop (1987), Desafío total 
(1990), Instinto básico (1992). Però 
després van venir els fracassos –no 
del tot justificats-: Showgirls (1995), 
Starship Troopers (1997), El hombre sin 
sombra (2000). I Verhoeven tornava a 
Europa on dirigiria, el 2006, la notable  
El libro negro, sobre la resistència con-
tra els nazis al seu país natal.

     En qualsevol cas, Elle ha estat una sor-
presa i probablement el millor film 
de la seva llarga carrera. La pel·lícula 
comença amb la violació de la pro-
tagonista per un emmascarat i tot fa 
presagiar un thriller de suspens. Però, 

si Verhoeven sempre jugava amb les 
regles dels gèneres per convertir les 
seves propostes en quelcom una mica 
diferent, en el cas d’Elle el resultat és 
absolutament inclassificable.

        La trama d’intriga acaba resultant una 
excusa per centrar-se en el retrat d’un 
nucli familiar burgès tan inquietant i 
precari com els de les pel·lícules d’en 
Chabrol. No li calen girs dramàtics 
inesperats o crims macabres per ge-
nerar tensió: la genuïna morbositat de 
la proposta i l’humor negre que pre-
sideix els millors treballs del director 
són suficients per atrapar l’espectador 

al llarg d’una trama absolutament im-
previsible. Però l’actiu més rellevant és 
la interpretació superlativa d’Isabelle 
Huppert, icona del cinema francès, 
actriu venerable que omple de mati-
sos un personatge prou controvertit: 
una executiva marcada per un trauma 
d’infància no ja dramàtic sinó terrorí-
fic, freda i cruel però també vulnera-
ble, botxí i víctima, lliurada a un joc 
perillós a partir de la violació patida i 
que haurà de conduir-la a una catarsi 
que Verhoeven resol amb fina ironia 
després de saltar-se totes les normes de 
la correcció política. 
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VILLAVICIOSA DE AL LADO 
Espanya. Comèdia. De Nacho G. Velilla. Amb Carmen 
Machi, Leo Harlem, Carlos Santos, Arturo Valls, Belén 
Costa, Macarena García. 
Al poble de Villaviciosa de al lado hi toca la lotería. Pero els 
homes del petit municipi no poden cobrar-la, ja que tots els 
decims van ser venuts a un popular puti-club de la localitat. 
Si anessin a cobrar, les seves dones ho sabrien i hauria molt 
enrenou. Arriba la Setmana Santa i homes i dones preparen 
una estrategia.

VAIANA
Estats Units. Animació. De John Musker i Ron Clements. 
La història es desenvolupa fa dos mil·lennis en unes illes 
del sud del Pacífic. La protagonista és Moana Waialiki, una 
jove que desitja explorar el món navegant per l’oceà. Ella és 
l’única filla d’un important capità que pertany a una família 
amb diverses generacions de marins. La nova merevella del 
cinema Disney !..

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS
Estats Units. Ciència-ficció. De Gareth Edwards. Amb Feli-
city Jones, Mads Mikkelsen, Diego Luna, Ben Mendelsohn 
i Forest Whitaker. 
L’Imperi Galàctic ha acabat de construir l’arma més pode-
rosa de totes, l’Estrella de la mort, però un grup de rebels 
realitzen una missió d’ alt risc: robar els plànols de l’esta-
ció cosmica abans que sigui operativa. Alhora, s’enfronten 
al malefic Lord Sith conegut com Darth Vader, deixeble del 
despietat Emperador Palpatine. 

YO, DANIEL BLAKE
Regne Unit. Drama social. De Ken Loach. Amb Hayley 
Squires, Natalie Ann Jamieson. 
Víctima de problemes cardíacs, Daniel Blake, fuster anglès 
de 59 anys, es veu obligat a recórrer a les ajudes socials. Tot 
i que el metge li prohibeix treballar, l’administració l’obli-
ga a buscar una feina si no vol ser sancionat. Daniel coneix 
Rachel, una mare soltera de dos nens, que també passa per 
una situació extrema.  Presoners de l’embolic d’aberracions 
administratives actuals de la Gran Bretanya, Daniel i Rachel 
intentaran ajudar-se mútuament.

HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE
Estats Units. Bèl·lica. De Mel Gilbson. Amb Andrew Garfi-
eld, Teresa Palmer, Sam Worthington. 
Narra la història de Desmond Doss, un jove metge militar 
que va participar en la Batalla d’Okinawa a la II Guerra 
Mundial i es va convertir en el primer objector de conscièn-
cia en la història nord-americana a rebre la Medalla d’Ho-
nor del Congrés. 

ANIMALES FANTASTICOS Y DONDE ENCONTRAR-
LOS
USA – Regne Unit. Fantasia. De David Yates. Amb Eddie 
Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler. 
Any 1926. Newt Scamander acaba de completar un viatge 
per tot el món per trobar i documentar una extraordinària 
selecció de criatures màgiques. Arribant a Nova York coneix 
l’existència d’un muggle anomenat Jacob, un cas perdut de 
màgia. Per altre banda, es produeix la fugida d’algunes cri-
atures fantàstiques de Newt, que podrien causar problemes. 
Basat en un llibre de J.K. Rowling. .

SULLY
Estats Units. Drama. De Clint Eastwood. Amb Tom Hanks, 
Aaron Eckhart, Laura Linney. 
Chesley “Sully” Sullenberger és un pilot aeri que en 2009 es 
va convertir en un heroi quan, poc després d´enlairar el vol, 
el seu avió es va avariar i va aconseguir realitzar un aterratge 
forçós de l’aparell en ple riu Hudson, a Nova York, amb 155 
passatgers a bord.

Cinema a l’Anoia
Ateneu Cinema/Igualada
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE 
STAR WARS 
Dv: 16:30/19:15/22:00
Ds: 12:00/16:30/19:15/22:00/00:45
Dg.: 12:00/16:30/19:15/22:00
Dll a Dj.: 16:30/19:15/22:00
(Dimecres dia de l’espectador)

ELLE (Cineclub)
Dv: 22:00 

Casal/Sant Martí de Tous

1/ ROGUE ONE: STAR WARS (TP)
Dv i Ds. Dll a Dc: 15:45/18:30/21:15
Dg: 12:00/15:45/18:30/21:15
 
2/ FIESTA DE EMPRESA (16A) 
Dv a Dc: 22:45
2/ ROGUE ONE: STAR WARS (TP)
Dv i Ds. Dll a Dc: 17:15/20:00
Dg: 11:45/17:15/20:00

3/ VILLAVICIOSA DE AL LADO 
(16A)
Dv i Ds. Dll a Dc: 16:15/18:15/20:25
/22:30
Dg: 12:05/16:15/18:15/20:25/22:30

4/ TROLLS (TP)
Dv i Ds. Dll a Dc: 15:50
Dg: 12:10/15:50 
4/ ROGUE ONE: STAR WARS       
(còpia)(TP)
Dv a Dc: 17:45/20:30

5/ ROGUE ONE: STAR WARS        
(2a còpia)(TP)
Dv a Dc: 16:45/19:30/22:15
5/ DOCTOR EXTRANGE (7A)
Dg: 11:55

Yelmo Cines 
Abrera 3D

6/ VAIANA (TP)
Dv i Ds. Dll a Dc: 16:00/18:20
Dg: 11:40/16:00/18:20
6/ ALIADOS 
Dv a Dc: 20:40

7/ ANIMALES FANTÁSTICOS (7A) 
Dv i Ds. Dll a Dc: 16:20/19:15
Dg: 11:35/16:20/19:15
7/ LA LLEGADA (7A)
Dv a Dc: 22:05

8/ VAIANA (còpia) (TP)
Dv a Dg: 17:00
8/ VAIANA (CAT)(TP)
Dg: 12:20
8/ HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE 
(16A)
Dv a Dc: 19:25/22:20
8/ UN MONSTRUO VIENE A     
VERME (TP)
Dll a Dc: 17:00

SALA AUDITORI

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE 
STAR WARS
Dv: 18:15/20:45
Ds: 16:15/20:40
Dg: 16:15/20:40
VILLAVICIOSA DE AL LADO
Ds: 18:45
Dg.: 18:45

SALA PETITA

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE 
STAR WARS
Ds: 18:20
Dg.: 18:20
VILLAVICIOSA DE AL LADO
Dv: 18:15
Ds: 16:20/20:50
Dg: 16:20/20:50
EL DIARIO DE REBECA
Dv: 20:00

