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Nadal i tradició
l’editorial

Parar la taula, cantar nadales, fer cagar el tió, es-
perar que els patges truquin a la porta.... Nadal 
és una d’aquelles èpoques en què el pes de la tra-
dició és tan persistent i rutinari que un any es 

podria confondre amb el següent i ningú ho notaria, si 
no fos per una pandèmia 
que va trastocar moltes 
coses i que perdurarà per 
sempre en la nostra me-
mòria. Afortunadament, 
al �nal les coses sempre  
tornen al lloc on eren i 
aquest any les festes na-
dalenques i la nit de Reis 
tornaran a viure’s plena-
ment com abans. Hi ha 
moltes ganes.
Dins d’aquesta roda -de-
liciosa per a alguns, insuportable per a altres- moltes famí-
lies tenen una cita inexcusable amb la cultura i la tradició. 
Tot sovint es tracta dels inevitables i esperats Pastorets, 
però hi ha molts més espectacles no centenaris i recoma-
nables que en els últims anys s’han consolidat com una 
nova tradició, com els pessebres vivents o els concerts, per 
exemple. A l’Anoia hi ha prevista una agenda prou gruixu-
da d’activitats per a totes les edats i gustos, i és una oportu-

nitat sensacional per viure-les, començant per la Cantada 
de Nadales d’avui a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada.
És evident també que, en els darrers temps, han sorgit 
iniciatives que pretenen disminuir -o esborrar, també- 
algunes tradicions pel fet de considerar-les arcaiques o 

inapropiades en la societat 
multicultural actual. El pes 
de noves cultures arribades 
al país fruit de la immigra-
ció i també corrents polí-
tics i socials que han anat 
agafant pes en els escenaris 
mediàtics han promogut 
nous debats que xoquen, en 
algunes ocasions, amb pro-
postes que tenen l’estima 
de la immensa majoria del 
poble. 

La clau de tot plegat és saber trobar l’equilibri entre 
la tradició que volem, i les noves propostes que ens 
arriben. També, si cal, foragitar-les si darrere hi han 
únicament pretensions polítiques, econòmiques o im-
posades per corrents ideològics sense quòrum sufici-
ent. Les festes de Nadal i Reis són molt més que uns 
dies sense treballar. Són per gaudir, celebrar, parlar i 
desitjar-nos a tots salut per un any més. Bones festes! 

Afortunadament, al �nal les 
coses sempre tornen al lloc 

on eren i aquest any les festes 
nadalenques tornaran a viure’s 

plenament com abans.

Emiliano García-Page, President de 
Castella-la Manxa, ha dit “No és tolera-
ble pactar amb els delinqüents la seva 
pròpia condemna.”

Oriol Junqueras, President d’ERC, va 
dir “organitzar un referèndum no està 
tipi�cat en el Codi Penal i per tant no 
és delicte i convocar-lo, encara que si-
gui de forma unilateral, és una via de-
mocràtica.” 

Félix Bolaños, Ministre de la Presi-
dència, va respondre “No hi haurà cap 
referèndum, ni per la via unilateral ni 
pactada. Sobre els fets provats de la 
sentència del Procés, no hi ha cap fet 
dels que es van cometre el 2017 que 
quedi despenalitzat”.

Gabriel Ru�án, Portaveu d’ERC al 
Congrés, ha dit “No puc assegurar què 

faran Marchena i companyia. És curiós 
responsabilitzi els polítics de les inter-
pretacions capcioses del poder judicial 
quan tothom sap que una part del po-
der judicial ha declarat la guerra a uns 
partits i a les seves idees.”

Josep Pagès, diputat de Junts, “ERC ha 
pactat que es castigui amb presó el refe-
rèndum de l’1-O i el nou Codi Penal és 
una autopista a la repressió” .

Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat a l’exili, després de les dar-
reres sessions a les Corts ha dit “El TC 
vol fer el mateix que va fer per donar un 
cop d’estat a les institucions catalanes. 
Alguns dels que ploren ara, aleshores 
aplaudien.”

Mireia Vehí, diputada de la CUP al 
Congrés, va manifestar-se dient “És el 
govern de les togues. La reforma ‘ad 
hoc’ del PP per a Catalunya del 2015 es 
torna ara contra el PSOE”

David Madí, empresari i exdirigent de 
CDC, ha dit “a Catalunya també hi ha 
‘mini-Villarejos’  i la mecànica de cla-
vegueram de la Guàrdia Civil també 
s’està reproduint als Mossos.” 

Francesc, Papa i Bisbe de Roma, ha dit 

“Potser es trigaran anys o dècades a 
resoldre la relació entre Espanya i 
Catalunya, però busquin la manera 
de fer-ho.”

Pedro González-Trevijano, presi-
dent del Tribunal Constitucional, i 
Antonio Narváez, magistrat d’aquest 
Tribunal, que haurien d’abandonar 
l’òrgan si prosperés la reforma “han 
votat en contra de la recusació que 
demanava que s’abstinguessin en ser 
part interessada.” 

Pablo Echenique, portaveu de Po-
dem al Congrés, va anticipar “Si una 
ordre va en contra de la Constitució, 
que diu que el mandat de fer lleis el 
té la seu de la sobirania popular, no 
hi hauria motius per acatar una or-
dre com aquesta.” 

Pedro Sánchez, president del go-
vern ha dit que “el govern espanyol 
acata la resolució de la majoria con-
servadora de TC” però, d’acord amb 
la llei, “adoptarà les mesures preci-
ses per posar punt i �nal al bloqueig 
injusti�cable del TC i del CGPJ”. “És 
un fet greu perquè per primera ve-
gada s’impedeix als representants 
dels ciutadans que facin la seva fun-
ció de debat”.

Es tracta d’un dels mots segurament 
més fàcils dels que han des�lat per 
aquesta secció, només un graó per 
sobre dels il·lustres orfes com urna, 
esbirro o empatia (paraules úniques 
sense cap derivat). Marató només té 
un parent, l’adjectiu maratonià, cosa 
que afegida a la simplicitat de l’origen 
etimològic (del grec Marathôn, planu-
ra grega d’on l’any 490 aC un soldat va 
sortir corrents cap a Atenes per anun-
ciar la victòria dels grecs sobre els per-
ses a la batalla del mateix nom) en fa 
un mot d’apologia fàcil. Ho podríem 
deixar aquí mateix.
Però no. Perquè un servidor no des-
carta que li neixi un segon derivat; un 
altre adjectiu, concretament. Abans 
d’escriure’l, però, n’exposaré les raons. 
Tenen a veure amb l’espectacle, per mi 
tan impúdic, d’aquest suposat progra-
ma televisiu que anomenen La Marató 
de TV3 i que en realitat és una altra 
cosa; no sé ben bé quina, o no se m’acut 
ben bé el mot amb què el descriuria, 
però segurament seria de la família de 
xantatge, extorsió o aixecada de cami-
sa. Ateses les circumstàncies socials i 
polítiques (especialment les segones) 
en què ens trobem, aquest atracament 
en forma de serial lacrimogen (es pas-
sen setmanes anunciant-lo) em sembla 
una de les formes més humiliants de 
proclamar al món les vergonyes del po-
ble català: pensar-nos que amb el som-
riure, el bon cor i les bones maneres (en 
diuen solidaritat) ens guanyarem el cel 
que ens mereixem, no se sap si el terre-
nal o l’altre. La revolució dels somriu-
res com a resposta a l’abús i el maltrac-
tament dels espanyols de què no sabem 
desempallegar-nos; en comptes de re-
voltar-nos, de respondre a la força amb 
la força, parem l’altra galta i demos-
trem que som els campions de l’amor i 
la companyonia. Que, traduït a termes 
maratonians, vol dir que, atès que el 
govern espanyol ens pispa els quartos 
i el català també (bé, les engrunes que 
queden), els desgraciats que els hem 
de patir tots dos ens arremanguem i 
en gratem uns quantets més encara del 
cul de la butxaca. Amb l’excusa que la 
salut és una prioritat i tota la pesca (i a 
mi m’ho heu de dir? La gent ho sabem 
perfectament, això, no ens cal cap lla-
grimeta), exploten la mala consciència 
de la gent i au, es treuen el mort de so-
bre. La situació, doncs, em sembla tan 
absurda que trobo que valdria la pena 
inventar-se aquell adjectiu que us pro-
metia i que seria maratonial. “En aque-
lla casa sempre hi ha un xivarri de por, 
un merder maratonial”. Creat a imatge 
i semblança de manicomial. Que, per 
cert, no està recollit al DIEC; que l’afe-
geixin al tiet i la tieta, que com més va 
més pressa corre.

PAU VIDAL
Roda el món i torna el mot

Marató
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Cada setmana tenim 
una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 
de la setmana

Arriba el �nal d’Igualada Capital de 
la Cultura Catalana 2022 i malau-
radament podem constatar allò 
que molts temíem: que acabaria 

sent un cúmul de moments instagràmics efí-
mers pel major lluïment del senyor alcalde. 
Una campanya publicitària encoberta, de cara 
a les eleccions municipals del maig vinent. 
No s’ha sabut apro�tar l’esdeveniment per fer 
els deures pendents que com a ciutat tenim, 
també en el camp cultural. No s’ha creat res 
de transformador i tangible que perduri. 
No s’ha impulsat un Pla d’Acció Cultural, 
-ciutats mitjanes com la nostra, com Vic o 
Vilafranca, ja van per la segona plani�cació, 
de�nint així la seva estratègia cultural-, ni ac-
tualitzat el Pla d’Equipaments i, sobretot, no 
s’ha reunit a les entitats i gestors culturals de 
la ciutat per escoltar-los i fer-los participar en 
l’organització. 
Tortosa 2021 i Lloret de Mar 2023 van con-
vocar totes les seves entitats un any i mig 
abans per recollir idees i propostes. Aquí, 
l’Ajuntament es va limitar a crear un Procés 
Participatiu, on 40 entitats es van haver d’en-
frontar entre elles amb el vot popular com a 
únic criteri de selecció. Resultat: en una ciutat 
d’eminent riquesa musical cap de les cinc pro-
postes guanyadores va ser de música. L’home-
natge als 125 anys del naixement del mestre 
Joan Just Bertran s’hauria d’haver impulsat 
des de molt abans des de la pròpia organit-
zació de la Capitalitat muntant un cicle de 
concerts: simfònic, cobla, coral, banda, etc. I 
fer-ho en les condicions que els intèrprets i el 
públic necessiten i es mereixen. És a dir, en 
un auditori. 
Vilafranca o Vic disposen d’auditori des del 
2008 i el 2010. Fa sis anys l’actual govern mu-
nicipal ja prometia la construcció d’un au-

ditori i ara que venen eleccions i les entitats 
culturals mostren el seu descontentament, 
l’alcalde torna a anunciar que s’iniciarà un 
estudi per fer l’avantprojecte per fer auditori. 
Vaja, que el més calent és a l’aigüera. I ho fa a 
corre-cuita, sense plani�cació. Si aquest go-
vern hagués fet els deures amb el Pla d’Acció 
Cultural i tingués capacitat per entomar els 
reptes de ciutat l’hauria pogut fer i inaugurar 
aquest 2022. El regidor d’ERC, Enric Conill, 
proposava el 2019 que l’auditori s’emplacés al 
Passeig Verdaguer, a l’espai de les piscines del 
Casal, davant de l’Escola Conservatori Mu-
nicipal de Música. I tindria molt sentit que 
aquest nou equipament dugués el nom de Jo-
se�na Rigolfas Torras.

QUI HA GAUDIT DE LA CAPITALITAT?
El govern d’Igualada hauria d’haver fet arri-
bar la Capitalitat a tots els barris per connec-
tar amb tot el que està passant a la ciutat. I 
així poder donar resposta a les seves neces-
sitats culturals diverses. Cal fer front a les 
desigualtats defensant el dret a participar a 
tothom de la vida cultural de la ciutat. I no 
fent-ho des de dalt. No es tracta de dir a la 
gent què han de fer, sinó de crear espais de 
vida cultural perquè hi passin coses. Aquest 
any de la capitalitat era una gran oportunitat 
per democratitzar la cultura a la nostra ciu-
tat, per fer-la accessible a tothom i aconse-
guir cohesió social amb tots els barris.

CAL MÉS TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA
Sobre la Capitalitat també caldrà fer balanç 
econòmic. L’actual equip de govern munici-
pal ha de fer un exercici de transparència i 
publicar totes les despeses i els ingressos. No 
limitar-se a fer com per la Festa Major, que 
només presenten quatre dades agrupades i a 

l’engròs. Cal saber quina és la factura deta-
llada de la Capitalitat i si hi ha hagut aporta-
cions d’altres administracions. Cervera 2019 
o Tortosa 2021 van rebre 200 mil euros ca-
dascuna de les seves respectives diputacions. 

QUINS DEURES CULTURALS 
RESTEN ENCARA PER FER?
La llista de deures en temes de cultura per im-
pulsar des de l’Ajuntament és llarga: la creació 
d’un centre d’arts visuals dins de la xarxa de 
centres de Catalunya; dissenyar un projecte 
de Casa de la Música; destinar l’Escorxador 
a Espai d’entitats; crear l’O�cina de suport 
a les entitats; aconseguir que els criteris de 
subvencions a les entitats siguin transpa-
rents i clars per a tothom; establir una taula 
de coordinació de tots els actes de la ciutat; 
fer de mediador entre les entitats de cultura 
popular de la ciutat; augmentar l’aportació a 
l’Escola Municipal de Teatre La Tarima (té el 
mateix pressupost des de fa 15 anys) per po-
der oferir nous ensenyaments: teatre musical, 
teatre de carrer, tècniques de circ, teatre per 
a gent gran..; reformular el Festival Anòlia 
perquè sigui plataforma per a tots els grups i 
estils musicals d’Igualada i la Conca; difondre 
i promocionar el ric patrimoni modernista de 
la ciutat; disposar d’una regidoria efectiva de 
Memòria Històrica; dissenyar polítiques per 
facilitar ajuts i suport als professionals i cre-
adors culturals locals; desplegar programa-
cions artístiques als Centres Cívics; generar 
propostes d’oci cultural nocturn pels caps de 
setmana, etc.
I sobretot obrir, obrir i obrir els equipaments 
culturals municipals a tota la ciutadania. Per-
què no hi hagi ningú que pugui pensar que 
la cultura d’aquesta ciutat només és per uns 
quants o que “això no va amb mi”. 

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat

Igualada s’acomiada de la Capitalitat 
de la Cultura Catalana amb els deures per fer

Consideres que l’Hospital d’Igualada 
ofereix un servei de qualitat?

Sí 20,8% No 79,2%

JOAN VALENTÍ 
CORTÈS.

Regidor Grup Municipal 
Esquerra Igualada
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EL PERSONATGE DE LA SETMANA

LA COMPANYIA DEL PRÍNCEP TOTILAU: La companyia teatral 
de Sant Martí de Tous creada per la Clara Dalmau i el Marc Hervàs 
celebra 15 anys i ho fa amb l’espectacle “Mozartland” al Casal de 
Tous. Per molts anys més!

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

CARTA DIRIGIDA              
A NO SÉ QUI
Jordi Zapater, pneumòleg.   
Col.legiat núm. 6673

He vist i he llegit amb molta pena la 
problemàtica del meu Hospital. I ara 
retrospectivament veig com ens va cos-
tar a molts posar-lo a nivell molt alt i 
ara, degut al problema de gestió (sem-
pre es diu el  mateix) tot se’n va en orris. 
Creieu que en un temps no tan allu-
nyar vam haver de lluitar molt perquè 
els que ara són a la direcció del centre 
i els altres que els acompanyen estiguin 
manant sense tenir ni sensibilitat ni 
sàpiguen que són, gràcies a nosaltres, 
al lloc que els toca.  Tot això, diran, és 
pura retòrica però la realitat és que fa 
2 anys tothom sortia a aplaudir als sa-
nitaris, però tot s’ha esfumat i aquests 
sanitaris no poden estar al nivell que 
voldrien per problemes de molt alta in-
tensitat que venen donats, segons diuen 
per mala gestió i altres motius interns 
que no vull dir perquè hi ha gent que no 
en té cap culpa. 
Per a mi és molt trist que això passi i 
que els que surtin perdent sempre si-
guin els mateixos (el pacients). Si inten-
to personalitzar diria que s’han perdut 
les  formes i que si a un dels que fa 45 
anys vam estar a primera línia de la sa-
nitat de l’Anoia se li  tregui l’acreditació 
de metge per tenir una edat, és un re�ex 
molt clar de quina és la forma pot ètica i 
poc sensible de la direcció i companyia 
que apliquen el protocol (segons unes 
senyores que no sé.... ).
He estat últimament fent d’usuari i he 
pogut percebre el gran descontent de 
la gent i la mala imatge que estem do-
nant a la població. I per una altra banda 
l’Ajuntament, que és part directa,  es de-
dica a fer tota una parafernàlia i gastar 
diners en coses que no tenen res a veu-

re amb la salut i sí amb l’economia. Els 
diria que ara toca HOSPITAL, que per 
desgracia algun  dia tots hi haurem de 
passar. 
Això que escric sé que no tindrà cap re-
percussió ja que sempre es dirà que soc 
un ressentit i un nostàlgic, però creieu 
que jo m’estimo molt el que hem fet du-
rant 45 anys per posar la sanitat de la 
ciutat a nivell de primer ordre.  I llegint 
i veient el que està passant no em dei-
xa insensible i és molt trist veure que la 
feina feta no ha servit per res.  En català 
diem “ la pela és la pela” però en aquest 
cas no té cap sentit ni lògica quan els 
que perden són els que ho pateixen sen-
se cap culpa. I plego, perquè diria coses 
molt desagradables als gestors i acòlits 
de tot arreu, ja que entre tots ho estant 
desgavellant.

AGRAÏMENT
Família Senar-Tejedor

Des de la família Senar/Tejedor volem 
agrair de tot cor, i públicament, la gran 
tasca que ha realitzat l’equip de PADES 
Anoia en uns moments molt difícils, 
previs a la pèrdua del nostre estimat 
Miguel Ángel. I ho volem fer amb sen-
timents, amb agraïment in�nit, amb re-
coneixement a la feina feta.
“Què bonic !
Què bonic és poder acompanyar a un 
ésser estimat en els seus darrers dies…
Què bonic és poder tenir grans profes-
sionals al costat, amb una qualitat hu-
mana admirable, que et fan sentir que 
podem fer-ho.
Què bonic és estar a casa, al nostre 
llit…amb tota la calidesa donant-li la 
mà, abraçant-lo, i fent-li petons.
Què bonic és poder dir-li tot allò que 
ens ha ensenyat. Tot allò que hem après 
al seu costat. Agrair-li tot allò que hem 

viscut junts.
Què bonic és poder parlar quan arriba 
el moment de marxar. El moment d’una 
abraçada eterna i de dir-nos allò que 
desitges per a cadascun de nosaltres, i el 
moment de poder continuar endavant 
prenent nota dels teus consells.
Gràcies Raquel, Clara, Dani Begoña, 
Janna, Jesús i a la Doctora Vidal pel 
vostre gran suport. Sense vosaltres, no 
hagués estat possible.
Per últim, volem agrair la gran tasca 
que desenvolupen aquests grans profes-
sionals en els moments més complicats 
dels pacients i de les seves famílies…
Què bonic poder comptar amb perso-
nes com vosaltres”…
QUÈ BONIC PODER DONAR-VOS 
LES GRÀCIES

BENVOLGUDA            
ALBA VERGÉS
Faraidon Ehsan

Soc professional metge del Consorci 
Sanitari de l’Anoia des de fa 32 anys i 
em sembla greu que vostè surti a hores 
d’ara (no abans quan era Consellera) a 
dir aquestes coses que queden molt bo-
niques però no proporcionen cap solu-
ció pràctica.
El problema és molt més greu que un 
gerent o una directora d’infermeria. Els 
hospitals comarcals i bastants CAPS, 
són gestionats per dues patronals pri-
vades (amb moltíssim ànim de lucre) 
que imposen la política sanitària dels 
hospitals ja que la classe política us heu 
desentès de la gestió.
El pressupost de Sanitat està molt per 
sota del que hauria de ser pels serveis 
que ofereix. Els governs de tots els 
partits –inclòs el seu també, evident-
ment– han maltractat des de sempre els 
professionals sanitaris que han estat uti-

litzats com a mà d’obra barata de la qual 
us n’heu apro�tat moltíssim.
La falta de metges i infermeres és per 
culpa d’una política sanitària nefasta.
S’està bene�ciant a la privada des de fa 
anys ja que, per exemple, una mare no 
pot esperar setmanes perquè visitin al 
seu �ll i així en milers de situacions.
Als gestors dels hospitals se’ls donen 
unes indicacions des de les patronals 
i per tant des de la Conselleria de què 
poden gastar i no passar-se.
Digui’m com solucionaria tota la pro-
blemàtica de les urgències (la nostra 
sobretot, ja que molt possiblement serà 
alcaldessa amb pactes) sense que passi 
per treure als gestors actuals com vostè 
proposa (que poden tenir la seva part 
de culpa evidentment).
Aquesta problemàtica d’avui ve de fa 
molt temps i cada any passa el mateix 
en molts llocs i mai s’ha volgut soluci-
onar perquè a part d’una bona gestió, 
perquè Igualada sigui atractiva per als 
professionals, el seu govern ha de posar 
molts recursos damunt de la taula per 
solucionar els problemes de sobrecàr-
rega, explotació, contractes porqueria, 
maltractament als professionals per fal-
ta de diners... De debò, m’agradaria sa-
ber què faria a nivell pràctic a l’hospital 
sense donar els RECURSOS necessaris?
Li agrairia que ens aclarís, lluny de dis-
cursos polítics (els altres partits també, 
evidentment), perquè ara que venen les 
eleccions municipals, ara toca presentar 
el cap d’algú per dir que han fet alguna 
cosa.
Soc ferm defensor d’una sanitat públi-
ca de qualitat i veig amb tristesa com se 
l’estan carregant entre tots.
PD: I si és tan amable, de pas treure les 
estadístiques d’espera a urgències d’uns 
quants hospitals perquè la gent es faci 
una idea d’on estem en això d’atenció als 
ciutadans en tot el país.
Moltes gràcies.