Montàgora Cinemes /Santa Margarida de Montbui 

CASAL
SULLY (7 anys)  
Diumenge: 18:00
YO, DANIEL BLAKE (7 anys)
Diumenge: 19:40

Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix
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PROGRAMACIÓ CANAL TARONJA ANOIA

També pots veure la programació a la carta a: canaltaronja.tv/anoia

DILLUNS
20.00 - Info Taronja
20.15 - Targeta Taronja 
21.00 - En imatges
22.00 - Info Taronja 
22.15 - Targeta Taronja 
23.00 - En imatges 

DIMARTS
20.00 - Info Taronja 
20.15 - La Plaça 
21.00 - Batecs de Piera 
21.45 - Montbui Actiu 
22.00 - Info Taronja 
22.15 - La Plaça 
23.00 - Batecs de Piera 
23.45 - Montbui Actiu 

DISSABTE
10.00 - Info Taronja 
10.45 - Targeta Taronja
11.30 - El Gust de l’Anoia / La meva Anoia 
12.00 - La Plaça
12.45 - Info Taronja 
13.30 - El Termòmetre 
 (Un cop al mes: Anem per feina)
14.15 - Joves Talents 
14.30 - Sense �ltres 
14.45 - Montbui Actiu 

DIUMENGE
11.00 - Missa de Montserrat 
12.30 - Repeticions
20.00 - Info Taronja
20.45 - Targeta Taronja 
21.30 - El Gust de l’Anoia / La meva Anoia 
22.00 - La Plaça 
22.45 - Info Taronja
23.30 - El Termòmetre 
 (Un cop al mes: Anem per feina)
00.15 - Joves Talents
00.30 - Sense �ltres
00.45 - Montbui Actiu 
 Repàs a l’actualitat cultural de   
 Montbui

DIMECRES
20.00 - Info Taronja 
20.15 - El Termòmetre
 (Un cop al mes: Anem per feina)
21.00 - Joves Talents 
21.15 - El Gust de l’Anoia / La meva Anoia 
21.45 - Sense �ltres
22.00 - Info Taronja
22.15 - El Termòmetre
23.00 - Joves Talents
23.15 - El Gust de l’Anoia / La meva  Anoia 
23.45 - Sense �ltres

DIJOUS
20.00 - Info Taronja
20.15 - El Gust de l’Anoia / La meva Anoia
20.45 - Montbui Actiu 
21.00 - La Plaça 
22.00 - Info Taronja 
22.15 - El Gust de l’Anoia / La meva Anoia.
22.45 - Montbui Actiu
23.00 - La Plaça

DIVENDRES
20.00 - Info Taronja 
20.45 - Batecs de Piera 
21.30 - Sense �ltres
21.45 - Joves Talents
22.00 - Info Taronja 
22.45 - Batecs de Piera 
23.30 - Sense �ltres
23.45 - Joves Talents 

La tele que ens uniex
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Desembre
16: Ananies, Azaries i Misael; Albina; Adelaida (o Alícia).

17: Joan de Mata; Llàtzer; Esturmí; Franc de Sena. 
18: Mare de Déu de l’Esperança; Gracià; Adjutori.

19: Nemesi; Anastasi I; Fausta; Eva.  
20: Benjamí; Domènec de Silos; Macari.

21: Pere Canisi ; Severí; Gliceri; Temístocles. 
22: Zenó o Zenon; Helena; Francesca-Xaviera Cabrini

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98Igualada, desembre de 2016

En record d’

Antoni Riba i Ferrando 
en el 14è aniversari de la seva mort 

i de la seva esposa 

Àngela Pelfort i Sala,
 que va morir el passat mes de novembre.

Els seus estimats fills: Maria i Josep; Jaume i Rosa M.; Josep (†); M. Rosa i 
Albert; néts: Eulàlia i Joan; Berta; Anna i Joan; Laia i Jordi; Alba i Júlia; 

besnéts: Maria, Josep, Jan, Marina i Quim.

Igualada, desembre de 2016

En record de

Pepita Argelich Cabrera
Ha mort cristianament el passat dimecres 14 de desembre a l’edat de 99 anys. 

Els seus estimats: fills Rosa i Lluís,  Pepita i Xavier; néts: Anna i Roger, Núria i 
Joan, Lluís i Eva, Albert i Aida, Roger i Meritxell, Jordi i Marta, Ricard i Cristina; 
besnéts:  Ton, Roc, Quim, Carles, Oriol, Jana, Pol, Bruna, Arnau, Martina, Jordi, 
Albert, Jan i Guim. 

La família ho fem saber a llurs amics i coneguts i  volem agrair les mostres de 
condol i amistat rebudes. El funeral tingué lloc ahir dijous al Tanatori.

41è aniversari de la mort de l’

Vda. de Miquel Homs i Vila (1900-1956)

Que morí cristianament el 12 de desembre de 1975, a Barcelona.

T’estimem i seguim sempre pensant en tu.

Les misses, que se celebraran el diumenge dia 18 a les 11.30h del migdia, a la parròquia de la 
Sagrada Família d’Igualada i a l’església de Sant Ot de Barcelona (Pedralbes), 

seran per a l’etern descans de la seva ànima.

Àngela Miranda i Codorniu

El teu fill JOSEP M. HOMS i MIRANDA, familiars i les empreses GIESA, S.A - GIEXPORT, S.A. 
PROMOCIONES H.M., S.A. - FREELIVE, S.A. - HOMS ALONSO S.A. de Barcelona preguen als seus 

amics i coneguts la tinguin present en les seves pregàries.

Igualada, desembre de 2016

Josep Maria Adzet Adzet
6 de desembre de 2016

Director de l’Escola d’Adoberia del 1962 al 1997

Tots els teus companys de l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada testimoniem el més sentit condol 

i ens unim al dolor de la família. 

PEPITA ARGELICH CABRE-
RA Edat : 99 anys
FERNANDA MARTOS ÁL-
VAREZ Edat : 71 anys
ADELA ROJAS CARNER 
Edat : 59 anys
SEGIMON CARDONA ALET 
Edat : 86 anys
FRANCISCA MARIN ORTE-
GA Edat : 89 anys
CASIANO CAVA LUMBRE-
RAS Edat : 83 anys

IRENE SOTERAS SOLÉ Edat 
: 93 anys
MATILDE VIDAL LLENAS 
Edat : 93 anys
JOAN TULA RUFIANDIS 
Edat : 84 anys
TERESA FÀBREGAS RO-
MEU Edat : 91 anys
MARÍA GARCÍA GÓMEZ 
Edat : 79 anys

Defuncions



              

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

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

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

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

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i 
postpart
·Tallers per nadons

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 10.916 psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

De dilluns a divendres de 9 a 14h
 i de 15 a 20h

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada
www.arrelscentresalut.cat

93 514 31 60
arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

sexualitat, teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Cristòbal, 46
Despatx 14

08784 PIERA
615 075 736

gloriapsi3@gmail.com

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

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

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Adults, adolescents i nens

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

GLÒRIA FITÉ 
GUARRO

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 16: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 17: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 18: MISERACHS/
SECANELL
Dia 19:  MISERACHS

Rambla Nova, 1
Dia 20: BAUSILI

Born, 23
Dia 21: CASAS V

Soledat, 119
Dia 22: PILAR

Av. Mestre Montaner, 26
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Dr. Àngel Asensi i Blanch
Metge oftalmòleg. 
Col. 13.216

La Torre, 5 - 1r-4a 
08700 Igualada 

93 804 29 00
www.centreoftalmologicasensi.cat

La DMAE és una malaltia degenerativa de la màcula (zona 
central de la retina) que provoca un deteriorament progres-
siu de la visió central.

La màcula és la zona central de la retina  on es concentra la 
màxima qualitat visual així com la visió dels colors, per tant és la zona 
més important de la retina des del punt de vista visual.

Hi ha dos tipus de DMAE (encara que avui hi ha una nova classificació)
- Atròfica o seca, que és d’evolució lenta.
- Humida o exsudativa que és d’evolució més ràpida i agressiva.

Els primers símptomes poden ser visió borrosa o fosca central i una 
distorsió de les línies rectes (marcs de porta..). En aquest cas cal anar a 
l’especialista aviat per descartar o confirmar el diagnòstic.

FACTORS DE RISC 

- Edat, majors de 50 anys
- Predisposició genètica, familiars directes amb la malaltia.
- Presència de druses retinals, són petites lesions degeneratives i que 
en la majoria de casos és el primer signe de DMAE.
- Tabac.
- Hipertensió arterial.