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

del lector
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FRANCESC RICART

És dur el temps que vivim. Aquest servidor de vos-
tès, però, no vol furgar en les nafres obertes que 
presideixen el món. Tanmateix, permeteu-me de 
passar revista a punts que ens han ocupat l’any que 

acabem. 
Aquest 2022,  que en fa cinc del 2017, el de l’1-O, també ha 
estat el de commemoracions algunes de les quals, humil-
ment, he intentat compartir en aquesta Tribuna: els 40 anys 
de La Veu de l’Anoia,  l’Any Joan Fuster, en els 100 anys del 
seu naixement o els 100 de Gabriel Ferrater, Guillem Vila-
dot, etc. O la celebració d’Igualada, Capital de la Cultura 
catalana. 
Parlar de cultura em remet a parlar de llengua, de l’estat de 
la llengua catalana, un dels grans problemes, si no el proble-
ma número u amb què convivim. Dèiem en començar l’any 
que ara s’escola -aleshores i ara preocupava allò del 25 per 
cent en castellà- que “és el català la llengua que necessita po-
lítiques de discriminació positiva per salvar-se”. El Govern, 
conscient de l’estat de�citari i perillós del català, ha engegat  
el Pacte Nacional per la Llengua que es proposa incremen-
tar els nivells de llengua en la població, facilitar-ne l’ús en 
tots els àmbits i potenciar la llengua entre els persones que 
ara no el tenen com a llengua inicial. Deixem-ho aquí i ja hi 
tornarem, ben segur, en un futur pròxim.
Lligant la llengua i la cultura vull fer una menció especial a 
Antoni Dalmau, l’autèntica personalitat de l’any, l’any que 
Igualada ha “fet” de capital cultural de Catalunya: des de la 
duresa de la seva pèrdua �ns al privilegi de gaudir i alimen-
tar-nos culturalment amb la seva obra, com ha estat l’acte 
de cloenda de l’Any -certament brillant- amb el protagonis-
me del seu “Pels camins de la història d’Igualada”. 
M’aturo ara a re�exionar sobre el cinquè aniversari de l’1-O 
que hem ”celebrat”, per bé que quan ja tenia preparat el  
“discurs” ha aparegut el del president espanyol i m’ha ai-
xafat el meu i ara jo que m’hi vull tornar: ell diu “El procés 
independentista ha acabat i avui a Catalunya prima la con-
vivència”. “ Ningú defensa la via unilateral “. “A Catalunya 
no hi haurà cap consulta d’autodeterminació”. L’home, amb 
molts fums, es basa en els èxits de la taula del diàleg, o sigui, 
en els indults de fa mesos, la derogació del delicte de sedició 
(?) i la reforma de la malversació, a més a més de comptar 
amb l’acceptació que el Govern no farà res fora dels límits 

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Recordeu els escàndols que es varen gene-
rar a la política espanyola arran del desco-
briment que els dirigents del Partido Po-
pular, Pablo Casado i Cristina Cifuentes 

havien obtingut irregularment títols universitaris 
a la Universidad Juan Carlos I? El màxim respon-
sable d’aquella universitat quan es varen atorgar 
aquests títols era Pedro J. González Trevijano, ales-
hores rector de la Universitat i avui presidente del 
Tribunal Constitucional. 
Tot i les evidències de trà�c de cursos, subvencions 
públiques i diners a butxaques privades, la justícia 
espanyola mai va voler aclarir com s’havien pagat 
aquells favors. Tant és així que Pedro J. González 
Trevijano, el juny del 2013 va ser nomenat pel 
govern de Mariano Rajoy, membre del Tribunal 
Constitucional amb el vot favorable del PSOE. Des 
del mes de juny, que Trevijano i altres membres 
més del tribunal, tenen el mandat caducat, però ni 
PP ni PSOE es posen d’acord per a substituir-los. 
És a dir incompleixen la “ConstitucionEspañola-
quenosdimosentretodos”.
Un altre dels implicats en la concessió de títols 
universitaris falsos és Enrique Arnaldo, premiat 
pel PP amb diversos càrrecs dins l’estructura ju-
dicial espanyola i també com a membre del Tribu-
nal Constitucional. Un nomenament com a mínim 
sospitós, car és col·laborador habitual de la FAES, 
el tink tank  que presideix José Maria Aznar. Una 
fundació que mou milions d’euros públics i privats 
per a activitats ideològiques en el camp de l’extre-
ma dreta i la dreta extrema. La dreta espanyola, 
per a entendre’ns. 

El sistema bipartidista espanyol deixa en mans del 
PP i del PSOE, tant si són govern com oposició, el 
nomenament dels membres del Suprem, el Consti-
tucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial. Ningú més que ells pot 
nomenar la cúpula judicial espanyola i quan, com 
és el cas, no es posen d’acord, el sistema es podreix, 
com demostra l’actual situació de podrimener ins-
titucional.
Tots els països democràtics del món poden patir 
crisis puntuals en algun dels seus organismes bà-
sics, però només a l’Estat espanyol fallen tots els 
organismes estatals alhora. I no és estrany que 
passi: si tot depèn de dos partits amb abundants 
casos de corrupció com PP i PSOE el podrimener 
s’escampa per tot arreu. Més quan al capdamunt de 
l’Estat hi ha una monarquia corrupta que no ha de 
donar compte de cap dels seus actes.
Tinc clar que l’1 d’Octubre del 2017 vàrem votar 
per a esdevenir un nou país d’Europa, que ens per-
metés fer les nostres lleis lluny de la ferum rància 
i carrinclona d’Espanya. Vàrem guanyar aquell re-
ferèndum que alguns han pagat amb persecució, 
repressió, presó i exili, mentre la gran majoria ens 
sentim decebuts, també amb els partits de casa 
nostra.
No sé a vosaltres, però a mi, veure com hi ha tants 
vots catalans a Las Cortes españolas disposats a 
apuntalar un sistema tan podrit com l’espanyol, em 
causa molta indignació... i vergonya aliena. 

Ningú més que PP i PSOE pot nomenar 
la cúpula judicial espanyola i quan, 

com és el cas, no es posen d’acord, 
el sistema es podreix

Podrimener Temps de balanços
de la Constitució espanyola. La Moncloa dóna per tancada 
la carpeta catalana.  
No, de cap manera. Aquest senyor ho ha dit per engalipar 
per Europa i fer-se el milhomes i per pescar despistats per 
les espanyes on, com sabeu, hi tenen muntat un autèntic 
circ amb les anades i vingudes del PP i Vox al Tribunal 
Constitucional perquè “aquest” invalidi allò que es vota al 
Congrés i al Senat: un escàndol!, s’esgargamellen el PSOE i 
Podemos, oblidant, per cert, tot el que va representar l’apli-
cació “del 155” arran dels esdeveniments de l’1-O. (*)
No podem negar la ràbia que ens fa el discurs del president 
espanyol perquè vol furgar en les nostres febleses. Nosal-
tres – des de l’altre costat- som conscients de les di�cultats 
del moment que viu l’independentisme; de cap manera, re-
peteixo, no ens empassem el “discurs” de Pedro Sánchez. 
Després de cinc anys i, concretament, en l’any que acabem, 
l’independentisme, coneixedor de cert desconcert i del 
moment d’hores baixes en què es troba, ni de bon tros no 
llença cap tovallola, prou que ho ha demostrat amb les ma-
nifestacions de l’11S i de l’1-O, recordant el capital polític 
que representa l’exili de Brussel·les; i, encara, amb la respos-
ta a la convocatòria de l’ANC del proppassat 6 de desembre 
contra els canvis del Codi Penal amb allò dels desordres 
públics agreujats que servirà només per rentar la cara de la 
sedició a Europa. 
En el futur pròxim de l’independentisme, certament, caldrà 
veure el caire que prenen les dues postures que em sembla 
que tothom identi�quem: la dels qui entenen que cal ex-
haurir totes les vies de diàleg amb Madrid, que és la postura 
del partit que governa a la Generalitat; i la dels qui entenen 
que cal continuar bregant per la confrontació amb l’Estat i 
crear condicions per a “recuperar el punt” de l’1-O. Oi més 
davant les evidències que mostren els episodis com el que 
ocupa ara el Reino d’Espanya: l’episodi del Tribunal Consti-
tucional que impedeix legislar a les Corts espanyoles  i que 
deixa tocada la seva democràcia espanyola i, del qual, en 
surti com en surti Pedro Sánchez, tal com diu Vicent Partal 
(editorial 20.12.2022), “sempre, sempre, sempre va (anirà)
contra Catalunya”.                                                                             
Fets aquesta mena de balanços escadussers al voltant de la 
llengua, la cultura i l’any polític, un desig: Bon Nadal i que 
l’Any ens sigui propici!. 

Desembre de 2005.
El Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques, Joaquim 
Nadal va inaugurar dimarts el 
tram de la nova carretera entre 
Castellfollit del Boix, a Maians, 
i Sant Salvador de Guardiola. 
Aquest tram forma part de l’Eix 
Diagonal Vilanova-Igualada-
Manresa.
En total, són 12’5 quilòmetres 
d’obra, en la zona de més corbes, 
que permeten reduir el temps 
total del trajecte en 10 minuts.

ERA NOTÍCIA AVUI FA17 ANYS
IGUALADA I MANRESA, 
MÉS A PROP
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L’alcalde Castells anuncia el nou Auditori al costat del 
Parc Central en plena revolta d’entitats culturals

JORDI PUIGGRÒS

E l nou Auditori Munici-
pal estarà ubicat al da-
vant de la plaça Mossèn 

Segura, a l’avinguda Catalunya, 
just al costat del Parc Central. 
L’anunci el va fer dimecres l’al-
calde Marc Castells, al costat 
de l’arquitecte igualadí Pere 
Puig, que ha estat contractat 
per fer-ne l’avantprojecte. El 
també arquitecte Yves Chapon 
farà el pla funcional.
La voluntat del govern munici-
pal és que l’auditori sigui al ma-
teix temps la seu del Conserva-
tori, de l’Escola de Música i de 
Teatre. Castells va assegurar 
també que, en tot el procés �ns 
a la inauguració, hi haurà un 
Consell Assessor format per 
representants d’entitats.
L’anunci de l’alcalde -que no 
estava previst- arriba cinc anys 
després que, el 2017, en fes un 
altre de pràcticament idèntic. 
Però, en aquesta ocasió, es pro-
dueix amb una clara intenció 
de suavitzar un evident clima 
de revolta entre les entitats  
culturals de la ciutat, que fa 
dies que s’anava palpant -di-
marts es van veure pancartes a 
la cloenda de la Capitalitat Cul-
tural- �ns que, el mateix dia de 
l’anunci de l’alcalde, moltes en-
titats de la ciutat es reunissin 
per signar un dur comunicat 
contra la política cultural de 
l’Ajuntament.
“La nostra voluntat, si tots els 
terminis es compleixen i dis-
posem del �nançament, és que  

IGUALADA 
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Cinc anys després del 
primer anunci que el 
govern volia fer un 

auditori, Marc Castells 
anuncia la creació 
de l’avantprojecte 

al mateix temps que 
entitats fan un dur 
comunicat contra 

l’Ajuntament

REDACCIÓ

A vui divendres 23 de 
desembre, a les 8 del 
vespre, tindrà lloc a la 

plaça de l’Ajuntament, la tradi-
cional cantada de nadales or-
ganitzada pel Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament, que congrega cada 
any a la majoria de corals de 
la ciutat per interpretar, amb 
l’acompanyament del públic 
assistent, algunes de les can-
çons més genuïnes d’aquestes 
festes.
Enguany la direcció de la can-
tada anirà a càrrec del Cor 

durant l’any 2024 es puguin li-
citar les obres”, va dir l’alcalde, 
que inclouran també una nova 
rotonda a l’avinguda Catalu-
nya, a l’altura de la plaça Mn. 
Segura. Castells va exposar que 
es demanaran diners a la Ge-
neralitat, Diputació i a la Unió 
Europea. Es calcula que el cost 
de l’Auditori podria ser de �ns 
a 10 milions d’euros.
L’arquitecte Pere Puig indicava 
que “es tracta d’una gran opor-
tunitat, l’entorn és magní�c, i 
veig també que hi ha una gran 
motivació, després de reu-
nir-nos amb les entitats”, deia, 
sense saber que, hores després, 
es produiria un comunicat no 
gaire favorable al govern.

“TOTS SOM CULTURA?”, DIUEN 
LES ENTITATS 
En un evident clima preelecto-
ral davant les eleccions munici-
pals de maig, ha sorgit aquesta 
setmana un comunicat signat 
per 37 entitats culturals de la 
ciutat, entre elles algunes de 

molt signi�catives com l’Ate-
neu Igualadí, el Teatre de l’Au-
rora, la Festhi, la Coll@nada o 
el Casal Popular, però també 
amb absències importants, 
com els Moixiganguers, CECI, 
Òmnium, Dessota o la Schola 
Cantorum, entre d’altres.
El manifest, sota el títol “Tots 
som cultura?”, exposa que  “la 
Capitalitat ha estat el motor 
idoni per a [...] l’existència 
d’un debat compartit i seriós, 
legitimat i amb perspectiva de 

Avui divendres, cantada de Nadales a la plaça de l’Ajuntament
d’Homes d’Igualada  amb un 
format inusual: un petit grup 
instrumental. 
El cor d’homes d’Igualada 
va néixer l’any 2012 amb una 
quinzena de cantaires pro-
vinents d’Igualada i rodalia 
sota la direcció de Pere Lluís 
Biosca. Ha realitzat concerts 
a Igualada, Vilafranca, Gra-
nollers, Lleida i Barcelona i 
ha col·laborat amb orquestres 
com la Simfònica del Vallès o 
l’Orquestra Terres de Marca. 
Ha actuat al Cicle de Músi-
ca Sacra de Granollers, Maig 
Coral de Barcelona. Ha dut 
a terme col·laboracions amb 
el Cor de Noies Exaudio, Cor 

de Noies Cromàtica de Sant 
Celoni, ARSinNova de Bar-
celona, el Cor de Cambra de 

Granollers o la Coral Ginesta 
de Cervera. Ha actuat sota di-
rectors com Daniel Mestre, Jo-
sep Vila Jové, Rubén Gimeno 
i Esteve Costa. Des del 2020 
Carles Prat n’és el director ti-
tular.
A la cantada hi participaran 
les corals: Agrupació Coral 
La Llàntia, Cor de Cambra 
de l’ECMMI, Igualada Gos-
pel Choir, Coral Mixta, Coral 
de Santa Maria, Coral Mig to, 
Cor Gospel de Xauxa, Coral 
Merlet,  Coral Gatzara,  Coral 
Infantil Els Verdums, Cor de 
noies Exaudio, Coral Cors 
Units  i es cantaran les se-
güents nadales: El Noi de la 

mare, Les dotze van tocant, 
Santa Nit, Joia en el món, 
Fum, fum, fum, el desembre 
congelat i l’Himne del Patge 
Faruk.
Prèviament com cada dia a les 
19h, al Niu Màgic de la Plaça 
de Cal Font tindrà lloc l’espec-
tacle del calendari d’advent. 
Els fanalers explicaran el con-
te de llum d’una durada de 5 
minuts, i encendran el fanal 
numero 23 del compte enre-
re �ns al Nadal. Seguidament 
Igualada Comerç oferirà xo-
colatada per a tots els nens i a 
continuació, junt amb els fa-
nalers, s’anirà �ns a la plaça de 
l’Ajuntament. 

posar-se en pràctica”, fet que 
ha portat a les entitats a reu-
nir-se “autogestionadament” 
per a desenvolupar aquest co-
municat i “encarar el futur de 
la cultura a Igualada”. Les en-
titats signants es mostren “crí-
tiques amb la gestió cultural, 
que té moltes mancances des 
de fa temps i que s’han vist re-
�ectides en la capitalitat, com 
a exemple la gestió del procés 
participatiu que es va dur a 
terme a principis d’any amb 

l’objectiu d’omplir l’agenda cul-
tural d’enguany, però del qual 
només en van sortir 5 projectes 
guanyadors”, i “la poca trans-
parència econòmica que ha 
tingut la capitalitat”. En de�-
nitiva, “volem que es doni a la 
cultura el valor que es mereix, 
que sigui un mecanisme real 
de cohesió social de i per a la 
població d’Igualada i contra-
des”, i demanen que “es destini 
més pressupost anual a la cul-
tura”.
Les entitats fan tres peticions: 
“la creació d’un consell de la 
cultura amb representació d’en-
titats de tots els àmbits; la mo-
di�cació dels horaris d’atenció 
a les entitats i la creació d’una 
�gura de suport a aquestes per 
facilitar l’accés i el domini de 
la burocràcia; i, �nalment, una 
millor gestió dels espais muni-
cipals i solucionar la saturació 
actual del Teatre Municipal de 
l’Ateneu, així com també reite-
ren la necessitat d’un auditori”.
Podeu llegir el manifest a la pàg. 43 



La Comissió ja té a punt tots els actes de 
la Festa de Reis, que torna a la normalitat

REDACCIÓ

S’acosten les festes de Na-
dal, i  des de la Comis-
sió Cavalcada de Reis 

d’Igualada FP us volem infor-
mar de les novetats i dels actes 
que tindran lloc durant la Fes-
ta de Reis d’enguany.
La manifestació festiva 2022-
2023 es va encetar amb la 
presentació a l’Ajuntament de 
l’Auca de Reis, obra dels autors 
Elisabet Farrés i Cobeta (di-
buixos) i Anna Marsal i Riera 
(rodolins).

ARRIBADA DEL PATGE FARUK
L’arribada de l’Emissari dels 
Reis serà el dia 28 de desem-
bre. Les portes del pavelló de 
Les Comes s’obriran es a les 
18.00 h. (aforament limitat). 
A les 18.30 h. començarà el 
festival infantil, que aquest 
any estarà amenitzat pel grup 
d’animació Pepsicolen. Des-
prés del festival, a les 20.00 h., 
farà la seva entrada el Patge 
Faruk. Respecte a les entra-
des per a l’espectacle, el preu 
és de 5€ i la compra es podrà 
fer a partir del dia 22/12/2022 
i �ns el mateix dia 28, a través 
de l’adreça d’internet: www.ti-
quetsigualada.cat.  Tanmateix,  
el dia 28/12 hi haurà una gui-
xeta a l’entrada del pavelló, per 
poder-les comprar in situ. La 
guixeta obrirà a les 18:00h. 
Prèviament, el Patge Faruk 
farà l’habitual recorregut pels 
carrers amb un nou itinerari 
que inclou els barris de Fàtima 
i Montserrat i la Plaça de Cal 
Font. El trajecte d’aquest any 
serà el següent: Carles Riba, 
av. dels Països Catalans, av. 
de Balmes, av. Gaudí, Espelt, 
Ronda Fàtima, N. Sra. de la 
Pietat, Fontsanta, sant Mar-

REDACCIÓ

Igualada ha acollit  una tro-
bada estatal de cavalcades 
de reis històriques i patri-

monials de l’estat espanyol.  
A Igualada, am�triona i que és 
considerada la segona cavalca-
da de reis més antiga d’Espa-
nya, s’han sumat Alcoi, amb la 
cavalcada de reis més antiga i 
nascuda l’any 1883, Sant Vi-
cenç dels Horts, de l’any 1893 
i Sevilla, la gran cavalcada de 
la ciutat andalusa que es va co-
mençar a celebrar de la mà de 
l’Ateneu de Sevilla l’any 1918. 
Al costat d’aquestes, les caval-
cades de Girona i Santillana del 
Mar, amb una estètica integra-
da en els seus conjunts monu-
mentals històrics. Han assistit 
també, com a oients i parti-
cipants: Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui, 
Òdena, Capellades, La Pobla 
de Claramunt i Callús.
El primer dia, a la façana de 
l’Ateneu, es va instal·lar una 
placa commemorativa. Un ho-
menatge a les persones que han 
participat de l’organització de 
la cavalcada des de l’any 1895, i 
a la mateixa entitat que és casa 
del Patge Faruk. També es va 
inaugurar un mural pictòric al-
lusiu a la Festa de Reis, obra de 

tí Sesgaioles, Joan Maragall, 
Passeig Verdaguer, Lleida, Dr. 
Coca, Pau Casals, Pau Mun-
tadas, Nicolau Tous, Passeig 
Verdaguer, Pau Casals, av. 
Caresmar, Soledat, Sant Jordi, 
Rbla. Gral. Vives, Rbla. Sant 
Isidre, Garcia Fossas, Plaça de 
la Creu, Argent, plaça Ajun-
tament, Santa Maria, Roser, 
Plaça del Rei, Sant Jordi, Ram-
bla Gral. Vives, Rambla Sant 
Isidre, Rambla Nova, Plaça 
i carrer de Santa Caterina, c/ 
Aurora, plaça de Cal Font, c/ 
Sant Magí (tros al costat de 
l’entrada a l’aparcament), c/ de 
la Torre, c/ Santa Caterina, c/ 
Trobadiners, av. de Balmes i 
Pavelló de Les Comes.

MISSATGES PER RÀDIO
Pel que fa els missatges del 
Patge Faruk a Ràdio Igua-
lada seran els dies 30 i 31 de 
desembre de 2022, i 1,2,3,4 i 
5 de gener de 2023 en els ho-
raris següents: dies 30 i 31 de 
desembre i 2,3 i 4 de gener: a 
les 19:00 h; dia 1 de gener a les 
17:00 ; dia 5 de gener: 12:00 h
Preu dels missatges: 10€
En relació amb el procés de 
sol·licitud i pagament dels 
missatges, s’ha de fer ínte-
grament a través d’internet, a 
l’adreça www.reisdigualada.
cat. Així mateix, en el moment 

d’enviar la petició de missatge 
es podrà triar la franja horària 
en què es vol que sigui emès. 
Important: tots els missat-
ges radiats en dies laborables 
s’hauran de demanar com a 
mínim 24 h abans de la seva 
emissió, i en el cas dels dies 
festius 2 dies abans. 

LLIURAMENT DE CARTES I 
CAVALCADA
Amb referència al lliurament 
de cartes al Patge Faruk,  el 
dia 1 de gener, al Teatre de 
l’Ateneu, des de les 10:30h �ns 
a les 14.30h
El dia 5 de gener SS.MM. els 
Reis Mags d’Orient arriba-
ran a Igualada. La recepció i 
benvinguda als Reis per part 
de les autoritats locals serà a 
l’escola Mowgli. 
Quant a l’horari previst,  serà 
el següent: a les 17:15h  con-
cert de les bandes, Unió Fil-
harmònica d’Amposta, Banda 
de Música del Prat de Llobre-
gat i Banda de Música d’Igua-
lada; a les 17:45h parlaments 
de les autoritats locals i convi-
dades i de Ses Majestats i a les 
18:00h arrencarà la cavalcada. 
Just abans que Ses Majestats 
comencin el seu camí pel cen-
tre de la ciutat,  es llençaran 
coets per anunciar l’inici de la 
cavalcada, i un cop �nalitza-
da, començarà el repartiment 
dels regals a les cases. 

RECEPCIÓ DE PAQUETS
El lliurament de paquets per 
als reis serà durant els dies 2, 
3 i 4 de gener de 2023, a l’avin-
guda Mestre Montaner, núm. 
99 (edi�ci Ignasi Carner), de 
les 6 de la tarda �ns a les 10 
de la nit. Passada aquesta hora 
no serà possible admetre cap 
altre paquet. 

Valoració molt positiva 
de la Trobada Estatal de 
Cavalcades de Reis

Núria Riba. 
Al matí del dissabte es van ini-
ciar les jornades formals de la 
trobada a l’auditori del Museu 
de la Pell. Amb un aforament 
pràcticament complet, els 
participants van poder conèi-
xer de primera mà les festes 
d’Igualada, Alcoi, Sant Vicenç 
dels Horts, Sevilla, Santillana 
del Mar i Girona. A continu-
ació i una vegada concloses 
les presentacions, es van dur a 
terme les taules de treball. Te-
mes tan diversos com el black-
face, el relleu generacional, la 
seguretat en les cavalcades o 
el patrimoni immaterial van 
ser debatuts en els workshops 
proposats. Les conclusions i 
consensos del treball realitzat 
seran publicats més endavant.
Al migdia, es va celebrar una 
recepció a l’Ajuntament. 
El Grup de Danses Carrascal 
d’Alcoi, encapçalat pel perso-
natge de l’Ambaixador Reial- 
Rubén Cervera- i el Tio Piam- 
Rafel Sempere- va interpretar 
aquest acte tan emblemàtic 
d’Alcoi fora de la seva ciutat. 
Els personatges de l’obra na-
dalenca alcoiana del Tirisiti, 
els ruquets, els patges, el poble 
dansaire o els portadors de tor-
xes con�guren aquesta parti-
cular representació. 
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Igualada recupera el Saló de la Infància, 
amb el bosc com a protagonista

REDACCIÓ

Aquest any Igualada 
torna a organitzar el 
Saló de la Infància, 

després de dos Nadals d’atura-
da causada per la pandèmia en 
els quals l’ajuntament va orga-
nitzar d’altres activitats per tal 
d’oferir una programació de 
tallers, jocs i oci per als infants 
de la ciutat. 
Aquest any, però, Igualada 
tornarà a tenir Saló de la In-
fància que s’ha consolidat 
com un dels signes d’identitat 
històrica de la ciutat, i porta-
rà per títol “El Saló del Bosc”, 
un bosc ple de color, éssers 
fantàstics i natura seguint la 
temàtica que s’ha escollit per 
la campanya de del Nadal a 
diferents punts de la ciutat. 
La regidora d’Infància, Carme 
Riera, ha explicat que aquest 
any “Igualada ha encetat del 
gran repte de treballar per ser 
una ciutat més jugable que té 
com a objectiu continuar fo-
mentant espais d’aprenentatge 
a partir del joc, a la ciutat”. Per 
tant aquest serà, segons Rie-
ra, “un de principals eixos del 

Saló d’aquest any, un lloc on 
poder jugar, aprendre i diver-
tir-se.” 
El Saló comptarà amb acti-
vitats que s’han realitzat en 
edicions anteriors com: actu-
acions d’entitats de la ciutat, 
zona d’aventura, in�ables, llits 
elàstics, maquillatge, consoles 
o manualitats. No hi faltaran 
tampoc visites de la policia lo-
cal de la ciutat amb un cotxe 
de policia, els bombers amb el 
seu camió o els traginers amb 
un dels seus carros. A banda 
hi haurà activitats vinculades 
amb l’eix del bosc i la natura 
com per exemple una cursa 
d’orientació organitzada per 
la UEC. Aquest any, en total, 
són 18 entitats i 10 empreses 
les que col·laboren amb el Saló 
de la Infància. 
Com a activitats noves, el Saló 
comptarà aquest any amb un 
laberint, un scape room, un 
estand amb material cedit per 
la Fundació ONCE i un matí 
sense sorolls perquè aquells 
infants que són sensibles da-
vant molt soroll puguin gau-
dir de les activitats sense que 
els suposi un neguit. El Saló 

tindrà també l’espai de “La 
Cabana del Bosc” que oferi-
rà diferents activitats i tallers 
com: contes, robòtica, ciències 
naturals o un espai creatiu.
Els preu de l’entrada del Saló es 
manté en 3,50€ com la darrera 
edició i el preu de l’abonament 
serà de 11€. I com a novetat 
d’aquesta any, les entrades del 
Saló es podran adquirir per 
Internet a través de Tiquets 
Igualada https://tiquetsigua-
lada.cat D’aquesta manera 
podrem complir amb l’afora-
ment que permet la seguretat 
i comoditat al recinte i evitar 
fer cues innecessàries espe-
rant per poder accedir quan 
l’aforament està complet. En el 
cas que alguna família tingui 
di�cultat amb aquest sistema 
les podran comprar presenci-
alment al Punt d’Informació 
Cultural i Turística Des del 
Departament d’Infància tam-
bé s’ha col·laborat en les actu-
acions que s’organitzen a Cal 
Font. El dia 30 a les 19h els Es-
molets faran Cercavila des de 
l’Escorxador �ns a la Plaça de 
Cal Font i allà oferiran xocola-
ta desfeta als infants. 

REDACCIÓ

Us oferim els horaris 
de les Misses del Gall 
i celebracions na-

dalenques a Igualada i arreu 
de la comarca, tant per demà 
dissabte, vigília de Nadal, com 
per diumenge dia 25.

DISSABTE 24, 
VIGÍLIA DE NADAL

Igualada:
Santa Maria. A les 10 del ves-
pre, amb l’acompanyament 
musical del Grup Laude.
Soledat. A les 7 de la tarda.
Sagrada Família. A les 8 del 
vespre, amb l’acompanyament 
de l’Agrupació Coral ‘La Llàn-
tia’.
Frares Caputxins. A 2/4 de 10 
del vespre.
Santuari de la Mare de Déu de 
la Pietat (Escola Pia). A les 6 
de la tarda i a les 12 de la nit.
Nostra Senyora de Montserrat.
A les 8 del vespre.
Llar del Sant Crist. A les 8 del 
vespre.
Monestir de les Carmelites. A 
les 12 de la nit.

Resta de la comarca:
Vilanova del Camí. A les 8 de la 
tarda.
Òdena. A les 12 de la nit.
Santa Margarida de Montbui 
(poble). A les 11 de la nit.
Jorba. A les 8 del vespre.
L’Espelt. A les 8 de la tarda.
Castellolí. A 2/4 d’11 de la nit.
Piera. A les 6 de la tarda i a les 
10 del vespre.
Capellades. A les 8 del vespre.
La Torre de Claramunt. A les 8 
del vespre.
Vallbona de l’Anoia. A 2/4 de 9 
del vespre.
Els Hostalets de Pierola. A les 
9 del vespre.
Carme. A les 10 del vespre.
La Llacuna. A les 11 de la nit.
Sant Martí de Tous. A les 10 
del vespre.
Clariana. A les 6 de la tarda.
Sant Pere de Sallavinera. A les 
10 del vespre.
Veciana. A les 8 del vespre.
Copons. A les 10 del vespre.

Rubió. A les 11 de la nit.
Calaf. A les 11 de la nit.
Aguilar de Segarra. A les 8 del 
vespre.
Sant Pere de Castellfollit del 
Boix. A les 8 del vespre.

DIUMENGE 25, NADAL

Igualada:
Santa Maria. A les 2/4 d’1 del 
migdia.
Soledat. A les 11 del matí.
Sagrada Família. A 2/4 de 10 
del matí (en castellà), a les 12 
del migdia (amb els cants de 
l’Schola Cantorum) i a les 8 
del vespre.
Frares Caputxins. A 2/4 de 12 
del migdia.
Santuari de la Pietat (Escola 
Pia). A les 12 del migdia.
Nostra Senyora de Montserrat.
A les 11 del matí.
Nostra Senyora de Fàtima. A 
les 10 del matí.
Llar del Sant Crist. A les 10 del 
matí.
Monestir de les Carmelites. A 
les 9 del matí

Resta de la comarca:
Vilanova del Camí. A les 11 de 
la nit.
Santa Margarida de Montbui 
(poble). A les 12 del migdia.
Santa Margarida de Montbui 
(Sant Maure). A les 11 del matí.
Òdena. A les 11 del matí.
La Pobla de Claramunt. A les 
12 del migdia.
Espoia. A les 10 del matí.
Vallbona de l’Anoia. A les 10 
del matí.
Rofes (La Llacuna). A les 10 del 
matí.
Ca n’Aguilera (Piera). A ¼ de 
12 del migdia.
Piera. A ¼ de 12 del migdia.
Capellades. A ¼ de 12 del 
migdia.
La Llacuna. A ¼ de 12 del 
migdia.
Santa Maria de Miralles. A les 
12 del migdia.
Hostalets de Pierola. A 2/4 d’1 
del migdia.
El Bedorc. A la 1 de la tarda.
Sant Martí de Tous. A les 11 del 
matí.
Bellprat. A 2/4 d’1 del migdia.
Fillol. A 2/4 d’1 del migdia.
Els Prats de Rei. A les 12 del 
migdia.
Conill. A les 10 del matí.
Calaf. A 2/4 de 12 del migdia.
Sant Martí de Sesgueioles. A la 
1 de la tarda.
Pujalt. A la 1 de la tarda.
Sant Pere Desvim. A les 11 del 
matí.
Montmaneu. A 2/4 d’1 migdia.

Horaris de Misses de Gall 
i Nadal a Igualada i l’Anoia

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ

SÍLVIA PIQUÉ
ADVOCADA
COMPTABLE

spique@icab.cat
Tel. 93 803 49 36
c/Castellfollit, 3

Igualada
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Marc Castells es 
reuneix amb els 
treballadors de 
l’Hospital i truca al 
conseller de Salut

Oberta la nova zona blanca d’aparcament 
a l’entorn de l’Asil del Sant Crist

REDACCIÓ

Dimecres es va obrir 
una nova zona blan-
ca d’estacionament a 

la ciutat, a l’entorn de l’Asil del 
Sant Crist, emmarcada entre 
els carrers de Milà i Fontanals, 
Sor Rita Mercader, Joan Llimo-
na i Prat de la Riba. Comptarà 
amb capacitat total de 149 pla-
ces, 32 de zona taronja d’estaci-
onament limitat gratuït de �ns 
a un màxim de 90 minuts per 
afavorir la rotació de vehicles i 
4 places de mobilitat reduïda. 
També comptarà amb 4 apar-
caments de bicicleta que s’ins-
tal·laran properament. 
L’ampliació de la vorera del 
carrer Sor Rita Mercader entre 
Milà i Fontanals i Àngel Gui-
merà es prevista la seva realit-
zació durant l’estiu 2023, coin-
cidint amb període vacacional.
Amb aquest nova zona blan-
ca, l’Ajuntament sumarà places 
d’estacionament gratuït a un 
barri en què eren necessàries 
i responent a les demandes de 

JP.- Després que els treballa-
dors d’Urgències de l’Hospi-
tal d’Igualada denunciessin la 
setmana passada el clima de 
situació límit que es viu en el 
centre sanitari i diversos par-
tits polítics de la ciutat con�r-
messin que calen accions im-
mediates i un pla de xoc per  
reconduir el problema, l’alcal-
de Marc Castells, acompanyat 
del regidor Fermí Capdevila, 
va rebre dilluns a l’Ajuntament 
a representants del personal.
Si bé el govern municipal no 
ho ha comunicat o�cialment, 
La Veu ha sabut que la troba-
da va ser molt cordial i l’alcal-
de es va comprometre a fer les 
passes necessàries per intentar 
resoldre les demandes dels 
treballadors. Al mateix temps, 
fonts del departament de Sa-
lut de la Generalitat han con-
�rmat que el conseller Manel 
Balcells va rebre una trucada 
de l’alcalde d’Igualada per par-
lar sobre el tema. 

El bus Exprès de 
Monbus funcionarà 
per Festes igual 
que una setmana 
normal

L’Ajuntament ha anunciat que 
el servei de bus exprés de la 
línia Igualada-Barcelona, que 
gestiona Hispano Igualadi-
na-Monbus, no s’aturarà per 
Nadal. Els últims anys aquesta 
línia funcionava de dilluns a 
divendres, excepte els d’agost, 
Dijous Sant i del 26 al 31 de 
desembre. Així, l’oferta de bu-
sos aquests dies era molt re-
duïda i tenia una durada molt 
més llarga.
El regidor de mobilitat d’Igua-
lada, Miquel Vives, ha asse-
gurat que «no podia ser una 
ciutat de primera línia com 
Igualada els dies feiners i els 
dissabtes aquest servei de bus 
exprés entre Igualada i Barce-
lona, que és tan necessari per 
a estudiants i treballadors». 
Vives ha destacat que aquesta 
bona notícia arriba després de 
reunions amb la Direcció Ge-
neral de Mobilitat i Transports 
de la Generalitat. 

comerciants, veïns i centres 
educatius de la zona. D’altra 
banda, aquest nou espai tam-
bé serà un bon punt d’estacio-
nament per a les persones que 
hagin de fer tràmits a la comis-
saria o que assisteixin a les acti-
vitats que s’organitzen al recin-
te municipal de l’Escorxador.
Per tal que la nova àrea d’esta-
cionament esdevingués un nou 
espai verd per la zona i s’inte-
grés de forma natural amb el 
seu entorn, s’han plantat 20 
espècies diferents d’arbres i 
plantes i el terra es cobert amb 
grava per tal d’assegurar el dre-

natge quan plogui.  
Amb l’habilitació d’aquest 
nou aparcament gratuït, su-
mat al del barri del Sant Crist 
del que s’estan executant les 
obres, Igualada arribarà a les 
prop de 2.000 places de zona 
blanca i taronja aquest 2022, 
10 anys després de comen-
çar a impulsar aquests es-
pais. Les obres d’aquest nou 
aparcament gratuït que van 
començar al setembre, han 
tingut una durada de tres 
mesos i han comptat amb un 
finançament de la Diputació 
de Barcelona. 
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Salvador Illa (PSC) dona suport 
a l’alcaldable Jordi Cuadras

REDACCIÓ

El cap de l’oposició al 
Parlament de Catalu-
nya i primer secretari 

del PSC, Salvador Illa, ha vi-
sitat Igualada aquest dissabte. 
Ho ha fet acompanyat del por-
taveu a l’oposició de l’Ajunta-
ment, Jordi Cuadras, a qui ha 
donat el seu suport com a can-
didat a l’alcaldia d’Igualada per 
Igualada Som-hi (PSC - Co-
muns - Igualada Oberta). La 
visita també ha comptat amb 
la presència del diputat Jordi 
Riba, els regidors Irene Gil i 
Quim Roca, i el primer secre-
tari del partit a l’Anoia Francis-
co Guisado.
Al llarg de la visita, han pas-
sejat pel centre d’Igualada on 
nombrosos veïns i veïnes se’ls 
han apropat per conversar amb 
ells i fer-los arribar preocupa-
cions per millorar Igualada i 
Catalunya. També han visitat 
diversos comerciants del carrer 
de l’Argent, la plaça de la Creu, 
el carrer de Sant Magí, la plaça 
de Cal Font i el passeig Verda-
guer.
Salvador Illa ha destacat el 

REDACCIÓ

Poble Actiu ha fet públic  
els quatre primers can-
didats que encapçala-

ran la llista de la formació a les 
eleccions municipals d’Iguala-
da el 2023. L’actual regidor de 
l’Ajuntament d’Igualada Pau 
Ortínez encapçalarà la llista 
de Poble Actiu seguit d’Elisa-
bet Farrés, Rosa Perelló i Oriol 
Càlichs. L’elecció de la candi-
datura s’ha fet per primàries, 
amb la participació de 67 % de 
la militància que va avalar les 
candidatures presentades. 
Pau Ortínez és enginyer 
d’obres públiques i treballa 
en una empresa pública que 
gestiona el servei d’aigua de 
diferents municipis. Ha par-
ticipat activament a l’escoltis-
me i en entitats ecologistes.  
Elisabet Farrés és llicenciada 
en ciències religioses i en �-
loso�a i actualment és pro-

compromís amb Igualada i tre-
ball que està fent el grup muni-
cipal que encapçala Jordi Cua-
dras durant tot aquest mandat 
a l’Ajuntament on, tot i ser a 
l’oposició, ha fet política útil 
tot estant a peu de carrer i do-
nant solucions als problemes 
reals de la gent, imprescindible 
per poder tornar a guanyar i 
governar Igualada. Cuadras 
ha agraït a Illa el seu suport i 
que escolti les necessitats de la 
ciutat i estigui compromès en 
ajudar a afrontar-les, ja sigui 
des del Parlament o a través del 
�l directe que té amb el Govern 
d’Espanya.
Abans de la passejada pel 

centre, la visita de Salvador 
Illa a Igualada ha començat a 
Curtits Badida on ha conegut 
l’activitat i reptes que té aques-
ta empresa igualadina capda-
vantera del sector de la Pell. 
La jornada d’Illa a Igualada ha 
acabat amb una trobada amb 
els agents socioeconòmics on 
hi ha assistit la UEA, Cambra 
de Comerç, PIMEC, Igualada 
Comerç, CCOO i UGT per 
saber les necessitats socials 
i econòmiques d’Igualada i 
l’Anoia i emprendre accions al 
Parlament a través del dipu-
tat Jordi Riba per fer costat a 
la creació de llocs de treball i 
captació d’oportunitats. 

REDACCIÓ

Junts per Catalunya ha 
anunciat que el proper 
Consell Nacional del par-

tit que encapçalen Jordi Turull 
i Laura Borràs es farà a Igua-
lada, el 14 de gener a l’Ateneu. 
Aquesta setmana, una dele-
gació del partit a Igualada ha 
visitat Carles Puigdemont al 
Parlament Europeu. 

REDACCIÓ

La candidata a l’alcaldia 
per ERC, Alba Vergés, el 
portaveu Enric Conill, i 

el regidor Joan Valentí, s’han 
reunit amb un grup de 15 
músics de la ciutat per tal de 
conèixer la seva situació i ne-
cessitats. Han destacat la “gran 
qualitat i talent” que hi ha a 
Igualada en l’àmbit musical i 
lamenten que “des de l’Ajunta-
ment no se’ls dona prou visi-
bilitat, suport i atenció”. 
Des d’ERC proposen crear es-

Pau Ortínez serà el 
candidat de Poble Actiu

fessora a l’Institut Pere Vives 
d’Igualada. Participa en di-
versos projectes pedagògics 
i és membre de diferents en-
titats culturals. Ha format 
part de plataformes de debat 
i defensa del territori. Rosa 
Perelló, actualment jubilada, 
ha treballat d’administrativa 
a l’Escola Municipal de Mú-
sica d’Igualada. És membre 
de l’Associació Promotora de 
la llengua Catalana i de l’Aula 
Universitària de la Gent Gran 
de l’Anoia; també col·labora 
com a voluntària en diferents 
entitats i projectes d’acollida. 
Oriol Càlichs, tècnic especi-
alista en hostaleria i turisme, 
actualment és responsable de 
cuina de l’escola pública Ra-
mon Castelltort. A�liat a la 
Intersindical-CSC, vinculat al 
Casal Popular d’Igualada ‘El 
Foment’ i a l’Ateneu Igualadí, 
entre d’altres entitats cultu-
rals i polítiques d’Igualada. 

Trobada d’Alba Vergés 
(ERC) amb els músics

pais i iniciatives que els ajudin 
a projectar-se i a consolidar-se, 
com “cicles de concerts, inici-
atives musicals d’impuls local, 
creació de nous espais com 
tallers i locals d’assaig”. També 
reclamen que se’ls escolti “ac-
tivament” i es treballi amb les 
administracions, per “consoli-
dar i impulsar encara més un 
espai cultural en el que podem 
ser referents com a ciutat. Cal 
que el govern municipal s’ho 
cregui, hi aposti, tingui interès 
i faci la seva feina: ser útils i 
resoldre problemes”. 

El proper Consell Nacional de Junts per 
Catalunya, a Igualada el 14 de gener
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Entesa d’UEA, 
UdL i Bombers 
per la seguretat 
a empreses

Intensa activitat d’Igualada Comerç

Dissabte es va lliurar el 
xec de 1.000 euros, 
de la campanya de 

Nadal, sortejat per l’associa-
ció de comerciants, Igualada 
Comerç. Durant tot el matí es 
va acompanyar al guanyador, 
amb un vehicle elèctric (Q4 
electron) cedit per Servisimó, 
a més de portar-li les bos-
ses de les compres per part 
d’unes hostesses, al pur estil 
“Pretty Woman”. El xec de 
mil euros es va consumir en 
catorze botigues, va ser molt 
repartit, un dels objectius 
d’aquesta iniciativa.
La popularitat que continua 
tenint aquest premi entre els 
igualadins fa que es conver-
teixi en una festa divertida 
tant pels guanyadors com 
pels comerciants. Acom-
pleix el propòsit de promo-
cionar el comerç local i de 
dinamitzar-lo.
El segon repte musical del co-
merç s’està promocionant.
El divertit vídeo musical que 
per segon any consecutiu 
promou Igualada Comerç, 
està tenint molta repercussió 
per les xarxes socials i pels di-
ferents mitjans a on es projec-
ta. Aquesta iniciativa pretén, 
per una banda, motiva al co-

Recentment, la UEA 
s’ha coordinat una 
visita dels Bombers 

als i les estudiants del Cam-
pus Igualada-UdL per donar 
a conèixer les fitxes FOER 
(Fitxes Operatives d’Ele-
ments de Risc), una eina 
que permet que els bombers 
tinguin la informació neces-
sària de les empreses en cas 
d’accident. A través d’aques-
ta acció formativa que tenia 
per objectiu sensibilitzar 
com són d’importants les fit-
xes FOER, la sessió també va 
tenir un caire preventiu per 
poder explicar com aquesta 
eina permet actuar de forma 
ràpida i amb eficàcia als cos-
sos de Bombers.
Tot i que l’impuls d’aques-
ta campanya és mitjançant 
UEA Química, també s’obre 
a tot tipus d’empresa que 
vulgui disposar d’una fitxa 
FOER per reduir i minvar 
l’impacte d’un possible acci-
dent. Per a més informació 
per participar d’aquesta ini-
ciativa: sectors@uea.cat / 93 
805 22 92 (Eva Fernández). 

merç a mostrar-se i participar 
d’una iniciativa actual i per 
l’altre promoure el consum en 
el comerç de proximitat que 
té la ciutat d’Igualada.

JORNADA INFORMATIVA 
SOBRE EL KIT DIGITAL
Aquesta darrera setmana, 
Igualada Comerç amb el su-
port de la Cambra de comerç 
de l’Anoia han dut a terme 
una sessió informativa sobre 
el Kit Digital. Es va donar a 
conèixer les diferents opci-
ons que ofereix aquesta con-
vocatòria pels comerciants. 

Una oportunitat per tenir 
una subvenció per implantar 
solucions digitals disponibles 
al mercat per aconseguir un 
avenç signi�catiu en el nivell 
de maduresa digital. 
Les solucions digitals que 
proporciona el Kit Digital 
estan orientades a les neces-
sitats de les petites empreses, 
microempreses i treballadors 
autònoms, que pertanyin a 
qualsevol sector o tipologia 
de negoci. 
La presentació va anar a càr-
rec de William Sabin, assessor 
del programa AceleraPime.

PARTICIPACIÓ 
EN EL BOSC MÀGIC
La campanya de Nadal 
d’Igualada Comerç ha se-
guit la temàtica i proposta de 
l’Ajuntament, del bosc màgic, 
per això el missatge que s’està 
transmetent és el de “Endin-
sa’t al bosc màgic d’Igualada i 
abraça el comerç. 
Avui divendres dia 23  i el 30 
de desembre està previst que 
l’associació de comerciants 
ofereixi una xocolatada a 
l’hora dels fanalers a la plaça 
de Cal Font. 