SÍMPTOMES

És una malaltia bilateral, però d’inici asimètric i que afecta només la 
visió central i que en les primeres fases pot  passar inadvertida.
La part central de la visió és borrosa.
Les línies rectes poden estar distorsionades, tortes, inclinades o inclús 
desaparèixer en algun tram (marc de les portes i quadres).
Les distàncies i les altures i tamany de les coses costen d’evaluar 
(pujar i baixar escales).
Cada cop necessita més llum per fer les feines diàries.
Augmenta la sensibilitat a les llums fortes.
Si la malaltia avança anirà notant pèrdua visual central fins que apa-
reix una taca central fosca de més o menys intensitat. Mai s’afectarà 
la visió perifèrica. 

DIAGNÒSTIC

A partir dels 50 anys és aconsellable anar a l’oftalmòleg cada 2 anys 
per fer una detecció precoç de petites alteracions maculars que són 
l’inici de la malaltia.
Es realitza un examen detallat de fons d’ull, que ja per sí sol, pot fer 
pensar en una alteració macular. Altres proves complementàries són 
una AFG (angiofluoresceingrafia) i una OCT (espècie d’escànner de 
la màcula) per confirmar el diagnòstic i tipus de DMAE.

TRACTAMENT

No existeix cap tractament curatiu de la DMAE.
En la forma atròfica, el tractament consisteix en donar complexos 
antioxidants, que intenten frenar l’evolució.  Així mateix controlar 
els factors de risc i una dieta rica en antioxidants (dieta mediterrània). 
L’oftalmòleg l’aconsellarà.
En la forma exsudativa, el tractament consisteix en unes injeccions 
intravítries (dins l’ull) de fàrmacs antiangiogènics per tal d’inactivar 
les membranes neovasculars i així alentir o, en els millors dels casos, 
parar el procés i millorar la visió. S’ha de dir que aquets tractament 
quan més aviat es faci, millor és el resultat.

Si tot i els tractaments la visió va empitjorant i amb les ulleres no es 
pot millorar, hi ha les ajudes visuals (lupes, telelupes, etc) que ajuden a 
poder fer tasques com llegir, mirar la TV, noms dels carrers...
En definitiva i com a resum el millor és la prevenció i el diagnòstic 
precoç. El seu oftalmòleg és l’únic que pot fer el diagnòstic i donar els 
millors consells.

DEGENERACIÓ MACULAR ASSOCIADA A L’EDAT (DMAE)

FONS D’ULL NORMAl UE

DMAE HUMIT  UD DMAE SEC  UE
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“Igualada és un partit judicial 
amb un volum de feina elevat”
Sóc barcelonina, tinc 34 anys i en porto 11 al món juridicopenal. Vaig treba-
llar sis anys com a lletrada i des de 2012 sóc jutgessa substituta. Sóc llicencia-
da en Dret, graduada en Criminologia i, tinc diversos màsters en Dret penal, 
tant a nivell nacional com en l’àmbit internacional. Escric llibres i articles 
sobre temes penals. El primer que vaig publicar tracta sobre agressions se-
xuals i, actualment, estic acabant el segon, sobre child grooming. 

Quant de temps ha estat exercint a Igualada?

Nou mesos. Des de febrer a novembre d’aquest any, 
com a jutgessa del Jutjat mixt 3. Ara estic pendent 
de destí.

Quin tipus de delictes es produeixen a l’Anoia?

Hi ha la mateixa delinqüència que trobem a tot arreu: robatoris, 
tràfic de drogues, conflictes familiars.... però hi ha un parell d’as-
pectes que m’han sorprès negativament. He trobat molta crimi-
nalitat contra menors, especialment en l’àmbit sexual, i també 
delinqüència vinculada amb subjectes amb discapacitats psico-
lògiques. En molts casos són malalts que no reben tractament o 
que no segueixen les pautes clíniques.

A Igualada -i altres capitals de comarca- hi ha molta rotació 
de jutges.

És un destí que en concurs voluntari no es demana, aquesta és 
la raó per la qual hi passen molts interins. Els titulars, donat que 
la majoria vénen de fora de Catalunya, quan tenen l’oportunitat, 
marxen per tal d’acostar-se a les seves poblacions d’origen. 