Premsa Comarcal

El bo social, un descompte directe 
en la factura de la llum que ja beneficia 
107.700 clients d’Endesa a Catalunya
❱ Un nou reial decret del mes d’abril ha facilitat l’increment del col·lectiu de beneficiaris, 
ja que 20.300 persones no han hagut de fer cap tràmit per continuar gaudint de l’ajuda si 
continuen complint els criteris d’assignació definits pel Govern

Redacció
El Bo Social és un 

descompte directe en el 
rebut de la llum que  està 
destinat a pensionistes, 
famílies nombroses i mo-
noparentals, persones en 
situació de vulnerabili-
tat, afectats per la crisi 
econòmica derivada de 
la COVID-19, beneficiaris 
de l’ingrés mínim vital i, 
com a novetat, a llars amb 
rendes baixes afectades 
especialment per la volati-
litat dels mercats energè-
tics. L’objectiu és protegir 
les persones que es troben 
en condicions socioeconò-
miques més vulnerables.

Actualment Ende-
sa compta amb més de 

107.700 famílies a Catalu-
nya, clients d’Endesa, que 
perceben aquest ajut. Són 
unes 9.800 més que a 31 de 
desembre del 2021 i prop 
de 19.800  més respecte a 
l’any que va esclatar la 
pandèmia. La situació 
actual i el fet que ara hi 
hagi renovacions automà-
tiques de l’ajut fa que el 
nombre creixi. En aquest 
sentit, ara l’energètica fa 
directament la compro-
vació amb el Ministeri 
de Transició Ecològica 
per saber si la llar conti-
nua complint els criteris 
d’assignació i, per tant, 
pot continuar percebent 
el descompte en la factu-
ra elèctrica. Enguany ja 

són 20.300 famílies les que 
s’han beneficiat d’aquesta 
renovació automàtica. 

Endesa preveu que el 
col·lectiu de beneficiaris 
del bo social continuï crei-
xent en els pròxims mesos 
per la creació d’una nova 
categoria de llars que po-
den accedir al denominat: 
Bo Social de justícia ener-

gètica. Està dirigit a llars 
amb ingressos baixos par-
ticularment afectats per la 
crisi energètica. Aquesta 
nova categoria suposa 
l’aplicació d’un descomp-
te del 40% sobre el PVPC  
i estarà vigent fins al 31 de 
desembre del 2023. 

A tall d’exemple, po-
den acollir-se al nou bo 

de justícia energètica un 
adult amb una renda infe-
rior a 16.213 euros anuals 
o una família de quatre 
membres amb una ren-
da inferior a 26.751 euros 
anuals. 

L’entrada en vigor 
del nou Reial decret llei 
18/2022 també amplia els 
descomptes i els prorroga 

fins al 31 de desembre del 
2023. Així, per als con-
sumidors vulnerables 
l’ajut passa del 60% al 
65%, mentre que per als 
que es trobin en situació 
de vulnerabilitat severa 
s’amplia en un 10% més, 
de manera que passa del 
70% al 80%.  

A més, també s’incre-
menta el nombre de quilo-
watts hora (kWh) sobre els 
quals s’apliquen aquestes 
bonificacions, per la qual 
cosa el volum d’energia 
anual subjecta al des-
compte s’incrementa en 
un 15% i de forma pro-
porcional a les persones 
que convisquin al mateix 
habitatge.

IGUALADA
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Arrenca el programa de FP Dual a la 
residència P. Vilaseca amb 15 joves

REDACCIÓ

El Consorci Sociosani-
tari d’Igualada (CSSI) 
i l’Ajuntament d’Igua-

lada ja han posat en marxa el 
programa de Formació Pro-
fessional Dual per a 15 joves 
que han iniciat les classes te-
òriques a les instal·lacions de 
Ig-Nova Ocupació i les pràcti-
ques a la Residència Pare Vi-
laseca. 
Després d’un procés de selec-
ció que es va dur a terme els 
mesos d’octubre i novembre, 
es van incorporar al programa 
10 noies i 5 nois, d’entre 17 i 29 
anys, que es formaran com a 
auxiliars de geriatria durant el 
període d’un any. El programa 
s’ha adreçat a persones joves 
que estiguin motivades per 
tenir cura de persones grans i 
que vulguin aprendre aquesta 
professió, combinant al ma-
teix temps, formació a l’aula i 
treball a la residència i cobrant 
un sou.
Els joves van iniciar el progra-

REDACCIÓ

Cada any la Mancomu-
nitat Intermunicipal 
de la Conca d’Òdena 

(MICOD) edita l’agenda d’ac-
tes i activitats emmarcades 
en la data del 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones. El 
cartell per difondre conjunta-
ment totes aquestes activitats 
s’escull, des de fa deu anys, 
en un concurs obert a totes 
les persones empadronades a 
l’Anoia. Per a poder-hi partici-
par cal haver nascut abans del 
2007 i no dedicar-se professi-
onalment al món del disseny 
grà�c. Les bases del premi es 
poden consultar al web www.
micod.cat.
Les obres, que han d’inclou-
re una referència explícita al 
8 de març i poden estar fetes 
en qualsevol tècnica, s’han 
de presentar abans del dia 20 
de gener de 2023 a l’o�cina 
d’atenció ciutadana dels ajun-
taments d’Igualada, Vilanova 

del Camí, la Pobla de Clara-
munt, Santa Margarida de 
Montbui, Òdena, Jorba o Cas-
tellolí. La persona guanyadora 
s’endurà un premi de 300€.
El jurat estarà format per un 
persona de l’àrea d’igualtat 
de la MICOD, professionals 
representants d’institucions 
vinculades amb l’art i el dis-
seny i representants d’associa-
cions de dones de l’àmbit de la 
MICOD. Aquest jurat valorarà 
la qualitat tècnica de l’obra, la 
qualitat artística, l’impacte vi-
sual, l’originalitat, la creativitat 
i l’adequació de la imatge amb 
la temàtica de transmissió de 
valors igualitaris i la defensa 
dels drets de les dones. El ve-
redicte del jurat es farà públic 
a inicis del mes de febrer.
La guanyadora de la passada 
edició va ser la jove igualadi-
na Júlia Guarro. En anteriors 
edicions l’han guanyat Marta 
Pérez, Olga Solà, Carla Alba, 
Laura Juan, Adrià Haro, Ma-
riona Casares, Guillem Elvira 
i Xavier Mula. 

Torna el concurs de cartells 
del 8M de la Micod

ma el passat 28 de novembre, i 
a més de les classes teòriques 
i practiques també han pogut 
realitzar una jornada de for-
mació practica al centre 4D 
Health. 
Els participants tenen un 
contracte de formació en al-
ternança d’1 any de durada a 
jornada complerta i cobren un 
salari inicial mensual de 650€ 
bruts durant aquest període. 
Una vegada s’hagi superat el 
curs, les persones podran ser 
contractades pel CSSI ja que 
durant aquest any de formació 
obtindran el Certi�cat de Pro-

fessionalitat d’Atenció Socio-
sanitària a Persones Depen-
dents en Institucions Socials. 
És tracta d’un projecte atrac-
tiu pels joves, que podran 
formar-se en un sector amb 
molt de futur i podran rebre 
una retribució mentre es for-
men, i molt interessant també 
pel CSSI, doncs podrà formar 
de forma especialitzada a 15 
joves que després podran in-
corporar-se a l’empresa. 
El projecte ha rebut una sub-
venció de 266.596,35€ del 
Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC). 

L’equip de 
la Veu et desitja 
molt bon

Nadal

L’equip de 
la Veu et desitja 
molt bon

Nadal
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Instal·len caixes niu per a ocells en parcs
 i patis d’escoles

REDACCIÓ

L’Ajuntament, amb l’ob-
jectiu d’avançar cap a 
una gestió proactiva 

de la biodiversitat urbana ha 
instal·lat diversos hotels d’in-
sectes, menjadores i caixes niu 
per a ocells insectívors en di-
versos parcs i escoles del mu-
nicipi amb l’objectiu d’afavorir 
la millora de les poblacions 
d’espècies autòctones de fau-
na, la lluita biològica contra 
les plagues del verd urbà; així 
com, també, la conscienciació 
ciutadana i l’educació ambien-
tal en matèria de biodiversitat.
Aquesta acció forma part 
d’una campanya que es va ini-
ciar l’any 2021. Atesos els bons 
resultats de la prova pilot, 
s’ha decidit continuar durant 
aquest hivern del 2022 - 2023. 
Així, durant aquest mes de 
desembre s’han instal·lat un 
total de 50 menjadores dis-
tribuïdes en diverses escoles i 
llars d’infants i en espais verds 
d’Igualada com els parcs Gar-

cia Fossas, Vallbona, Valldau-
ra, Trànsit, Solidaritat entre 
d’altres, però també al Passeig 
Verdaguer i, evidentment, al 
Parc Central, per tal de submi-
nistrar aliment a les aus hiver-
nants de la nostra ciutat.
En aquestes menjadores s’ani-
rà reposant l’aliment, concre-
tament cacauets, cada dues 
setmanes �ns al mes de març 
i es farà el seguiment del con-
sum d’aliment.
De manera natural alguns 
ocells empren els buits i fo-
rats en els arbres per a nidi-
�car o amagar-se de possibles 
depredadors, però en algu-
nes zones, depenent del ti-

pus d’arbrat, pot resultar més 
complicat. Les caixes niu faci-
liten l’increment en les pobla-
cions d’ocells, i la seva perma-
nència estable en l’entorn, on 
ajuden a mantenir el control 
biològic de plagues i també 
propaguen la llavor dels ar-
bres, augmentant la diversitat 
de la �ora.
El regidor de Sostenibilitat, 
Miquel Vives, ha explicat que 
“aquesta iniciativa forma part 
de la voluntat de l’Ajuntament 
de contribuir en el desenvo-
lupament favorable de l’eco-
sistema, a la vegada que es fa 
pedagogia de la seva impor-
tància entre els més petits”. 

Diverses entitats demanen 
a Ajuntament i Consell 
accions per als sense sostre

REDACCIÓ

Les entitats Càritas Ar-
xiprestal Anoia Segar-
ra, Creu Roja Anoia, 

Igualada Acull i la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH), han presentat a la re-
gidoria d’Acció Social i Habi-
tatge de l’ajuntament d’Igua-
lada i la conselleria d’Acció 
Social del Consell Comarcal 
de l’Anoia una proposta de 
servei que doni resposta a la 
necessitat d’acollir a les perso-
nes sense sostre, transeünts o 
passavolants.
Les entitats expliquen que “ho 
hem fet en apropar-nos al hi-
vern i preveure les situacions 
de malestar que genera no sa-
ber quina resposta donar quan 
ens trobem amb la situació o 
quan alguns veïns d’Igualada 
ens interpel·len davant la pre-
sencia de persones que dor-
men al carrer en ple hivern”. 
Afegeixen que “proposem 

un espai que faci d’alberg on 
aquestes persones hi puguin 
fer una primera estada. En 
aquest sentit pensem que po-
dria ser oportú apro�tar l’espai 
de l’actual Alberg de Sant Jau-
me, ja que pels peregrins hi ha 
un nou espai”. 
Finalment, en un comunicat, 
exposen que “també ens ha 
motivat el fet de la proposta 
presentada al Parlament de 
Catalunya sobre una llei per 
fer front al sensellarisme on es 
demanen  espais residencials, 
empadronament i accés a ser-
veis bàsics a tot Catalunya”. 

1. El sorteig es realitzarà el dissabte 14 de gener de 2023 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 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 2022.

6. Els 500€ seran repartits en 5 premis de 100€ per gastar en 
productes dels nostres establiments.

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

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

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

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

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

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

La Direcció
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Dues llars d’infants, a la 
Xarxa d’Escoles per la 
Sostenibilitat

Escola “La Lluna”.

REDACCIÓ

Les escoles bressol mu-
nicipals “La Lluna” i 
“L’Espígol” han acabat 

el procés de formació per a 
poder formar part de la Xar-
xa d’Escoles per la Sosteni-
bilitat d’Igualada (XESI) i ja 
són Escoles Verdes. D’altra 
banda, l’IES Pere Vives Vich i 
l’Institut Milà i Fontanals han 
començat la formació per a 
formar-ne part pròximament. 
Així, cada cop són més els 
centres educatius d’Iguala-
da que disposen del distintiu 
d’Escola Verda, concretament 
són 19 centres, dels 24 que te-
nim a Igualada (llars, escoles i 
instituts) i dos estan en procés 
de ser-ho. 
Les Escoles Verdes són centres 
educatius compromesos amb 
la sostenibilitat que treballen 
per fomentar una educació 
ecosocial que transformi el 
centre educatiu i el seu entorn, 
tot treballant en xarxa amb al-
tres entitats del territori.
La regidora d’Ensenyament, 
Patrícia Illa, i el regidor de 
Sostenibilitat, Miquel Vives 
van lliurar les acreditacions a 
les escoles.
Per formar part de la XESI els 
centres primer han de rebre la 
formació i així aconseguir el 
distintiu d’Escola Verda. Una 
vegada han fet la formació i 
els deures per ser Escola Ver-
da, poden unir-se a les xarxes 
municipals. Normalment, la 
formació inicial la fa la Gene-
ralitat, però aquest curs no hi 
havia prevista formació per 
part de la Generalitat i l’Ajun-
tament d’Igualada, acompa-

REDACCIÓ

El passat tres de desem-
bre sis estudiants de 4rt 
d’Infermeria de la UdL 

van viatjar als campaments de 
refugiats Sahrauís localitzats 
a la província de Tinduf, sud-
oest d’Algèria, juntament amb 
una comissió de quatre metges 
(tres d’ells sahrauís, però que 
actualment treballen a Espa-
nya), quatre infermeres i una 
�sioterapeuta. Els sis estudi-
ants són Laia Resa, Ana Abad, 
Ariadna Lozano, Mario Mar-
tín, Alaitz Iturzaeta i Elisenda 
Prat.
Aquest viatge forma part del 
projecte Fem Salut creat per 
Sàhara Ponent, una associació
sense ànim de lucre que es va 
crear l’any 2006 amb l’objectiu 
de visibilitzar la realitat obli-
dada del poble sahrauí. Ja fa 47 
anys que el poble sahrauí s’ha 
dedicat a sobreviure als camps 
de refugiats als afores de Tin-
douf, a base de l’ajuda humani-
tària i a organitzar-se de forma 
exemplar, per a no caure en 
l’oblit i la desesperança.
El projecte Fem Salut pre-
tén treballar diferents línies: 
Atenció sanitària a la població 
Sahrauí per part dels professi-
onals sanitaris de Lleida, for-
mació i reciclatge professional 
al personal sanitari local, pràc-
tiques a terreny de l’alumnat 
d’infermeria i medicina de la 
UdL, rehabilitació de dispen-
saris, entre altres objectius de 
l’estratègia en cooperació pel 
que fa als drets humans de ca-
ràcter social, com són la salut i 
l’educació.
Així doncs, els professionals 
sanitaris, van estar passant con-
sulta de crònics a l’hospital

nyant i potenciant aquest in-
terès de l’IES Pere Vives Vich 
i l’Institut Milà i Fontanals a 
incorporar-se a la XESI, ha 
assumit el cost i la coordina-
ció d’aquesta formació.
Miquel Vives, ha explicat que 
“hem cregut necessari fer un 
esforç per tal que aquests dos 
centres no s’haguessin d’es-
perar un curs més fins que 
Generalitat oferís la forma-
ció i ho hem assumit des de 
l’Ajuntament”. Vives ha afegit 
“que els centres educatius 
tinguin integrada la sosteni-
bilitat en el seu projecte edu-
catiu per tal de construir una 
escola de qualitat, transfor-
madora i oberta a la comuni-
tat, és fonamental”. 

Escola “L’Espígol”.

Sis estudiants d’Infermeria del Campus 
d’Igualada-UdL, al Sahara Occidental

d’Awsard, als dispensaris (cen-
tres de salut) i atenent les ur-
gències del mateix hospital. A 
més, van preparar formacions 
als professionals locals, on van 
explicar conceptes fonamentals 
sobre patologies respiratòries, 
cura de ferides, mobilitzacions 
de pacients, embenats, etc. Els 
estudiants, van realitzar pràcti-
ques amb les infermeres i met-
ges que ens acompanyaven, 
amb les llevadores locals i amb 
els infermers de l’hospital naci-
onal de Rabouni, amb la �na-
litat d’obtenir una visió global 
dels diferents serveis que existi-
en, així com aprendre la manera 
de treballar dels professionals 
sanitaris sahrauís.
Aquesta experiència els ha per-
mès tenir una lleugera idea del 
sistema de salut als campaments 
de refugiats i fer un diagnòs-
tic de la situació actual. A més 
d’adonar-se de la importància 
de no perdre l’essència de la in-
fermeria, ja que sovint s’oblida 
la humanització d’aquesta pro-
fessió. Aquesta va ser una de les 
lliçons més importants que els 
estudiants van rebre de les pro-
fessionals sahrauís, doncs depe-
nen en gran manera de l’ajuda 
humanitària, tant pel material 
com per professionals especia-
litzats. És per això que estan en 

un estat d’adaptació constant a 
causa de la manca de recursos.
A banda de la tasca assisten-
cial, l’equip sanitari va tenir 
l’oportunitat de fer un treball 
de sensibilització amb la causa 
Sahrauí convivint amb famílies 
locals i visitant el Museu de 
la Resistència, on s’explica tot 
el referent al con�icte amb el 
Marroc, a l’hospital militar de 
Bohla, Casa Paradiso (un es-
pai de teràpia i residència per 
a infants amb problemes neu-
rològics) i al mercat d’Auserd, 
on van poder endinsar-se una 
mica més en la seva cultura.
Expliquen que aquest viatge 
ha estat sens dubte una ex-
periència de conscienciació 
sobre la possibilitat de viure 
d’una altra forma més sos-
tenible, l’afecte pels recursos 
més bàsics com són l’aigua i el 
menjar. El poble sahrauí és un 
clar exemple d’hospitalitat, fa-
mília, comunitat, de lluita pels 
ideals i de resiliència.
Un cop a casa, estan disposa-
des a fer ressò de les injustíci-
es i la vulneració de drets que 
està vivint el poble sahrauí, i 
explicar tot el que han après 
sobre el con�icte al Sàhara 
Occidental, el signi�cat real 
de cuidar i l’etnocentrisme 
que sovint es perpetua. 

OBERTURA DE PORTES, 
VEHICLES I CAIXES FORTES

INSTAL-LACIÓ 
I REPARACIÓ DE TOT TIPUS 

DE PANYS

INSTAL-LACIÓ DE PORTES 
CUIRASSADES

DUPLICAT DE TOT TIPUS DE 
CLAUS I COMADAMENTS DE 

VEHICLES I GARATGE

INSTAL-LACIÓ  DE SISTEMES  
DE SEGURETAT

MANTENIMENT  DE 
COMUNITATS

93 196 82 09
613 37 04 42

De dilluns a dissabte
de 9:30h a 14h i de 17h a 20:30h

C/ Sant Magí, 15 · Igualada
serralleria@serralleriaanoia.com

www.serralleriaanoia.com
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L’Associació Nou Centre reparteix 4.000 
euros en premis

REDACCIÓ

Un any més, els esta-
bliments Nou Centre 
que han participat 

a la Campanya de Nadal, en-
guany en el marc de la campa-
nya institucional i comercial 
“Hi havia una vegada un Bosc 
Màgic a Igualada”, han repar-
tit il·lusió pels barris del Poble 
Sec, les Comes i Set Camins.
El sorteig de la Campanya de 
Nadal 2023, que es va fer el 
passat dissabte a l’avinguda 
Dr. Pasteur, va repartir un to-
tal de 4.000 euros en premis. 
Vint de 125 € i trenta-tres de 
50 €, en xecs regal de 25 € i 50 
€ per a utilitzar �ns el dia 31 
de gener als establiments Nou 
Centre que han participat en 
la campanya d’aquest any. A 
més, cinc d’aquests premis són 
lots de productes.
D’altra banda, clients i co-
merciants van poder gaudir 
durant tot el matí del concert 
itinerant de la cantant iguala-
dina Laura Rojas, que amb les 
seves nadales va amenitzar el 
matí dels veïns de les avingu-
des Barcelona i doctor Pasteur.
Els números premiats amb 
125€ són:
00603-Moda i Comple-
ments de Dona; 01529-Per-
ruqueria Manuel Freixo; 
01925-Kine Fisioteràpia i 
Salut; 03424-Supermercats 
Sebastián; 06815-Vins Do-
menech; 09589-Xarcuteria 
Ibañez; 10244-Xarcuteria 
Ibañez, 10729-Xarcuteria 
Ibañez; 11041-L’Avet Pa-
pereria; 11055-L’Avet Pa-
pereria; 11734-AIgualada 
Ferreteria; 12302-Farmàcia 
Adzet 12601-Farmàcia Ad-
zet; 12817-Farmàcia Adzet; 

Taller Cristóbal Terron 
inaugura la nova seu

REDACCIÓ

Taller Cristóbal Terron 
va inaugurar la nova 
seu, al carrer de Grè-

cia del polígon de les Comes 
d’Igualada. 

La planta té 1.100 metres 
quadrats edificats , amb patis 
externs on hi hi ha la zona de 
pintura que són 1.100 me-
tres més. A l'acte inaugural 
hi van assistir autoritats de 
la ciutat així com una bona 
quantitat d'amics i clients. 

REDACCIÓ

El passat dissabte 17 de 
desembre, els amics 
i amigues del Rotary 

Club d’Igualada van organit-
zar una sortida per posar el 
seu granet de sorra en la re-
forestació del bosc que es va 
cremar en l’incendi del juliol 
de l’any passat, concretament 
al bosc de l’Alzina de Can Gol, 
situada a Sant Martí de Tous.
Així, un grup de 30 persones 
van sembrar 7.200 llavors de 

Rotary Igualada sembra 
9.200 llavors a Tous

pi garriguenc i 2.000 glans 
d’alzina, dues de les espèci-
es més característiques de la 
zona. Ho van fer en una zona 
de 8 hectàrees aproximada-
ment.  
Jordi Camins, soci del Rotary 
Club Igualada i organitzador 
de la trobada, va explicar que 
“si ho hem fet bé, han de néixer 
uns 2.750 arbres” i va afegir la 
importància d’aquesta acció ja 
que “la fotosíntesi dels arbres, 
una vegada siguin adults ab-
sorbirà unes 55 Tm de diòxid 
de carboni cada any”. 

12868-Farmàcia Adzet; 14001-
La Bodega; 19221-Don Relax; 
21774-Estanc 11; 22568-Op-
cinatura; 23316-Opcinatura.
Els números premiats amb 
50€ o un lot de productes són:
00009-Centre Quiropràctic; 
01058-Moda i Complements 
de Dona; 01537-Perruqueria 
Manuel Freixo; 01738-Kine Fi-
sioteràpia i Salut; 02204-Aba-
cicles; 02536-AnoiaFoto Es-
tudi; 02927-Bufet Font (lot 
de productes); 05228-Bar 
Curucú; 05762-Restaurant 
Cor Verd; 06180-Comerci-
al Segura; 06772-Joan Car-
les Joiers; 07131-Fruiteria 
Carme Miranda; 07803-Fin-
ques Sasi (lot de productes); 

08149-Fruiteria J. Serra; 
10712-Xarcuteria Ibañez; 
10872-Podologia Balmes; 
11700-Silxama; 11739-AI-
gualada Ferreteria; 13606 - 
Ferreteria Tools; 13030-Ass. 
Mapfre (lot de productes); 
13906-Quirocreixent; 14363-
La Taqueta Fuig; 15141-Pin-
tures Anoia (lot de produc-
tes); 16202-Supermercats 
Suma; 17904-Il Mondo del 
Bambino; 18049-Perruqueria 
Montserrat; 18956-Farmà-
cia Tous; 19468-Don Re-
lax; 20020-Marcè & Sagar-
ra Dental; 20390-Ferreteria 
Anoia; 20798-Pastisseria 
Pla; 23739-Opcinatura; 
24954-Restaurant Aqua. 

Ensenyant el carnet de subscriptor 
de La Veu i presentant aquest cupó 

a la guixeta
VÀLID PER A 1 PERSONA

RESERVA LA TEVA ENTRADA:

www.elspastorets.com
www.teatremunicipalateneu.cat
pastoretsigualada@gmail.com

Tel. 93 803 75 56
Punt d’informació cultural i turística

A la taquilla del teatre: 
Dijous d’11 a 13h i de 18h a 20h

1 hora abans de cada funció

2x1
RESERVA LA TEVA ENTRADA:RESERVA LA TEVA ENTRADA:
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EVA REMOLINA EconomistaSoci fundador i director de Ceina
www.ceina.com

MANEL LÓPEZ 
I SEUBA

Trucs per a estalviar benzinaInteŀligència artificial

Durant el 2022 hem anat 
veient com el preu del 
carburant ha anat pujant 
dia a dia. En les últimes 

setmanes, la pujada ens està donant 
una treva, però encara el seu cost 
està molt lluny del que tenia abans 
de l’inici de la guerra entre Rússia 
i Ucraïna.

Afortunadament, hi ha alguns trucs 
que podem fer tant en el moment de 
la conducció, com en el moment del 
proveïment de carburant i que po-
den ajudar-nos a reduir el consum 
i que es noti en la nostra butxaca. 
Són aquests:

- Els canvis de marxa han de realit-
zar-se quan el motor està entre 2000 
i 2500 revolucions per minut en el 
cas dels automòbils de gasolina i en-
tre 1500 i 2000 en els de dièsel.

- Mantenir la velocitat constant 
sempre que es pugui. Són els canvis 
bruscos com les frenades i les acce-
lerades els que ens fan perdre més 
diners, per la qual cosa és millor 
circular entre els 90 i els 110 quilò-

La intel·ligència arti�cial (IA) 
és un terme que s’usa per des-
criure les màquines o sistemes 
que poden realitzar tasques 

que requereixen intel·ligència humana, 
com ara la resolució de problemes o la 
presa de decisions. Això inclou tasques 
com el reconeixement de veus o imat-
ges, la traducció de llengües o la con-
ducció autònoma de vehicles.

L’IA ha estat un camp de recerca actiu 
des de �nals del segle XX, i ha expe-
rimentat un gran desenvolupament en 
les últimes dècades. Això s’ha vist re-
�ectit en l’aparició de diverses aplicaci-
ons de l’IA en la vida quotidiana, com 
ara els assistents virtuals o els sistemes 
de recomanació de productes o serveis.

Les possibilitats de l’IA són pràctica-
ment il·limitades, i ja s’estan desenvo-
lupant aplicacions en àmbits tan di-
versos com la medicina, la producció 
o la investigació cientí�ca. A més, l’IA 
també pot ser una eina molt útil per a 
millorar la productivitat i la qualitat de 
vida, ja que pot automatitzar tasques 
repetitives i permetre als treballadors 
dedicar més temps a tasques de major 
valor afegit.

Tot i això, l’IA també planteja alguns 
debats importants, com ara el possible 
impacte en el treball o en la privaci-
tat. Alguns experts creuen que l’IA 
pot conduir a la desaparició de certes 
feines o a la vulneració de la privaci-
tat dels individus, mentre que d’altres 
destaquen la importància de regulaci-

metres o connectar la velocitat de 
creuer de manera estable.

- Usar les marxes adequades en cada 
moment. Les marxes curtes (prime-
ra i segona) són les que més consu-
meixen.

- Altres aspectes que ens fan perdre 
molts diners són l’ús de la calefac-
ció, l’aire condicionat, les càrregues 
excessives o la utilització de vaques 
o portaesquís, així com baixar les fi-
nestres, perquè entre d’altres coses, 
exerceixen major resistència a l’aire.

En el moment de proveir-se de ben-
zina, també hem d’anar amb compte:

- S’aconsella no esgotar el dipòsit, ja 
que quan hi ha poca gasolina s’acu-
mula més aire i fa que la gasolina, 
s’evapori.

- El millor moment per a fer provi-
sió de benzina és a primera hora del 
matí, que és quan el carburant està 
més fred i dens i entra més quantitat 
de benzina. 

ons adequades per tal de garantir un 
ús responsable de l’IA.

Malgrat els avenços que s’han produït 
en el camp de l’IA, encara hi ha una 
sèrie de límits que limiten la seva ca-
pacitat per emular plenament la intel-
ligència humana. Un d’aquests límits 
és la manca de consciència o de sen-
sibilitat emocional. La majoria de les 
màquines d’IA són capaces de realitzar 
tasques amb un alt grau de precisió, 
però encara no són capaces de sentir 
emocions o de comprendre plenament 
els sentiments dels altres. Això pot ser 
un problema quan es tracta de pren-
dre decisions que involucrin aspectes 
morals o ètics, ja que la consciència i la 
sensibilitat emocional són factors clau 
en aquest tipus de decisions.

En relació al futur de l’IA, hi ha qui 
creu que pot arribar a superar la intel-
ligència humana en un futur no gaire 
llunyà, mentre que d’altres consideren 
que aquesta és una hipòtesi poc pro-
bable. Sigui com sigui, és indubtable 
que l’IA seguirà sent un tema molt im-
portant en els anys vinents i que conti-
nuarà tenint un gran impacte en molts 
àmbits de la nostra vida. És important 
que ens preparem per a aquest futur i 
que ens assegurem que l’ús de l’IA es 
fa de manera responsable i justa per a 
tots els membres de la societat.

Avui tenia mandra d’escriure. L’article 
l‘ha fet Chat gpt, una intel·ligència ar-
ti�cial d’Open AI. No n’he modi�cat 
ni una paraula. 

Catalunya està preparada per ser un pol d’atracció d’inversions 
en #semiconductors. Ho hem compartit amb una cinquantena 
d’empreses, universitats i agents d’aquest àmbit imprescindi-
ble per a la nostra sobirania tecnològica.

ROGER TORRENT I RAMIÓ @rogertorrent
Conseller d’@empresacat i @treballcat
 de la Generalitat de Catalunya. Pare de l’Elna i l’Ada.

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Una empresa de videojocs crearà 150 llocs de treball a Barcelona.
La firma danesa IO Interactive contractarà programadors, artistes, 
animadors, dissenyadors de joc i de so.

“El lloguer mitjà a Catalunya equival al 106% del seu salari net, 
segons el Consell de Joventut d’Espanya”. (Estas y estos jóvenes 
son las y los que tienen y van a seguir teniendo que contribuir al 
pago de las actuales y futuras pensiones). 

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra
Dr. en Economía; Catedrático; Autor.
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“Hi ha qui creu que pot arribar a superar 
la intel·ligència humana 

en un futur no gaire llunyà”

“El seu cost està molt lluny del que tenia 
abans de l’inici de la guerra 

entre Rússia i Ucraïna.”



però, no són els únics: la 
�abilitat, la proximitat, la 
vinculació amb el territori 
i la igualtat també hi són 
molt presents. Juntes, les 
companyies del GrupTG 
DX saben que els valors no 
tan sols es comuniquen, 
sinó que es demostren. Per 
això, els posa en pràctica en 
cadascun dels seus serveis, 
amb l’objectiu de seguir 
mereixent la con�ança que 
li atorguen els seus usuaris 
i usuàries. 

Les persones, clau de l’èxit 
del GrupTG DX

Més enllà dels seus valors, 
un dels actius més impor-
tants del GrupTG DX és el 
seu equip humà. La pro-
fessionalitat, la dedicació, 
l’entrega i l’esforç de totes 

que són els que contracten 
persones particulars, enti-
tats, empreses, centres edu-
catius i agències de viatges 
d’arreu del territori nacio-
nal i internacional. Amb el 
pas dels anys, el GrupTG 
DX s’ha convertit en una 
empresa especialitzada en 
aquesta classe de serveis. 
La seva �ota no té fronte-
res i ha circulat per països 
com França, el Regne Unit, 
Alemanya, Itàlia i Polònia, 
entre d’altres. 

A més, el GrupTG DX 
compta amb una llarga 
experiència en serveis de 
proximitat, com sortides de 
cap de setmana per a grups, 
excursions, serveis de mo-
bilitat per a congressos, 
transferiments per a facili-
tar l’enllaç entre els hotels 
i els aeroports, serveis de 
transport en casaments i 
comiats de solter i soltera… 
La varietat dels models de 
vehicle que formen part de 
la seva extensa �ota —pre-
parada, també, per a viatjar 
amb persones amb diversi-
tat funcional— permet que 
el GrupTG DX tingui una 
gran capacitat per a adap-
tar-se a les necessitats par-
ticulars que requereix cada 
servei discrecional.  Però, 
més enllà de les empreses 

Qualitat, seguretat, innovació i sostenibilitat: 
els motors de l’èxit del centenari GrupTG DX

GRUPTG DX: MasatsTG DX, TGO DX, 
TGTravel DX i ElMeuBus DX
SECTOR: Transports i mobilitat
TREBALLADORS/ES: + de 150 persones

Amb el pas del 
temps i l’esforç de 
totes les persones 
que hi treballen, 

el GrupTG DX s’ha conver-
tit en el grup empresarial de 
referència en el sector de la 
mobilitat a les comarques 
del Baix Llobregat, el Vallès 
Occidental, el Bages i l’Ano-
ia. Cada dia, la seva extensa 
�ota d’autobusos es posa en 
marxa per oferir un servei de 
qualitat, e�cient, sostenible 
i segur. Amb prop de cent 
seixanta-cinc treballadors i 
treballadores, amb presència 
en vint-i-set ciutats catala-
nes i una aposta constant per 
la innovació, el grup con-
centra empreses històriques 
del sector centenàries -com 
TGO DX- o que estan a punt 
de ser-ho, com MasatsTG 
DX. També inclou TGTravel 
DX, la seva pròpia agència de 
viatges, i forma part de DI-
REXIS, un dels grans grups 
de mobilitat a Catalunya.

El GrupTG DX opera dese-
nes de línies regulars arreu 
de la província de Barce-
lona, moltes de les quals 
a l’Anoia, a través de Ma-
satsTG DX. Els seus serveis, 
però, fa anys que van molt 
més enllà. La companyia 
ofereix també tota mena 
de trajectes discrecionals, 

de mobilitat en transport 
col·lectiu, el GrupTG DX 
també compta amb TG-
Travel DX, la seva pròpia 
agència de viatges; tot, 
adaptant-se sempre a les 
necessitats i als gustos de 
la clientela. A més, impul-
sa serveis innovadors en el 
sector, com ara el Bus Bike, 
que permet que grups de 
ciclistes es desplacin amb 
autobús juntament amb 
les bicicletes, de qualsevol 
model.

Qualitat, seguretat, innova-
ció i sostenibilitat. Aquests 
són els quatre grans valors 
que fan moure cada dia les 
empreses del GrupTG DX. 
S’han forjat durant anys i, 
en l’actualitat, ja formen 
part de la seva essència. 
Aquests quatre valors, 

El transport més còmode i sostenible 
per anar al Polígon de Les Comes!

T’hi acostem des d’Igualada, Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí.

Descarrega’t l’app ‘ElMeuBus Clic.cat’
i fes la teva reserva!

lescomes.elmeubus.com

Android

iOs

les persones que han for-
mat part de la companyia 
en algun moment de la seva 
història han contribuït a 
enfortir-la, a millorar-ne la 
qualitat dels serveis i a pre-
parar totes les seves empre-
ses -TGO DX, MasatsTG 
DX i l’agència de viatges 
TGTravel DX- per entomar 
amb agilitat i determinació 
les novetats i canvis que ha 
anat vivint el sector. L’equip 
humà ha estat el veritable 
motor del GrupTG DX i 
una de les seves claus de 
l’èxit més rellevants. Avui, 
tot i que la seva plantilla 
supera els 150 treballadors 
i treballadores, s’hi segueix 
notant el seu tarannà fami-
liar, un factor que ha ajudat 
a convertir la companyia en 
un dels grups  de referència 
del sector a Catalunya. 
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L’alcaldessa anuncia 
durant la recepció de 
Nadal la compra d’un 
local que es destinarà 

a les entitats 
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CALAF · LA VEU 

Els dies 25 de desem-
bre a les 19:00h i 6, 8, 
15 i 22 de gener a les 

17:30h, podrem gaudir dels 
Pastorets de Calaf, un es-
pectacle de Nadal considerat 
com el més espectacular de 
Catalunya.
Durant unes setmanes Ca-
laf, la capital dels Pastorets, 
s’omple de gent que s’acosta 
al poble per assistir a la seva 
cita amb els Pastorets de Ca-
laf, un espectacle que compta 
amb 98 anys d’història i que 
edició rere edició, sorprèn 
per la qualitat interpretativa, 
per una posada en escena im-
pressionant i per un treball de 
direcció curós i estudiat.
Eloi Fonoll, director dels 
Pastorets de Calaf, torna a 
sorprendre’ns creant un es-
pectacle on la tradició i la 
modernitat conviuen harmò-
nicament amb una posada 
en escena que arriba a punts 
àlgids realment espectaculars 
gràcies a uns estudiats i inno-
vadors efectes especials.

La gran qualitat interpretati-
va d’un l’elenc format per més 
de 110 actors i actrius, afegit 
als esforços tècnics i al precís 
treball de direcció de Fonoll, 
ha donat lloc a un espectacle 
per viure amb els cinc sentits 
que emociona i atrapa al pú-
blic des del primer minut.
Un dels aspectes diferenci-
als dels Pastorets de Calaf 
respecte als altres Pastorets 
que se celebren durant el 
Nadal a tot Catalunya, és la 
voluntat d’experimentació 
dramatúrgica i la capacitat 

d’involucrar l’espectador en 
la història que s’explica al 
llarg de l’obra ja sigui a tra-
vés dels efectes especials o 
bé, escurçant la distància que 
separa l’escenari de la platea 
tot trencant la sensació de la 
quarta paret, alhora que in-
terpel·la al públic a través de 
la dansa, la música, la il·lu-
minació o la interpretació.
Els jocs lumínics, el vestu-
ari dissenyat i confeccio-
nat per membres de l’equip 
dels Pastorets de Calaf, la 
impecable sonorització, els 

Els Pastorets de Calaf, a escena amb molta força i novetats

efectes especials moderns i 
una fantàstica coreografia, 
juntament amb el treball de 
direcció i el mestratge dels 
actors i actrius han conver-
tit Els Pastorets de Calaf en 
una obra de teatre que està a 
l’altura de les grans produc-
cions professionals del pano-
rama teatral de Catalunya.
I és que els Pastorets de Ca-
laf, és un espectacle que ha 
aconseguit implicar a gran 
part del poble, alhora que ha 
sabut posar en valor aspectes 
fonamentals com són el co-

merç de proximitat i els pro-
ductes de la terra, un factor 
més que ajuda a escurçar la 
distància que separa el segle 
XIX del XXI a través de la 
cultura popular.
En finalitzar la representa-
ció, es convidarà a tots els 
espectadors a fer un mos de 
botifarra i pa, regat amb vi 
de la comarca i càntirs d’ai-
gua, una iniciativa pionera 
que confirma, una vegada 
més, que els Pastorets de Ca-
laf és un espectacle per ser 
viscut amb els cinc sentits! 

VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

Una quarantena d’en-
titats locals van par-
ticipar divendres en 

la tradicional recepció de 
Nadal que cada any els ofe-
reix l’ajuntament de Vilano-
va del Camí, la primera sen-
se restriccions després de la 
pandèmia per la Covid-19. 
La cerimònia, que es va fer a 
Can Papasseit, va començar 
amb la projecció d’un audi-
ovisual realitzat a partir de 
vídeos breus enviats per les 
mateixes associacions tot re-
collint els millors desitjos per 
al 2023.
La part audiovisual d’aquest 
acte és sempre una sorpresa 
perquè depèn, en bona part, 
del material que envien les 
mateixes entitats. I aquest 
any, les felicitacions nadalen-
ques no podien haver estat 
més originals. Ambientades 
en un western, cantades, en-
cistellant durant un entre-
nament, a l’escola, al Centre 
d’Innovació... van ser més 
d’una vintena de vídeos els 

que van dibuixar un somriu-
re entre els assistents i que 
durant el refrigeri van oferir 
tema de conversa.
El regidor d’Esports, Rafael 
Gabarri, va ser l’encarregat 
d’obrir l’acte, i ho va fer amb 
agraïments a l’esforç que fan 
els clubs i entitats que om-
plen d’activitat la vila durant 
tot l’any.
La regidora de Cultura, Car-
lota Silva, també va tenir 
paraules de reconeixement i 
gratitud cap a les entitats cul-
turals i socials que, malgrat 
les circumstàncies, sempre 
han col·laborat amb l’ajunta-
ment i han organitzat multi-
tud d’activitats, pràcticament 
una diària, va destacar la re-
gidora.
L’alcaldessa Noemí Trucharte 

va cloure l’acte manifestant el 
seu orgull pel dinamisme del 
teixit associatiu del municipi.
“Sou l’enveja de la conca per-
què a Vilanova no es para 
mai, sempre hi ha activitat”.
Trucharte va aprofitar l’acte 
per fer un anunci important 
i és que l’ajuntament està 

Vilanova del Camí tindrà un nou local destinat a les entitats

negociant la compra d’un 
local que té previst dedicar 
a les entitats locals. Aquesta 
és una vella reivindicació de 
les associacions, ja que mol-
tes no disposen d’un espai 
on poder reunir-se o dispo-
sar d’un magatzem mentre 
que d’altres estan pagant un 

lloguer per tenir aquest es-
pai.
L’acte es va acabar amb el re-
partiment de les postals, els ca-
lendaris de Nadal i també d’un 
petit present per a cada enti-
tat. I, mentrestant, es va po-
der gaudir d’un refrigeri i una 
bona estona de conversa. 



VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

Els infants vilanovins 
tornaran a gaudir de 
quatre dies d’activitats 

lúdiques en el marc del Saló 
de la Infància. A partir del 
27 de desembre i fins al 30 
de desembre, Can Papasseit 
els oferirà un espai de tro-
bada i diversió enmig de les 
vacances escolars. Enguany 
la temàtica del Saló de la 
Infància serà la ciutat de les 
joguines.
El saló obrirà portes amb 
horari de 10 a 13 h i de 16 h 
a 20 h, a excepció del dia 28 
de desembre que, a la tarda, 
hi haurà entrada gratuïta per 
veure l’espectacle infantil del 
Paf el meu amic màgic, be-
renar (per gentilesa de l’em-
presa Players) i l’arribada del 
Patge Makalí.
D’altra banda, cal esmentar 
que el dia 30 de desembre 
de 16 a 17 h està reservat per 
infants amb necessitats es-
pecials.
L’entrada té un cost de 2 € 
per dia i 7 € l’abonament i 
és gratuït per acompanyats i 
infants menors de 3 anys.
Cada tarda, el saló de jocs 
estarà amenitzat amb algun 
espectacle.

AGENDA D’ESPECTACLES
El primer dia, dimarts 27 
de desembre, en Betu el pa-
llasso arribarà amb la seva 
maleta i es transformarà 
davant dels petits. A través 
de cançons conegudes pels 
nens i nenes, els farà passar 
una estona de descobriment 
d’aquest personatge que aca-
ba despullant-se de disfressa 
i pintures, per tornar a mar-
xar com ha arribat, una per-

sona “normal”.
Dimecres 28 de desembre, 
abans de l’arribada del Pat-
ge Makalí, l’espectacle és en 
Paf el meu amic màgic, una 
aventura a la recerca de la 
complicitat i la infantesa. 
El drac màgic no troba la 
Belinda, creu que els pirates 
l’han segrestat. S’enfronta-
rà a ells, i viatjarà a l’Illa de 
la Conquilla pensant que la 
reina l’ha segrestat. Però al 
final descobrirà que el que 
passa és que la Belinda s’ha 
fet gran. 
Pel dijous 29 de desembre, 
el programa preveu Màgia 
amb Dani Magyk, un espec-
tacle on els barrets són molt 
importants per poder fer 
màgia.
I per últim, divendres 30, 
els infants podran passar 
una bona estona amb en 
Cagallufes el follet rondi-
naire. Un personatge que no 
té cap persona amiga donat 
que per tradició, a la seva 
família (els Cagallufes) no 
són amics de la gresca, ni els 
agraden les festes, i els cor-
respon fer fora a les perso-
nes que s’acosten al bosc. 

Tot a punt per al Saló 
de la Infància

VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí va retre ho-
menatge a sis matrimo-

nis vilanovins en l’any de les 
seves Noces d’Or. Les parelles 
homenatjades van ser Ambro-
sio Mejías Martín i Estefana 
García Arrés; Francisco Palaci-
os Guillén i Maria Pilar García 
Arrés; Joaquín Martín Díaz i 
Francisca Gómez Quiñones; 
Joaquín Galán Durán i Rosa-
rio Gramón Roldán; José Rivas 
Fernández i Dolores Lozano 
Corral i Josep Torras Mas i 
Maria Neus Esquius Corbella.
L’acte, que es va celebrar el dia 
10 de desembre a Can Papas-
seit, va aplegar amics i famili-
ars, en una entranyable i emo-
tiva cerimònia centrada en la 
trajectòria vital dels protago-
nistes. Un audiovisual va ser-
vir per introduir la història de 
cada una de les parelles a qui 
després es va poder conèixer 
una mica millor a través d’una 
breu entrevista amb la conduc-
tora de la cerimònia, la perio-
dista Marissa Martínez. I la 
cirereta del pastís la va posar la 
vilanovina Sheila Grados que 

els va oferir un tema musical 
especialment escollit per cada 
parella.
En el torn d’intervencions, 
Laura Pavón, regidora de la 
gent gran, va felicitar els matri-
monis i va destacar les històri-
es de superació, però sobretot 
d’amor, que hi ha darrere de 
cada una de les parelles. 
“Cada història està plena d’ex-
periències, sentiments, de 
di�cultats, però també d’ale-
gries i sobretot d’amor. Amor 
incondicional a la família, als 
�lls, als nets i això es nota i es 
transmet”
L’alcaldessa, Noemí Truc-
harte, va adreçar-se als as-

Emotiu reconeixement municipal a sis 
matrimonis en les seves Noces d’Or

sistents, visiblement emo-
cionada. Els va felicitar per 
aquests 50 anys de casats i 
per l’esforç que molts d’ells 
han hagut de fer per millorar 
les seves condicions de vida.
“És fàcil connectar amb les 
vostres històries familiars i 
sentir-se part d’aquest llarg 
camí que heu recorregut i 
que en molts casos ha impli-
cat deixar la terra de naixe-
ment i la família per buscar 
noves oportunitats”.
L’acte es va cloure amb la 
cançó “Boig per tu” inter-
pretada per Sheila Grados, 
la tradicional fotografia de 
família i un refrigeri. 

VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

Aquest dilluns, es co-
mencen els treballs de 
manteniment d’alguns 

camins del municipi, dins el 
Programa sectorial de millora 
de camins de la Diputació de 
Barcelona per als anys 2022-
2023. L’actuació començarà al 

camí dels horts dels Moletons, i 
continuarà al llarg de la setma-
na a alguns camins de la zona 
de Can Titó i Can Bernades.
Amb aquest programa, la Dipu-
tació de Barcelona vol contri-
buir al �nançament de l’execu-
ció d’obres de millora en camins 
d’ús públic, que estiguin en àm-
bit no urbà i siguin aptes per al 

trànsit rodat motoritzat. L’exe-
cució de les actuacions inclou 
des de l’1 de juliol de 2021 �ns 
al 31 de desembre de 2023.
L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí té un import total con-
cedit de 17.015,80 € pels dos 
anys. En concret, l’import con-
cedit per l’any 2022 ha estat de 
8.925,71 € (iva inclòs). 

Treballs de manteniment i millora 
d’alguns camins rurals 
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MONTBUI · LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
va aprovar el passat di-

jous 15 de desembre, en ple 
extraordinari, un pressupost 
consolidat de 9,6 milions 
d’euros, dels quals 8,8 milions 
corresponen a l’Ajuntament, 
545.000 al Patronat Llars d’In-
fants Municipals, 729.930 a la 
societat Montbui Activa SL i 
11.750 al Consorci la Tossa de 
Montbui. 
El pressupost es va aprovar per 
majoria absoluta amb els vots 
favorables dels set regidors i 
regidores que formen l’equip 
de govern (els sis d’Ara Mont-
bui i el regidor de Som Mont-
bui-ERC) i l’abstenció dels sis 
regidors del PSC Montbui, 
partit a l’oposició municipal. 
Durant la presentació del 
pressupost, el regidor d’Hi-
senda Adrià Castelltort, va 
recordar que “en relació als in-
gressos corrents enguany hem 
tingut un increment 639.000 
euros (9 per cent) i, d’altra 
banda, preveiem també que 
les despeses corrents incre-
mentin en 622.000 euros, �ns 
a assolir un pressupost de 7’56 
milions d’euros, incrementant 
especialment les partides de 
personal i prestació de serveis 
a la ciutadania. El pressupost 
d’inversió es situa en 1’27 mi-
lions d’euros”. 
Pel que fa al capítol 1, el que 

engloba les despeses de perso-
nal, és una partida que passa 
de 2’6 a 3 milions. Com va 
explicar Adrià Castelltort “la 
partida de personal interna 
s’incrementa un 15 per cent 
tenint en compte que hi hem 
contemplat la revalorització 
del sou dels funcionaris, �-
xada per l’Estat, l’aplicació de 
la Relació de Llocs de Treball 
(RLT) que actualitza les con-
dicions de categoria laboral i 
salarial dels treballs, i també 
contemplem la incorporació 
de noves places”. 
Pel que fa al capítol 2, -béns 
corrents i serveis-, enguany 
s’incrementa la despesa en un 
5 per cent, arribant als 3’55 
milions d’euros. Segons va ex-
plicar Adrià Castelltort, “entre 
les partides destacades hi ha 
60.000 euros en concepte d’es-
tudis urbanístics per tal d’im-
plementar el programa d’ajuda 
a les actuacions d’entorns de 
rehabilitació programada amb 
Fons Next Generation. També 
s’incrementen de forma no-
table les partides destinades 
a prestacions socials, tant les 
relatives al Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD) com les 
del Centre Obert, així com un 
increment econòmic a les par-
tides destinades a joventut”. 
Un dels aspectes que va remar-
car el regidor va ser la previsió 
d’un increment de �ns el 40 
per cent a la despesa d’alguns 
subministres com l’electricitat 

MONTBUI · LA VEU 

Dissabte passat es va viu-
re una emotiva i emo-
cionant arribada dels 

Patges Reials Hammend i Alika 
a una Sala Auditori Mont-Àgo-
ra plena de gom a gom, i que 
va gaudir amb un excel·lent 
Musical de Nadal previ, que va 
fer les delícies de petits i grans. 
Pels volts d’un quart de set de 
la tarda apareixia a l’escenari 
per primer cop la presidenta de 
l’entitat Reis Montbui, Yolanda 
Cañas, qui donaria pas a l’es-
trena o�cial del videclip amb el 
nou himne.  
L’autor, compositor i produc-
tor de l’himne és Javi Mance-
bo. Sergio Mancebo ha estat 
el realitzador d’aquesta peça 
audiovisual que ja és part del 
llegat montbuienc. Un video-
clip que vincula passat, present 
i futur de la festa, recuperant 
els orígens del gran impulsor 

d’aquesta festa, José Fernández 
Peña, Pepe Bigotes, i culminant 
en la gran tasca que fa actual-
ment l’entitat Reis Montbui, a 
partir de la tasca de desenes de 
voluntaris i voluntàries.
En �nalitzar l’estrena del vide-
oclip amb l’himne, van fer la 
seva entrada els Patges Ham-
mend i Alika, que van saludar 
als infants montbuiencs, els 
van recordar que el proper 31 
de desembre es farà, també a 
Mont-Àgora, el lliurament de 
la carta als Patges, i que el pro-
per 5 de gener, a l’aparcament 
del Passeig Catalunya arriba-
ran en globus Ses Majestats els 
Reis de l’Orient.

FESTA DE REIS AL NUCLI ANTIC
El proper dilluns 26 de de-
sembre, dia de Sant Esteve, 
tindrà lloc l’arribada del Patge 
Faruk i la recollida de cartes a 
l’Ateneu Cultural i Recreatiu 
del Nucli Antic. 

i el gas, i els combustibles.  
Castelltort va remarcar que la 
despesa en tractament de resi-
dus disminueix perquè s’ha 
millorat en la recollida selec-
tiva a nivell municipal.
El capítol 4, convenis i trans-
ferències de capital, incremen-
tarà un 10 per cent addicional, 
respecte al pressupost ante-
rior, arribant als 850.000 eu-
ros. Hi ha la previsió d’apor-
tar 270.000 euros a la societat 
municipal Montbui Activa SL 
(amb increment per la despesa 
en subministraments), també 
es preveu un increment per 
al Patronat Llars d’Infants, te-
nint en compte que l’ensenya-
ment de P2 passa a ser gratuït 
per a les famílies i això suposa 
la necessitat de co�nançament 
per part de l’Ajuntament. 
I pel que fa al capítol, 6, d’in-
versions, s’invertiran 70.000 
euros de fons propis a més de 
la inversió aconseguida pel 
2023 de subvencions, d’1’1 
milions d’euros.
El portaveu del grup socialis-
ta Josep Palacios va explicar 
que “votarem abstenció, ja 
que són els pressupostos de 
l’Equip de Govern. No estem 
d’acord amb les aportacions 
a la Societat Municipal per 
Mont-aQua. Tampoc estem 
d’acord amb l’increment a 
les partides de publicitat ni 
tampoc que les inversions en 
obres més importants siguin 
al Nucli Antic”. 

MONTBUI · LA VEU 

Dissabte passat va tenir 
lloc la 33a Marató de 
Joguines de Creu Roja 

Anoia, que pretén recollir jo-
guines noves perquè tots els 
infants de la comarca tinguin 
regals la nit de Reis. 
A Montbui la recollida es va 
fer per partida doble. Durant 
el matí al CCC La Vinícola, 
i durant tot el dia al pavelló 
Mont-aQua, amb la col·labo-
ració del Futbol Sala Montbui. 
Diferents persones a títol pro-
pi i entitats del municipi com 
l’Ateneu del Pi, hi van col·la-
borar amb aquesta iniciativa. 
L’Ajuntament Santa Marga-
rida de Montbui hi va fer 
també la seva aportació, en 
un acte que va comptar amb 

la presència de l’Alcalde Jesús 
Miguel Juárez i la 1r. Tinent 
d’Alcalde d’Acció Social Coral 
Vázquez i el 3r Tinent d’Alcal-
de de Promoció Econòmica 
Jordi Bòria Taixé. 

Montbui va col·laborar amb la Marató 
de joguines de Creu Roja Anoia

Com és habitual es demana-
va a la ciutadania que les jo-
guines havien de ser no bèl·li-
ques i no sexistes. També es 
demanaven jocs cooperatius 
o material escolar. 

L’Ajuntament aprova un pressupost 
consolidat de 9,6 milions d’euros

Montbui estrena nou 
himne de la Festa de Reis

EDICTE

Per acord de Junta de Govern Local de data 19 de 
desembre de 2022 es va aprovar inicialment el Pla 
Parcial de Delimitació SUD-2 “Maquinària Agrícola 
Solà”.

L’objectiu del pla és desenvolupar les previsions del 
POUM delimitant el sector.

Aquesta documentació romandrà exposada al 
públic, de conformitat amb l’article 37.2 del ROAS, 
als efectes del seu examen i presentació de recla-
macions i suggeriments, durant el termini de 45 
dies hàbils a partir de la data de la darrera publica-
ció en el BOPB, en el DOGC i en diaris de major 
divulgació al municipi.

Aquest expedient podrà ser consultat electrònica-
ment en el termini esmentat i l’edicte s’exposarà en 
la seu electrònica https://calaf.eadministracio.cat

Calaf, document signat electrònicament. 

L’alcalde
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LA POBLA DE C · LA VEU 

Per tercer any consecutiu, 
el calendari municipal 
que l’Ajuntament de la 

Pobla de Claramunt fa arri-
bar als veïns i veïnes servirà, a 
més, per a donar suport a una 
causa social. En aquesta oca-
sió el consistori ha adquirit 
aquests calendaris a través de 
l’Associació Espanyola Con-
tra el Càncer (AECC) per tal 
que la inversió municipal en 
aquests elements suposi tam-
bé una donació al treball que 
desenvolupa aquesta entitat 
en l’atenció a les persones ma-
laltes i al seu entorn. L’any pas-
sat els calendaris provenien de 
l’Associació DCA (Dany Cere-
bral Adquirit) Anoia. 

El calendari municipal de la Pobla, 
solidari en la lluita contra el càncer

ÒDENA · LA VEU 

Òdena obrirà les por-
tes el proper 27 de 
desembre a la vuite-

na edició del parc de Nadal, 
ubicat al pavelló Mestre Vila 
Vell. L’espai infantil tindrà 
un horari de 10 del matí a 1 
del migdia, i de 5 de la tar-
da a 8 del vespre, dimarts 
27, dimecres 28, dijous 29 i 
divendres 30 de desembre. 
L’entrada és gratuïta per a 
tothom i s’oferiran activitats 
diverses cada dia.
Seran quatre dies plens 
d’activitats com tallers, in-
flables, llits elàstics, ludo-
teca,... També es comptarà 
amb la visita de diferents 
personatges que als més pe-
tits segur no els deixarà in-
diferents.
Com a novetat, les tardes 
del 27 al 29 de desembre, es 
podrà participar en un esca-
pe room adreçat a joves de 
1r de primària a 1r d’ESO. 
Per fer-ho cal organitzar-se 
en grups de 4 participants 
i inscriure’s a https://forms.
gle/6gwXP4Xg6Fj6bceP9
També s’ha organitzat el 
primer Torneig Esportiu del 
Parc de Nadal per a nens i 
nenes de 6 a 14 anys. Per 
participar cal fer un grup 
mixta de 5 participants i 
inscriure’s a: https://forms.
gle/Xrp8NuUg1pH6NhU79
El Parc de Nadal vol oferir 
una oferta lúdica als infants 
d’Òdena durant les vacances 
de Nadal. 

Òdena ja té a punt el Parc de Nadal
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CASTELLOLÍ · LA VEU 

L’Ajuntament de Cas-
tellolí regala, durant 
aquestes festes de Na-

dal, un sac de llavors a totes 
les llars del municipi. Es trac-
ta d’una iniciativa que té per 
objectiu aportar salut i calor a 
tots els veïns i veïnes del po-
ble.
El detall és un coixí cervical 
terapèutic de llavors de blat i 
amb aroma de lavanda, em-
balat amb una funda de cotó 
i una caixa kra�. Aquesta 
iniciativa té una doble �na-
litat: per una banda generar 
escalfor, tal i com es feia tra-
dicionalment amb les bosses 
d’aigua calenta: “es pretén tor-
nar als orígens i aportar calor 
d’una forma més sostenible, 

sense fer tant ús de les ener-
gies fòssils o elèctriques”, ha 
explicat l’alcalde de Castellolí, 
Joan Serra.
D’altra banda, aquests sacs 
de llavors també busquen 
aportar salut. Les llavors que 
contenen el sac es poden uti-
litzar per cures medicinals. 
A més, el sac s’adapta millor 
al cos que una bossa d’aigua 
calenta i es pot fer servir per 
curar molèsties cervicals, ab-
dominals i musculars, entre 
d’altres.
Serra, explica que “amb 
aquesta iniciativa, l’Ajunta-
ment vol que tots els veïns i 
veïnes tinguin un pèl més de 
salut i de calor. És una gran 
iniciativa per desitjar bones 
festes a tots els veïns i veïnes 
de Castellolí”. 

L’Ajuntament regala sacs 
de llavors per aportar 
benestar a totes les llars 
de Castellolí



PIERA · LA VEU 

La quaranta-sisena edi-
ció del Concurs de Te-
atre Amateur Vila de 

Piera ha arribat a la seva clo-
enda després de dos mesos de 
propostes escèniques per a 
tots els públics. L’acte per aco-
miadar la convocatòria d’en-
guany del certamen s’ha ce-
lebrat aquest divendres amb 
l’entrega de guardons, al qual 
s’ha reconegut el grup Teatre 
Cul i Seu, de Sant Vicenç de 
Castellet, com a mereixedor 
del premi Memorial Ramon 
Mora atorgat pel jurat i per 

votació popular.
En l’edició d’aquest any han 
participat companyies tea-
trals arribades de Canet de 
Mar, Cassà de la Selva, Ter-
rassa, Sant Vicenç de Caste-
llet, Calafell, Manresa i Santa 
Perpètua de Mogoda.
A continuació, podeu consul-
tar la llista de premis:
- Votació popular – Premi 
memorial Ramon Mora: Te-
atre Cul i Seu (Sant Vicenç de 
Castellet)
- Presentació Escènica – 
Premi Memorial Paco Villa-
res: Companyia Teiatre (Teià)
- Millor actor de reparti-

Es lliuren els premis del 46è Concurs 
de Teatre Amateur Vila de Piera

ment: Miquel Escoda, de 
Gollunaka Teatre (Terrassa)
-Millor actriu de reparti-
ment: Teresa Bolet, del Grup 
de Teatre La K-Mama (Cala-
fell)
- Primer actor: Joan Torrens, 
dels Carlins (Manresa)
- Primera actriu: Iolanda 
Soler Estany, del Teatre Cul i 
Seu (Sant Vicenç de Castellet)
- Millor Direcció – Premi 
Memorial Joan Quintana: 
Jordi Guinart, del Grup de 
Teatre Cul I Seu (Sant Vicenç 
De Castellet)
- Millor grup: Grup de Teatre 
el Centru (Canet de Mar). 

PIERA · LA VEU 

Una de les principals 
novetats d’enguany 
és la instal·lació 

d’una pista de gel al Gall 
Mullat. Tota la població tin-
drà l’oportunitat de gaudir 
d’aquesta activitat des del 16 
de desembre fins al 8 de ge-
ner, per un preu de cinc eu-
ros.
L’horari d’aquesta activitat 
és: el cap de setmana del 17 i 
18 de desembre d’11 a 14.30 
i de 16.30 a 21h; del 19 al 22 
de desembre de 17 a 21 h, 
mentre que del 23 de desem-
bre al 8 de gener, d’11 a 14.30 
h i de 16.30 a 21 h. Hi haurà 
dates especials, com el 24 de 

Horaris de la pista de gel del Gall Mullat 
a Piera

desembre (tanca a les 19.30 
h), el 25 de desembre (tanca 
a les 21 h), el 31 de desembre 
(tanca a les 19.30 h) i el 5 de 

gener (tanca a les 19.30 h).
A més, comprant als comerços 
locals es pot arribar a obtenir un 
descompte d’1 € per tiquet.

CARME · LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana es van fer a 
Carme vàries activi-

tats de temàtiques diferents.
Dissabte a la tarda s’enceta-
ven les accions nadalenques 
amb el tradicional Caga Tió 
al Casal, el qual va estar pre-
cedit per la projecció de la 
pel·lícula Pinotxo. Grans i 
petits van gaudir d’allò més!.
Diumenge al matí, l’AMPA 
de l’Escola Serra de Coll-Bas, 
juntament amb la col·labora-
ció dels ajuntaments d’Orpí i 

Cap de setmana d’activitats 
a Carme

de Carme va organitzar una 
caminada solidària per re-
captar fons per La Marató. 
Gairebé 150 persones van 
desafiar al fred i als 10 km. 
de l’exigent recorregut per 
donar suport a la iniciativa 
i per a reivindicar la impor-
tància de la salut cardiovas-
cular.
A l’arribada els esperava, a 
banda de la satisfacció per 
haver participat, una bona 
dosi de xocolata calenta amb 
coca.
Paral·lelament, durant el 
migdia, es va celebrar al Ca-

sal una exposició de treballs 
de patchwork, a càrrec del 
grup de dones que impulsa 
aquesta activitat i que es reu-
neixen periòdicament per a 
tirar endavant les seves cre-
acions, les quals van deixar 
bocabadats als assistents tant 
pel gran volum de peces ex-
posades com per la seva qua-
litat.
I aquest proper cap de set-
mana entrem de ple a les fes-
tes nadalenques amb els Pas-
torets de dissabte a la nit, el 
bingo de Nadal el diumenge 
a la tarda i l’arribada del Pat-
ge Faruk i la Patgessa Fadil·la 
el dilluns al migdia. 
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CAPELLADES · LA VEU 

L’Agència Catalana de 
l’Aigua ha tornat a re-
novar l’estat d’alerta de 

l’aqüífer Carme-Capellades, 
que es va acordar el mes de 
maig, i ha declarat per prime-
ra vegada l’alerta de tot el Sis-
tema Ter-Llobregat.
Això comporta un seguit de 
restriccions en l’ús de l’aigua. 
En general, hi ha una limitació 
del consum d’aigua que no pot 
superar els 250 litres per habi-
tant i dia. 
Hi ha un seguit de limitacions 
en el reg: 
- Als jardins i zones verdes, 
tant públics com privats, ha 
de fer-se només en l’horari de 
menor insolació (de 20h a 8h). 
- La dotació de reg ha de ser la 
mínima imprescindible, evi-
tant fer-ho en dies de pluja, i 
en cap cas superar una dotació 
de 450 m3/ha/mes. 
- Els regs particulars es poden 
regar com a màxim 2 dies per 
setmana. 
Cal destacar que:
- Resta prohibit l’ompliment 

total o parcial de fonts orna-
mentals, llacs arti�cials i altres 
elements d’ús estètic de l’ai-
gua, amb excepció dels llacs 
arti�cials que facin de suport 
de vida aquàtica, en què es 
permet l’ús imprescindible de 
l’aigua pel seu manteniment. 
- Es prohibeix als particu-
lars la neteja de carrers, pavi-
ments, façanes i similars utilit-
zant mànigues d’aigua o altres 
sistemes que utilitzin una là-
mina d’aigua per arrossegar la 

L’aqüífer Carme-Capellades continua en estat d’alerta 
per sequera

brutícia. Aquesta prohibició 
no inclou la neteja amb pal de 
fregar, galleda i esponja. 
- Es prohibeix la utilització 
d’aigua per a l’eliminació de 
pols en matèria en suspensió 
a l’aire. 
- La utilització d’aigua per 
l’ompliment de piscines no-
més queda autoritzada en de-
terminats supòsits concrets.
- L’ús de l’aigua en granges 
connectades a la xarxa d’abas-
tament queda limitat per a 

CAPELLADES · LA VEU 

El dilluns 26 es farà una nova 
edició del tradicional Con-
cert de Sant Esteve.
Aquest any a les 7 de la tarda 
al Teatre La Lliga la Cobla Al-
mogavarenca oferirà un con-
cert de sardanes i música per 
a cobla, amb la participació 
de la Coral Noves Veus.

Dilluns, Concert de 
Sant Esteve

CAPELLADES · LA VEU 

Enguany s’ha escollit la 
selva com a temàtica 
d’ambientació d’una 

nova edició del Saló de la In-
fància de Capellades, que arri-
ba amb tota la força després de 
dos anys d’aturada.
Aquestes festes es recuperarà 
el format d’abans de la pan-
dèmia, amb activitats molt 
variades dins el Pavelló Polies-
portiu. Hi haurà manualitats, 
in�ables, cuina, videojocs per 
als joves, llits elàstics, jocs ge-
gants....
El Saló de la Infància comen-
çarà el dia 28 i acabarà el dis-
sabte 31. Els dies 28, 29 i 30 
obrirà per les tardes, de 16 a 
20h, i el dia 31 pel matí d’11 
a 13h. El preu de l’entrada és 
lliure per als infants de 0 a 3 
anys, de 3€ per als de 6 a 16 
anys i d’1€ per als adults. Els 
infants menors de 10 anys cal 
que vagin acompanyats d’un 
adult. S’hi podrà entrar de 
franc comprant als establi-
ments adherits a Capellades 
Comerç, ja que amb compres 
superiors als 20 euros es rega-
larà una entrada. Cal guardar 
els resguards de compra, a 
partir del 21 de desembre.