Si la majoria de jutges són de fora, és millor fer els judicis en 
castellà per si el nou jutge no entén el català?.

El justiciable té dret a utilitzat indistintament ambdues llegües, 
tal i com estableix l’Estatut, per tant, no se’l pot obligar a que 
utilitzi una o altra a criteri del Jutge. 

Quina és la temàtica del seu primer llibre?

El títol és: El fenómeno de la delincuencia sexual en España. Análi-
sis y propuestas de intervención. Tracta sobre criminalitat sexual, 
que és la meva especialitat, des d’una vessant criminològica. Al 
llibre parlo del perfil dels agressors sexuals, dels mites i realitats 
existents sobre la matèria i de polítiques de prevenció i reinser-
ció. Finalment, vaig dissenyar un pla de prevenció de la crimina-
litat sexual que, pren com a punt de partida aspectes i fórmules 
aplicades tant als Estats Units, com al Regne Unit i Alemanya, 
però que en cap cas seria actualment d’aplicació a Espanya. 

Els delictes sexuals es donen més al sud que al nord?.

No es pot traçar un perfil geogràfic donat que ens trobem amb 
un tipus d’agressor molt heterogeni i tan sols comparteixen certs 
trets comuns, uns dinàmics i altres estàtics, és a dir, alguns que 
podran ser corregits o modulats i altres que romandran fixos. 
Un d’ells serien les distorsions cognitives que els porten a creure 
que la víctima volia i/o mereixia l’agressió, que els provocava o  
sentia plaer amb la mateixa. 

El segon llibre, quina temàtica toca.

Tracta sobre child grooming, el que vulgar i erròniament es co-
neix com a ciberassetjament a menors. Encara no hi ha gaire ju-
risprudència al respecte i el llibre pretén ser un punt de partida.

A qui van dirigits?

El segon serà per a un públic més especialitzat en l’àmbit jurídic 
però el primer tindria un públic més ampli. Especialment, l’han 
comprat membres dels cossos de seguretat, advocats, estudiants 
i també ciutadans en general que volen aprofundir sobre els per-
fils dels agressors sexuals i els mites i estadístiques existents so-
bre aquest tipus de criminalitat.

Per què va estudiar Criminologia?

Volia fer una segona carrera i aquesta conjumina el dret penal i 
altres ciències socials que són del meu interès, com seria la psico-
logia, sociologia, la medicina forense o la psiquiatria. 

No li seria més rendible continuar dedicant-se a l’advocacia 
on la seva especialització li generaria millors oportunitats de 
negoci?

No es tracta d’una qüestió de rendiments sinó de vocació. Amb 
quinze anys vaig decidir ser jutgessa i espero acabar la meva vida 
professional com a Magistrada del quart torn i impartint docèn-
cia a la Universitat. 

No parlarem dels casos que li han caigut a les mans però vol-
dria conèixer la seva opinió respecte dels funcionaris amb els 
quals ha treballat a Igualada.

Són uns grans professionals, molt veterans, amb un gran domini 
de les tasques que els hi són pròpies i, millors persones. Els he 
d’agrair la manera com em varen acollir. M’han fet l’estança a 
Igualada molt agradable. 

Jaume Singla, @jaumesingla

El comerç tradicional d’Igualada -i de molts més llocs- no ho passa gens bé. Tant és que es modernitzi i s’adapti als nous temps. Potser 
sobreviu, si té sort, però res serà com abans, en la majoria dels casos. Darrerament, a Igualada hem vist més d’un establiment “de tota 
la vida” que abaixa la persiana. Darrere hi trobarem disgustos, mala salut, plors i tristor. Cops a l’espatlla i desitjos de sort en el futur. I 
poca cosa més. Llavors és quan un se’n recorda de les desenes d’estudis -pagats amb diners de tots- sobre el comerç urbà, les seves grans 
virtuts i mil i una lloances, que queden molt bé de cara a la galeria i serveixen per alimentar militants amb carnet. I també és quan ens 
recordem de les fotos obrint Mercadona’s i Massimo’s Dutti -que, per cert no han posat mai ni un anunci a la premsa comarcal-. Llavors 
tot eren somriures i fotos, moltes fotos. En canvi, quan els de casa baixen la persiana, s’imposa el silenci. Injust.