El Saló de la Infància 
ens portarà a la selva

les quantitats necessàries per 
l’abeurament i neteja dels ani-
mals i del recinte, ajustant-se 
en tots els casos als valors pre-
vistos a la plani�cació hidro-
lògica.
Per això des de la Junta Cen-
tral d’Usuaris d’Aigua del Car-
me-Capellades s’ha emès un 
comunicat per recordar que 
el nostre àmbit es troba im-
mers en un doble estat d’alerta 
dels seus recursos hídrics, tant 
subterranis com en alta. 
Per aquest motiu es vol rei-
terar que tots els habitants i 
usuaris compleixin amb les 
limitacions previstes en el Pla 
Especial de Sequera, i en qual-
sevol dels supòsits facin un ús 
el més restrictiu possible i l’es-
trictament necessari d’aquest 
recurs. 
Finalment, el comunicat 
destaca que “des de la Jun-
ta Central d’Usuaris d’Aigua 
del Carme-Capellades estem 
treballant conjuntament amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua, 
per tal de fer el seu seguiment 
i poder revertir l’actual situa-
ció el més aviat possible”. 

CAPELLADES · LA VEU 

Una de les activitat bà-
siques d’unes festes 
de Nadal són els Reis 

d’Orient. A Capellades el dia 
1 de gener a les 6 de la tarda 
es rebrà els emissaris reials, 
el Patge Kama-lú i la Patgesa 
Halima, a la plaça de Cata-
lunya on tothom li podrà fer 
arribar les cartes.

La propera cita serà el dijous 
5 de gener arribaran el Reis, 
els emissaris i tot el seguici 
reial amb les seves carrosses. 
Seguint el recorregut habitu-
al a partir de les 7 de la tarda, 
arribaran a la plaça Verdaguer 
on els rebrà l’alcalde, Salvador 
Vives i tot el consistori, i des-
prés d’adreçar-se al seu públic, 
seguiran el camí repartint re-
gals i molta il·lusió. 

Els Patges Reials arribaran 
el dia 1 a Capellades
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SANT MARTÍ DE TOUS · LA VEU 

Des del dia 15 de de-
sembre i �ns al quin-
ze de gener estarà en 

marxa la campanya nadalenca 
‘Per festes, regalem-nos Tous’, 
impulsada per l’Ajuntament 
de Sant Martí de Tous, amb 
el suport del Consell Comar-
cal de l’Anoia i la Diputació de 
Barcelona. La iniciativa pre-
tén fomentar el comerç local, 
i donar difusió dels productes 
artesans del municipi.
Des de l’Ajuntament de Tous, 
en col·laboració amb la Dipu-
tació de Barcelona, s’ha con-
tribuït aquest mes de desem-
bre a la decoració nadalenca 
de la porta dels comerços del 
nucli amb la intensió de con-
vidar les persones que passin 
per davant a entrar-hi. En-
guany, es pot veure en els es-
tabliments: Forn la Plaça, Per-
ruqueria i estètica Raquel, Cal 

Ton, Farmàcia J. Domènech, 
Bar Don Paco, Cal Codina, 
L’Ateneu Municipal, Perru-
queria Carme, Estètica Laura, 
Cinema de Tous, Teatre Nu i 
Restaurant l’Eucaria.
El primer tinent d’alcalde i re-
gidor de Promoció Econòmica 
de Tous, Pau Mir, fa una crida 
a què aquestes festes, regalem 
Tous “El comerç de Sant Martí 
de Tous és garantia de servei, 
qualitat, proximitat i sempre 
està al nostre costat... apro�-
tem-ho!”. De la mateixa ma-
nera, Mir ha recordat “també 
animem a la ciutadania a tenir 
presents les empreses i serveis 
autònoms locals, tots i totes 
formem una gran xarxa al ser-
vei de la gent de Tous, donem 
vida al comerç local!”.
Aquesta campanya no és l’úni-
ca que, des de l’Ajuntament 
es promou per fomentar el 
comerç local i de proximitat. 
Durant l’estiu, també es posa 

en marxa la campanya ‘Com-
prar a Tous té premi’, impul-
sada conjuntament amb la 
Xarxa de Barris Antics, amb 
la qual totes les persones que 
comprin als comerços de Tous 
podran guanyar experiències. 
El mes passat, Tous també va 
acollir ‘Experiència Artesa-
na’, una iniciativa del Con-
sell Comarcal de l’Anoia, que 
conjuntament amb els ajun-
taments de Tous, del Bruc, 
Copons i La Llacuna volen 
acostar l’artesania al gran pú-
blic i potenciar el talent dels 
professionals d’aquest àmbit 
i potenciar també la capaci-
tat creativa de la comunitat 
artesana a la comarca. En 
aquest sentit, Pau Mir assegu-
ra que “és molt important per 
nosaltres recolzar el comerç 
de Tous, hem d’apro�tar que 
sempre estan al nostre costat 
i, sobretot, cuidar-los perquè 
hi segueixin sent”. 

L’Ajuntament de Tous engega, un any més, una campanya nadalenca 
per promoure el comerç local

SANT MARTÍ DE TOUS · LA VEU 

La companyia del príncep 
Totilau oferirà, el pro-
per 24 de desembre, a 

les 12 del migdia, l’espectacle 
“Mozartland” al Casal de Sant 
Martí de Tous.
D’aquesta manera, la compa-
nyia de teatre creada per Marc 
Hervàs i Clara Dalmau, cele-
brarà els 15 anys de trajectòria 
actuant en el mateix espai on 
van néixer: va ser amb l’es-
pectacle “Sis Joans”, de Carles 
Riba, que pocs dies després 
s’estrenaria o�cialment al Tea-
tre Nacional de Catalunya.
“Mozartland” és la seva darre-
ra creació. Es tracta d’un con-
cert-espectacle que convida el 
públic a entrar a l’habitació de 
jugar del petit Mozart i la seva 
germana Nannerl, interpretats 
per dos nens de carn i ossos. 
Allà, amb la música en di-
recte del compositor a càrrec 
d’un quartet de corda i �auta, 
tres actors esceni�quen, amb 
grans màscares, alguns dels 
contes populars que més van 
divertir al petit geni de Salz-
burg: La granota i la princesa, 
La Caputxeta vermella, Han-
sel i Gretel, L’ocell daurat i Els 
músics de Bremen. 
L’espectacle va adreçat a in-

fants a partir de 2 anys i als 
familiars que els acompanyen. 
Compta amb els músics Es-
ter Alonso, David Andújar, 
Laia Pàmies i Mariona Tuset; 
amb els actors Clara Dalmau, 
Bernat Hervàs, Laura Hervàs, 
Jordi Hervàs i Ares Piqué, amb 
la dramatúrgia i direcció escè-
nica de Marc Hervàs i amb la 
producció de Lorena Benesey. 
Es tracta d’un espectacle creat 
en residència al Casal de Sant 
Martí de Tous, a la Sala Miguel 
Hernández de Sabadell i amb 
la col·laboració de l’Institut Ca-
talà de les Empreses Culturals.

La companyia del príncep To-
tilau ha creat, al llarg d’aquests 
15 anys, un total d’onze es-
pectacles adreçats a un públic 
familiar, entre els quals des-
taquen “Sis Joans”, de Carles 
Riba; “Escenes d’infants”, a 
partir de la música de Frederic 
Mompou; “Monsieur Croche”, 
sobre la vida i la música de 
Claude Debussy; “Mare Terra”, 
un espectacle sobre l’evolució 
de les espècies, o els especta-
cles de carrer “El llop ferotge” 
i “El meu amic Brutus”.
Les seves produccions s’han 
pogut veure als principals te-

La companyia del príncep Totilau celebra 15 anys amb l’espectacle 
“Mozartland” al Casal de Tous

atres i festivals del nostre país, 
com el Teatre Nacional de 
Catalunya, el festival Tempo-
rada Alta, La Mostra d’Igua-
lada, la Fira Mediterrània de 
Manresa o la Fira de Titelles 
de Lleida; també de l’estat es-
panyol, com la fira FETEN, 
el Festival de Teatro Clásico 
de Almagro, el festival Mu-
sika-Música de Bilbao, els 
CaixaForums de tot l’estat es-
panyol... I també, en alguna 
ocasió, han voltat pel món, 
i han estat a festivals com 
l’Uijeongbu Music Theater 
Festival, a Corea del Sud, o 

l’International Arts Carnival 
de Hong Kong. 
També s’han encarregat de di-
rigir dues produccions del Pe-
tit Liceu (el ballet “Petruixka”, 
d’Igor Stravinsky, i l’òpera 
participativa “Oh, l’amor!”); el 
concert per a l’Obra Social de 
“La Caixa” “Un te a la menta”, i 
quatre concerts familiars per a 
L’Auditori de Barcelona: “Wi-
moweh”, “Percussions”, “Els 
colors del metall” i “Els nous 
colors del metall”. 
Reserva d’entrades a princep-
totilau@gmail.com i al telèfon 
675 653 89. 











VECIANA · LA VEU 

Els actes de Nadal continu-
aran al municipi de Veci-
ana amb la Missa del Gall 

que enguany tornarà a l’església 
romànica de Santa Maria de Ve-
ciana tal i com s’havia celebrat 

des de l’any 1995 i �ns abans de 
la pandèmia.
La missa, que tindrà lloc el 
proper dissabte 24 de desem-
bre a les 8 del vespre, serà o�-
ciada per mossèn Carles Riera i 
acompanyada per les veus de la 
Coral de Veciana que farà una 

Propers actes de Nadal a Veciana

MONTMANEU · LA VEU 

El passat divendres, a la  
Sala de Montmaneu es 
va dur a terme el taller  

familiar de reciclatge per l’ela-
boració de decoració nadalen-
ca que ofereix l’Associació  
Aliment Humà.
En el taller el divers públic 

que hi va assistir  apro�tant 
material reciclat  (ampolles, 
bosses de cartró, plàstics …) 
van realitzar varis elements 
decoratius per aquestes festes 
de Nadal. Des de l’Ajuntament 
valorem molt positivament 
aquestes iniciatives i agraïm al 
Consell Comarcal de l’Anoia 
per aquesta iniciativa. 

Taller de decoració 
nadalenca amb material 
reciclat

S.M. SESGUEIOLES · LA VEU 

L’escola, conjuntament 
amb l’Ajuntament de 
Sant Martí Sesgueioles 

i l’empresa LaLaFOLK, estan 
provant un mètode nou per 
ensenyar anglès, que consis-
teix en fer les rutines diàries 
en aquest idioma al ritme de 
cançons enganxoses i fres-
ques acompanyades amb ví-
deos.
La idea és senzilla: la canalla 
fa les rutines diàries en anglès 
amb la seva mestra d’aula a 
través de cançons motivado-
res i així aprenen millor l’idi-
oma i poden utilitzar-lo de 
forma més espontània.
Per fer aquest projecte pilot, 
la mestra d’anglès i directora 
de la ZER Vent d’Avall, Laia 
González Prat, i la compo-
sitora i traductora britànica 
Geni Shaw, directora de La-
LaFOLK, han creat LaLa·Litt-
le·Kids: un temari de cançons 
en anglès molt adequades als 
infants d’aquesta edat que du-
rarà tot el curs escolar.
Amb aquest mètode innova-
dor d’aprenentatge, cada mes 
l’alumnat aprendrà una cançó 
nova, acompanyada d’un ví-
deo de la Geni cantant i fent 
gestos. La música és divertida 
i està dissenyada per fer que 
la canalla passi una bona es-

tona cantant, saltant i ballant. 
Aquesta bona experiència 
porta a la curiositat i més en-
davant, s’espera, a uns millors 
resultats en l’aprenentatge de 
la llengua anglesa.
Les cançons de LaLa·Litt-
le·Kids comencen a agafar 
forma a l’Espai Familiar de 
Sant Martí Sesgueioles, un 
espai que dinamitza la Geni 
de forma setmanal al mateix 
poble. “Em vaig adonar que 
la canalla amb molt poca edat 
era capaç d’aprendre un munt 
de cançons en anglès. Les que 
funcionen millor són molt 
enganxoses i incentiven a les 
criatures a saltar i ballar men-
tre canten,” explica la directo-
ra de LaLaFOLK.
La directora de l’escola i mes-
tra d’aula dels petits, Ester 
Garriga Gabarró, a�rma que 

L’Escola Font de l’Anoia, escola pilot 
en un projecte educatiu

als infants els agrada molt 
LaLa·Little·Kids. “Sempre em 
demanen fer les rutines en 
anglès. Estan aprenent molt i 
també s’ho passen pipa!”.
Per la seva part, la especialista 
d’anglès i directora de la ZER, 
Laia González Prat, també és 
capaç de veure el potencial de 
LaLa·Little·Kids, remarcant la 
seva utilitat ja que són “can-
çons enganxoses i divertides 
però alhora didàctiques.”
LaLaFOLK va començar fa 2 
anys per millorar l’anglès de 
tot l’alumnat a l’etapa infantil 
i primària a través d’ una ma-
nera d’ensenyar basada en les 
tradicions catalanes i la mú-
sica. Actualment s’està imple-
mentant en varies escoles a 
Catalunya amb resultats molt 
positius. @lalafolk_music / 
www.lalafolk.com 

cantada de nadales per cloure la 
vetllada.
L’endemà dia 25 està previst 
que es celebri missa de Nadal a 
l’església de Sant Pere del Vim. 
L’acte, que també serà o�ciat per 
mossèn Carles Riera, comença-
rà a les 11 del matí. 

CALAF · LA VEU 

Aquest Sant Esteve l’en-
titat cala�na El Casino 
de Calaf celebra les 

festes de Nadal amb l’orques-
tra Terres de Marca. Un Sant 
Esteve vestit de gala de val-
sos i obertures on es gaudirà 
d’obres d’autors europeus de 
renom que oferien les seves 
populars creacions dins la ma-
teixa línia desimbolta i alhora 
elegant de la família Strauss 
vienesa. La vetllada es com-
plementarà amb les cèlebres 
i imprescindibles obres  de 

Franz von Suppé i Jacques 
O�enbach. La música anirà 
acompanyada per la parella de 
ball Joan Pons i Pilar Clotet.
Per assegurar-vos la localitat 
als espectacles cal comprar 
les entrades de manera anti-
cipada a través del portal en-
trapolis.com o reservar-les al 
telèfon 93 869 83 77 o al 620 
134 018 (Josep). També es 
vendran el mateix dia a taqui-
lla, sempre que en quedin de 
disponibles. El preu del con-
cert és 15 € per als socis i de 
18 € per al públic en general. 
Entrades numerades. 

Celebra Sant Esteve 
al Casino de Calaf 

Empresa de treball 
temporal i selecció 
de personal

Empresa de treball 
temporal i selecció 

93 172 02 33
info@connect-ett.com
Carrer Soledat, 89 Igualada
connect-ett.com
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VECIANA · LA VEU 

La Diputació de Bar-
celona ha realitat un 
projecte d’eixampla-

ment del pont sobre la riera 
de Veciana situat al Pk 2,400 
de la carretera BV-1005 al 
terme municipal de Veciana. 
Aquest pont va ser construït 
a l’any 1908, i al 1939, durant 
la guerra civil, el seu únic arc 
va ser volat. A l’any 1941 es 
van acabar les obres de repa-
ració i des de llavors no s’hi 
han fet actuacions impor-
tants. El sistema constructiu 
d’eixamplament s’ha estudiat 
per tal de reduir al mínim el 
temps que la carretera haurà 
de romandre tallada a causa 
de l’execució de les obres.

El projecte, que ha estat lliu-
rat a l’Ajuntament, compta 
amb un pressupost de licita-
ció de 373.608 euros i un ter-
mini d’execució de sis mesos. 
Les obres tenen per �nalitat 
millorar la seguretat viària 
del creuament de la carretera 
sobre la riera de Veciana, ei-
xamplant la seva plataforma 
i substituint els merlets actu-
als per uns nous sistemes de 
contenció que proporcionin 
una circulació segura, a més 
de respectar el caràcter patri-
monial del vell pont de pedra. 
Actualment, el pont és estret 
i està situat a la sortida d’una 
corba, amb merlets de pedra 
que fan la funció de contenció 
de vehicles però han quedat 
desfasats respecte a les nor-

Projecte d’eixamplament del pont de 
la BV-1005 sobre la riera de Veciana 
conservant l’actual aparença de pedra

matives actuals de seguretat.
Les principals actuacions a 
realitzar inclouen l’ampliació 
de la plataforma del pont de 
pedra actual a través de la 
instal·lació d’unes estructu-
res en voladís per tal d’enca-
bir-hi una secció de d’entre 
5,5 i 6,5 metres, així com la 
Instal·lació de nous siste-
mes de contenció de vehicles 
que s’integrin visualment i 
proporcionin la seguretat 
adequada sobre el pont i els 
accessos. També s’inclou la 
reparació de les degradacions 
que al llarg dels anys ha patit 
la fàbrica de pedra netejant-lo 
d’elements externs i eliminant 
les alteracions super�cials a 
més de reparar les juntes que 
han patit erosions. 

VECIANA · LA VEU 

El passat diumenge dia 18 
de desembre l’Ajunta-
ment de Veciana va dur 

a terme un acte d’homenatge 
al qui fou regidor del consis-
tori entre els anys 2007 i 2021, 
Jordi Aymerich Puig.
L’homenatge a l’exregidor, que 
es va celebrar el mateix dia que 
es complia l’any del seu tras-
pàs, va començar a les 11 del 
matí amb una missa a l’església 
del nucli de Sant Pere del Vim 
d’on era �ll.
L’acte litúrgic fou o�ciat per 
mossèn Carles Riera i acom-
panyat per les veus del Cor 

Trinvant qui seguidament va 
oferir un recital de cançons so-
lemnes que van emocionar el 
nombrós públic que omplia de 
gom a gom l’església romànica.
A l’exterior l’alcalde de Vecia-
na, Jordi Servitje, va dedicar 
unes sentides paraules al ex-
company de consistori elo-
giant el seu tarannà humil, 
senzill i treballador. Per clou-
re l’acte d’homenatge l’alcalde 
va fer públic la decisió del ple 
de l’Ajuntament de Veciana de 
dedicar el carrer principal del 
nucli de Sant Pere del Vim a 
la persona de Jordi Aymerich 
Puig tal i com indica el monò-
lit que es va destapar. 

L’Ajuntament de Veciana 
dedica un carrer al seu 
exregidor Jordi Aymerich

Temporada 
2022 - 2023

Anem al teatre!

       

LA JAULA DE LAS LOCAS  Teatre Tívoli

Sortida amb el nostre autocar a les 14,45 hrs d’Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle al Teatre Tívoli. Entrades garantides a platea

“La JAULA DE LAS LOCAS” s'ha representat ininterrompudament per tot el món des de la seva estrena. De nou al Teatre Tívoli en una espectacular versió 
dirigida per Àngel Llàcer i Manu Guix. És un gran cant a la llibertat individual i col·lectiva. Una atrevida posada en escena, sorprenents coreogra�es, 
exuberant disseny de vestuari i una temàtica universal, el converteixen en un dels musicals més aclamats de la història. Cada funció transforma “La 
Gàbia” en una festa, una celebració de la “joie de vivre” que se sap com comença, però mai com s'acaba!

Preu per persona: 72€
Inclou: Transport + beguda + entrada a platea (Files 8, 9 i 10)
Pagament al fer l’inscripció - Places limitades

Divendres, dia 24 de febrer de 2023        Hora sortida: 14:45 h.

PRETTY WOMAN  Teatre Apolo

Sortida amb el nostre autocar a les 14,45 hrs d’Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Apolo. Entrades garantides a platea

Pretty woman, per primer cop a Espanya, el musical que ens farà somiar amb el conte de fades extret d'una de les comèdies romàntiques més estimades 
de la història, a partir del 22 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Pretty Woman - El musical manté el marc narratiu de l'èxit cinematogrà�c 
enriquint-se amb una banda sonora apassionant.

Comença a les 17,00 hrs. • Durada aprox.: 2 hores 30 min. amb descans

Preu per persona: 75€
Inclou: transport + beguda + entrada a platea (Files 6, 7 i 8)
Pagament al fer la inscripció - Places limitades

Divendres, dia 13 de gener de 2023        Hora sortida: 14:45 h.

93 803 75 56Reserva la teva butaca a: Fer Frans viatges. Rambla Sant Isidre, 9.
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L’Igualada Rigat accedeix als vuitens de �nal de la WSEC
REDACCIÓ · HOQUEI 

El cap de setmana eu-
ropeu a Les Comes va 
acabar amb un balanç 

de dues victòries de l’Iguala-
da Rigat davant l’US Coutras 
francès (2-0) i el RESG Wal-
sum alemany (11-0), amb el 
que va suposar la classi�cació 
per als vuitens de �nal com a 
líder del Grup C de la World 
Skate Europe Cup.
Divendres, els homes de Cesc 
Fernàndez, van haver de treba-
llar de valent davant una molt 
bona defensa de l’US Coutras, 
comandats per l’igualadí Marc 
Povedano, que van portar el 
partit a la segona meitat amb 
empat a zero. La gran actuació 
del porter francès  Alan Aude-
lin davant els insistents xuts 
de l’equip igualadí semblava 
que seria perfecta, però una 
penjada de Mats Zilken des 
de molt lluny, tot i que no la 
va desviar Gerard Riba, va ser 
su�cient per trencar la mura-
lla francesa i obrir el marcador 
al vuitè minut de la represa.
Tot i que el Coutras va tenir 
molt bones oportunitats, amb 
nombrosos xuts que es van es-
tavellar al ferro de la porteria 

defensada per Guillem Tor-
rents, l’equip francès va come-
tre la seva desena falta a poc 
més de 40 segons pel �nal del 
partit i el capità, Roger Bars, 
va agafar la responsabilitat i va 
clavar un potent xut, alt i cen-
trat, el qual no va poder aturar 
el porter francès.
Va ser la sentència a un par-
tit rocós, tot el contrari que 
el que es va viure diumenge 
al Pavelló de Les Comes, amb 
un enfrontament plàcid pels 
homes de Cesc Fernàndez. 
El RESG Walsum, que havia 
perdut 6-1 dissabte davant el 
Coutras, va sortir a jugar-li 
de tu a tu al conjunt arlequi-
nat, i això ho van apro�tar als 
compassos inicials Marc Carol 
i Oriol Llenas per obrir la llau-
na amb dos gols pràcticament 
consecutius.
L’equip bavarès va començar 
a desdibuixar la defensa, i els 
gols van anar caient un rere 
l’altre. Llenas, Yeste, Riba i 
Marimon van posar el 6-0, 
amb el qual es va arribar a la 
mitja part; tot i que Guillem 
Torrents no va tenir gaire feina 
durant els primers 25 minuts, 
sí que va haver d’esforçar-se en 
una falta directa que va execu-
tar el capità alemany, Sebasti-

an Hass, però que no va poder 
superar al jove porter igualadí 
que va tancar el cap de setma-
na amb dos zeros.
A la segona part, els tècnics 
van decidir donar-li minuts 
a Jaume-Arnau Marquès, els 
quals va saber apro�tar ja que 
al minut i mig de joc va haver 
de fer una gran aturada davant 
Cesar Carvalho. L’Igualada, ja 
amb menys embranzida, va fer 
el setè gràcies a una bona ac-
ció de Roger Bars que va dei-
xar-li una magní�ca passada 
a Uri Llenas perquè fes el seu 
particular hat-trick.

Poc després, Mats Zilken va 
fer dos gols pràcticament 
consecutius, el primer d’ells 
des del punt de la falta direc-
ta, amb el que s’arribaria al 
resultat de 9-0. Tety Vives i 
Nuno Rilhas en pròpia porta 
van acabar posant l’11-0 amb 
el qual s’arribaria al �nal del 
partit, també en part gràcies 
a una gran actuació de Jau-
me-Arnau Marquès davant 
les boles aturades: a més de la 
falta directa, el veterà porter 
igualadí va aturar dos penals 
per a la desesperació del con-
junt alemany.

Ara l’Igualada Rigat espera 
rival pels vuitens de la World 
Skate Europe Cup, el qual es 
coneixerà properament. Els 
possibles contrincants per a 
la següent fase de la WSE Cup 
pels igualadins son:
-Grossetto (Itàlia)
-Follonica (Itàlia)
-Valdagno (Itàlia)
-La Vendéenne (França)
-RHC Diesbach (Alemanya)
-SK Germania (Alemanya)
-CH Recam Làser Caldes (Es-
panya)
-HC Braga (Portugal)
-OC Barcelos (Portugal). 

Victòria clau del Nacional Catalana davant el CP Malgrat

Després del partit del 
Coutras – Walsum de 
la Fase Classi�catòria 

de la WSEC, el Pavelló de Les 
Comes va viure amb gran ex-
pectació del partit del Grup 
B de Nacional Catalana entre 
Igualada HC B i CP Malgrat 
Abaden, líder i quart classi-

REDACCIÓ · HOQUEI �cat del grup. Era un partit 
molt important, ja que si el 
Malgrat aconseguia els tres 
punts, retallava diferències 
i es posava molt a prop dels 
arlequinats i, a més, deixava 
peu a que altres equips fessin 
el mateix. Però si l’Igualada 
guanyava (com així va fer), es 
destacava encara més al cap-
damunt de la classi�cació i 
evitava que el Malgrat, que és 
un possible rival a la següent 
fase de competició, pogués 
sumar punts i complicar la 
situació a la fase de�nitiva 
de Nacional Catalana. L’equip 

de Marc Muntané va portar 
la iniciativa del partit en tot 
moment, i només un expedi-
tiu Marçal Coll sota pals va 
poder evitar que els iguala-
dins s’avancessin a la primera 
meitat. De fet, la primera part 
va ser un monòleg igualadí 
sense el premi del gol.
I així va començar la segona 
meitat, amb els locals buscant 
el gol i els malgratencs res-
guardats rere les guardes de 
Marçal Coll. Només en una 
de les jugades més inusuals 
del partit, l’Igualada va poder 
trencar l’empat i posar-se per 

davant al marcador: un potent 
xut d’Aleix Borràs va estave-
llar-se al pal de la porteria del 
Malgrat ben tapada per Coll. 
Carles Torner, que va fer una 
gran rematada al segon pal, 
va tornar a posar l’empat al 
marcador a falta de 16 minuts 
pel �nal del partit. Llavors 
Nil Cervera es va disfressar 
de superheroi i, després de 
defensar un 2 contra 1 que va 
poder refusar Jaume-Arnau 
Marquès amb el pit, va iniciar 
el contraatac que va culminar 
amb una escandalosa manio-
bra individual que va fer res-

sonar el ferro de l’interior de 
la porteria del Malgrat. 
El gol de la sentència va arri-
bar dos minuts després, amb 
una nova jugada individual 
de Cervera que va veure a 
Bosch sol al segon pal, i va 
enviar-li una gran passada 
per que el de Juneda l’enviés 
al fons de la xarxa. 

La diferència encara va poder 
ser més gran, però el Malgrat 
va poder defensar totes les 
envestides dels arlequinats, i 
d’aquesta manera es va arri-
bar al �nal dels 50 minuts. 
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REDACCIÓ · HOQUEI
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TELECABLE GIJÓN

IGUALADA F. HCP

Contundent derrota de l’Igualada Femení 
HCP a la pista del Gijón

Jugar al pavelló de Mata-Jo-
ve davant el Telecable Gijón 
és un repte sempre compli-

cat, però per segona tempo-
rada consecutiva va acabar 
amb una contundent golejada 
favorable a les asturianes, que 
van repetir el marcador assolit 
la passada temporada (10-1). 
El partit va tenir uns primers 
10 minuts en què les visitants 
van sortir sense complexes i 
van posar a prova a la portera 
xilena del Telecable Fernanda 
Hidalgo, arribant a disposar 
també d’un penal a favor llen-
çat per Pati Miret al pal.
Però coincidint amb la prime-
ra targeta blava a una jugado-
ra igualadina va començar un 
carrussel de decisions arbitrals 
molt rigoroses i un carrusel de 
faltes directes i inferioritats 
que va apro�tar l’equip asturià 
per obrir forat en el marcador. 
Primer Nuria Almeida, des-
prés que l’àrbitre obligués a re-
petir l’execució, posteriorment 
una altra blava, una directa 
ben aturada per Carla Batlle, 
però on les locals van apro�-

tar la superioritat numèrica 
per fer el 2-0. I a partir d’aquí, 
paulatinament, la resistència 
de l’Igualada Femení Grupo 
Guzman va anar minvant. I 
només dos minuts després, 
una altra targeta blava a una 
jugadora de l’IFHCP acabaria 
amb una altra directa fallada 
però que acabaria suposant el 
tercer gol, en una nova situa-
ció de superioritat numèrica.
Sara Roces va fer el quart gol 
pel Telecable i les igualadines 
desapro�tarien dues faltes di-
rectes.

A la represa l’equip entrenat 
des de la banda per Marc Ro-
jas (Carles Marín i el seu se-
gon Pol Josa es trobaven san-
cionats) va tornar a disposar 
d’una altra directa a favor, 
sense sort, i Marta Piquero al 
minut 31 feia el 5-0. A partir 
d’aquí el joc va ser dominat per 
les locals clarament, apro�tant 
jugades clares de gol. Els gols 
van anar caient favorables a 
l’equip asturià davant un Igua-

lada que només va poder fer 
el gol de l’honor per mediació 
de Marina Monge, després de 
culminar una bona assistència 
de Pati Miret. El desè gol del 
Telecable arribaria a 15 segons 
de la conclusió, certi�cant una 
golejada molt ampla, i la repe-
tició del mateix resultat que ja 
van patir les igualadines, ara 
fa tot just un any, a la mateixa 
pista.

La derrota a Gijón deixa virtu-
alment fora dels llocs de Copa 
de la Reina a l’equip iguala-
dí, que haurà de millorar si 
no vol veure compromesa la 
seva continuïtat a l’OK Liga 
Iberdrola. L’Igualada Femení 
Grupo Guzman  �nalitzarà 
l’any 2022 amb nou punts en 
onze partits, vorejant els llocs 
de descens directe, zona que 
marca actualment el Cerda-
nyola CH amb set punts, i 
encadenant la pitjor ratxa de 
resultats, cinc derrotes conse-
cutives en un moment molt 
important de la temporada. 

Atletes del CAI participen al 
Cros de Gavà i Banyoles

Un grup de joves atletes 
del CAI Petromira-
lles/Aigua de Rigat, 

participaren diumenge en la 
22ª  edició del Cros Ciutat de 
Gavà, disputat al bosc de la 
Sentiu amb organització del 
C.A. Gavà.
Van sobresortir les actuacions 
de Martina Prieto, 6a en  Sub-
8 femení i d’Ona Guillén, 7a 

en Sub-12 femení, entre altres 
destacades actuacions en les 
diferents curses.
Martina Prieto era  6a en ca-
teg. Sub-8 femení. amb 1’33”, 
entrant 14a Abril Guillén
amb 2’01”,  sobre 590m. de 
cursa.                                 
Va sobresortir també la 7a 
posició d’Ona Guillén en ca-
tegoria Sub-12 femení amb 
5’32”, sobre 1.470m.

REDACCIÓ · ATLETISME Aaron Ceusan era 12è en ca-
teg. Sub-10 masculí amb 3’14”, 
seguit de Guillem Planell, 13è  
amb 3’16” entrant 22è Eugeni 
Burria amb 3’27”, sobre 950m. 
de cursa.
Jana Pallarés era 15ª en ca-
tegoria Sub-10 femení  amb 
3’49”, sobre 950m. de cursa. 
Hugo Pérez era 19è en Sub-
8 masculí  amb 1’43”, sobre 
590m. de cursa.
En la prova absoluta del G.P. 
es van imposar en masculins 

Alex Salas (Cornellà Atl.)amb 
19’25”,  i Marta Camps (Barce-
lona Atl) en femenines  amb 
23’58”, ambdós sobre 6.210m. 
de cursa.

D’altra banda, dos atletes del 
CAI Petromiralles participa-
ren també diumenge en la 20ª 
edició del Cros de Banyoles. 
Ivàn Bermúdez va entrar 18è 
en categoria Sub-18 masculí  
amb 18’43” sobre 5.200m. de 
cursa, i Eudald Ymbernón era 
21è en  Sub-16 masculí  amb 
18’28”, sobre 4300m. de cursa.
Els guanyadors absoluts del 
Cros foren Abderrahim Ou-
gra (G.E.i E.G.) amb 27’52”, 
sobre 9.550m. de cursa i 
Marina Guerrero (Avinent 
Manresa) amb 20’24”, sobre 
6.050m. de cursa. 

93 876 44 44
Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA

D I P Ò S I T C O N T R O L A T
D E R U N E S I V A L O R I T Z A D O R

D E R C ' D

Bones Festes!

C/ Dinamarca, 8. Igualada. Comandes al 678561620

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

AUTÉNTICO
VIDENTE

CON EXPERIENCIA, 
ESPECIALISTA EN:

Amarres -  N eg oci os - Limpieza 
- Cura i mpotenci a sex ual - 
Problemas sentimentales - 

Recuperar pareja.
RESULTADOS GARANTIZADOS 100%

638 320 349
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Tres punts per a les blaves 
del CF Igualada

1

0

CF BALAGUER

CF IGUALADA

El CF Igualada perd per la 
mínima a Balaguer

Els blaus perden per la 
mínima a Balaguer, en 
un partit on es va mos-

trar superior durant gran part 
del partit.
Últim duel de l’any. Moti-
vació màxima per oferir un 
bon nivell sobre la gespa. Els 
blaus van començar el partit 
amb el domini de pilota que 
caracteritza a l’equip de Pedro 
Milla.

Els igualadins van tenir la 
paciència su�cient per poder 
superar les línies defensives 
del Balaguer i Franc va te-
nir l’oportunitat d’avançar a 
l’Igualada, al minut 11, però 
el porter local va desviar a 
córner. Els anoiencs seguien 
pressionant en busca del gol. 
Faltava ser e�caç de cara a 
porteria.
Passada la mitja hora de joc, 
en una passada llarga, Tom-

my intentava la vaselina al 
porter local, però in extremis, 
salvava el gol igualadí.Seguia 
el setge blau i Olmo xutava 
una falta, que sortia fregant el 
pal, al minut 42. Es marxava 
al descans amb un empat, que 
no re�ectia el vist durant els 
primers 45 minuts.

A la represa, l’enfrontament 
va canviar. Els locals van 
buscar un joc més directe i 
pressionar un pel més amunt. 
Els igualadins seguien tenint 
aproximacions, però no tan 
clares com a la primera mei-
tat. En canvi, el conjunt de 
La Noguera buscava el gol a 
partir de les transicions. Al 
minut 72, en una pilota llar-
ga, el davanter local guanyava 
el salt i li queia la pilota al seu 
company, que de�nia i feia 
gol. Des d’aquell moment, 
el Balaguer va centrar-se en 
desfer els atacs igualadins i el 
porter, de nou, va evitar l’em-
pat blau.

Una derrota dura, que dona 
pas a l’aturada de Nadal. El 
conjunt blau tornarà a jugar, 
a Les Comes, el 8 de gener, 
davant la Guineueta. 

REDACCIÓ · FUTBOL

Álex González, 
campió de javalina

L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Álex González, 
va assolir la victòria en cate-
goria Absoluta masculina en 
Javelina,  en la seva partici-
pació a la Primera Jornada 
del Critèrium de llançament 
d’Hivern, diumenge, a les 
pistes de Cornellà de Llo-
bregat.  
Alex González, atleta de ca-
tegoria Sub-20, era primer 
en el llançament de Javeli-
na Absolut masculí, amb un 
millor  intent de 60,93m. 

Dos atletes del CAI 
al Cros de Tori

Xènia Mourelo i Carles Go-
mez, van participar amb la 
Selecció d’Andorra en la 28ª 
edició del SPAR Campionat 
d’Europa de Cros del passat 
11 de desembre, a la pobla-
ción italiana de Torí. Xènia 
Mourelo i Carles Gómez van 
assolir la 14ª posició amb 
l’equip andorrà en el relleu 
Mixte amb 19’57”, formant 
equip amb Pol Moya i Aina 
Cinca. Es van imposar els at-
letes d’Itàlia amb 17’23”, d’Es-
panya, amb 17’24” i de França, 
3ers amb 17’31”. Els guanya-
dors a nivel absolut foren el 
noruec Jakob Ingebrigtsen en 
masculins, amb 29’33” sobre 
9.572m., i la noruega Karo-
line B. Grovdal amb 26’25”, 
sobre 7.662m. de cursa. 

Les blaves vencen per un 
contundent 3-0 i seguei-
xen en zona playo� as-

cens. L’equip tornava a jugar a 
Les Comes, després d’una dura 
derrota a Sant Cugat, en un 
partit molt igualat. Calia seguir 
amb les sensacions i tornar a 
sumar de tres en tres.
No obstant, les igualadines no 
van tenir el partit més lluït. 
Davant un rival de la part bai-
xa de la classi�cació, l’equip es 
va mostra molt imprecís i va 
desapro�tar nombroses opor-
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tunitats per avançar-se en el 
marcador i Puig va haver de 
salvar el gol visitant. El conjunt 
de Víctor Torrijos va mostrar 
un joc lent, que generava mol-
tes ocasions, però que no mos-
trava les sensacions de partits 
passats. 
Al minut 42, Peke assistia a 
Marina, que inaugurava el 
marcador. Per sort, just des-
prés de la represa, Pauli obria 
forat, fent el segon. Però, al mi-
nut 51, Puig havia d’aturar un 
penal per no posar la por al cos 
de les blaves. Gran actuació de 
la portera. Ja a les acaballes del 
duel, Pauli, amb una magní�ca 
jugada, feia el tercer i de�nitiu 
gol, que fa retallar distàncies 
respecte a les líders. 
La competició s’atura �ns al 8 
de gener, quan les igualadines 
visitaran Pallejà. 

41a Cursa del Gall d’Indi 
diumenge a Capellades

Aquest diumenge, dia 
de Nadal, es durà a 
terme una de les pro-

ves clàssiques de l’atletisme 
anoienc, amb la celebració de 
la 41ª edició de la Cursa del 
Gall Dindi, 31è Memorial Jau-
me Solé Quintana. La cursa 
del Gall Dindi es disputarà a 
partir de les 10:30h amb sor-
tida davant del Museu Molí 
Paperer, sobre el circuit urbà 
tradicional de 4.600m.  
Les inscripcions, gratuïtes i 
obertes a tots els atletes que 
hi vulguin participar, cal fer-
les per anticipat, a la pàg. web 
www.aemdekp.com �ns dis-

sabte 24. No es faran inscrip-
cions presencials, el mateix 
dia de la cursa. La recollida 
de dorsals, es farà a partir de 
les 09:15h, al poliesportiu de 
Capellades. Abans de la cur-
sa gran, novament es durà a 
terme la cursa prèvia oberta a 
les categories Pre-Benjamins, 
Benjamins i Alevins, (de 6 a 
11 anys), sobre 1.000m. de 
recorregut, amb sortida a les 
10:15 h.
L’organització de la prova 
l’efectua l’Ajuntament de Ca-
pellades, Àrea d’Esports, amb 
la col·laboració de l’AEMdeKP, 
del Club Atlètic Igualada Pe-
tromiralles, de la Diputació de 
Barcelona i del Consell Espor-
tiu d’Anoia. 

REDACCIÓ 
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Igualada celebra la 84a 
Copa Nadal per Sant Esteve

L’Ajuntament d’Igua-
lada i el Club Natació 
Igualada han presentat 

aquest dimecres la 84a edició 
de la Copa Nadal, que anirà 
acompanyada d’altres activi-
tats esportives durant el matí 
de Sant Esteve al Molí Nou 
d’Igualada i el seu entorn. 
La tinent d’alcalde i regidora 
d’Esports, Patricia Illa ha ani-
mat els igualadins a llençar-se 
a la piscina, com té previst fer 
ella amb el president del Club 
Natació Igualada David Ra-
mis, i, sinó, a anar-hi a animar 
els nedadors i a gaudir de la 
resta d’activitats que oferirà la 
jornada. Illa també ha destacat 
l’excel·lent feina que està fent 
el club des de la base a totes les 
seccions, amb èxits destacats 
com que Igualada fos seu de la 
Copa d’Espanya.
Segons ha explicat David Ra-
mis, un any més han treballat 
perquè tot el club participi en 
aquesta jornada festiva i es-

portiva. La secció d’excursio-
nisme del Club Natació Igua-
lada organitzarà la primera 
proposta del dia a les 9.30 h, 
una caminada popular oberta 
a tothom que es farà a l’entorn 
de la piscina del Molí Nou i 
que recorrerà 6-7 quilòmetres. 
Seguidament, la mateixa sec-
ció proposa una sortida per 
córrer, també oberta a tothom, 
amb un recorregut en què es 
pujarà i baixarà la falda de la 
Tossa, uns 10-11 quilòmetres. 
A les 11 h la secció de pilota 
basca, juntament amb el Club 
Natació Barcelona, farà una 
exhibició d’aquest esport a les 
pistes de frontenis del Moli 
Nou, també oberta al públic.

La tradicional Copa Nadal 
arrencarà a les 12 del migdia, 
amb l’organització de les secci-
ons de natació i waterpolo del 
club. Ramis ha destacat que és 
la prova de natació més antiga 
en aquesta modalitat a Catalu-
nya, que consisteix en tirar-se 
a l’aigua a temperatura ambi-
ent i recórrer 25 metres. 

REDACCIÓ · NATACIÓ 

L’igualadí Armand Monleón al Dakar 
amb un nou pilot

Amb moto, buggys i 
cotxes, les categories 
en les que ha competit 

en el Dakar l’igualadí Armand 
Monleón. En moto natural-
ment de pilot i tant a buggys 
com a cotxes de copilot.
L’edició d’enguany 2022 amb 
l’argentí Lucio Alvarez amb 
Toyota i la del 2023 dins 
l’equip o�cial Mini copilotant 
al polonès Jakub Przygonsky, 
conegut popularment com 
Kuba amb molta experiència 
ja sigui amb moto com a cot-
xe, sent la seva millor classi�-
cació la de l’any 2021 amb un 
molt bo quart lloc. Pel que fa a 
l’Armand cal destacar la mag-
ní�ca desena posició a la cate-
goria de motos l’any 2016.
De cara a aquest Dakar 2023, 
Monleón comenta:  “L’experi-
ència a la classe T1 amb Lu-
cio al Dakar 2022 va ser molt 
bona. Tenim una bona relació 
dins i fora del cotxe, som bons 
amics i ja havíem  fet un cam-

pionat molt bo. Lucio tenia 
molta con�ança en la meva 
navegació i vaig poder adap-
tar-me a les velocitats T1, que 
és molt diferent de les T3-T4. 
Amb Kuba estic molt segur 
perquè tots dos venim de mo-
tos, i abans d’aquest projecte 
ja érem bons amics. Fa uns 
anys estàvem competint junts 
a la categories de motos, però 
més que això, Kuba va estar 
vivint molt a prop del meu 
lloc durant uns mesos perquè 
estàvem entrenant junts. En 
aquell moment ens vam fer 
molt amics i, per descomptat, 
hem mantingut aquesta rela-
ció. Ara, �nalment, els nostres 
camins s’han tornat a creuar 
i podem treballar junts. Es 

J.M VIDAL · MOTOR 

genial treballar amb un bon 
amic que parla el mateix idi-
oma i entén el ritme i la nave-
gació de la mateixa manera. 
Fa una gran diferència quan 
tant el conductor com el copi-
lot saben com navegar, perquè 
signi�ca que pots anticipar-te 
molt i que el cotxe mai dismi-
nueix la velocitat. La nostra 
primera cursa va ser al Mar-
roc, i va ser genial veure que la 
nostra relació des dels anys de 
la moto continuava sent forta”.   
Przygonsky i Monleón sorti-
ran en aquest proper Dakar 
entre els equips favorits a 
guanyar alguna o varies eta-
pes, i tot que no serà gens fà-
cil amb possibilitats d’acon-
seguir el triomf final. 

El Monbus CB Igualada trencar la mala dinàmica de derrotes

El passat dissabte 17 de 
desembre el Monbus 
CB Igualada va haver 

de viatjar a Menorca amb la 
intenció de disputar el par-
tit corresponent a la jornada 
número 11 de la lliga contra 
el C.B. ES Castell, un dels 
millors equips defensius de 
la competició. Els dos equips 
suportant baixes importants i 
especialment un Igualada que 
necessita trencar la mala di-
nàmica de derrotes.
El partit no va començar de 

REDACCIÓ · BÀSQUET 

forma favorable pels visitants 
amb un parcial de 7-0 en con-
tra. Els locals estaven destros-
sant la defensa igualadina a 
base d’insistir des de la línia 
exterior aconseguint cistelles 
fàcils. Un cop �nalitzats els 
primers minuts del partit els 
igualadins van reaccionar i 
van poder, poc a poc, enfocar 
el partit gràcies a augmentar 

la duresa defensiva. A partir 
d’aquest punt el partit va estar 
molt igualat amb molta du-
resa per part dels dos equips, 
però el C.B Igualada encara 
arrossegava el parcial dels 
primers instants.
Un cop ja iniciat el segon 
període l’equip igualadí acon-
seguia acabar de retallar la 
distància gràcies sobretot a 

l’encert exterior tot i les bo-
nes defenses mostrades pels 
dos equips. Tot i això, no va 
ser su�cient per �car-se per 
davant en cap moment del 
partit.
Un cop començada la segona 
meitat es va repetir el mateix 
parcial en contra de l’inici del 
parit disminuint les opor-
tunitats de remuntada. No 
obstant això, l’equip igualadí 
va tornar a saber reaccionar i 
aquest cop si de manera su�-
cient per empatar el període.
En els primers instants de 
l’últim període es podia pal-
par la tensió dels dos equips 
i això es re�ectia en la du-
resa dels contactes. En aquest 
moment un dels referents de 
l’equip menorquí va aparèi-
xer �cant-se l’equip a l’esque-
na anotant 10 punts seguits 

70

75

CB CASTELL

CB IGUALADA

i tornant a distanciar-se en 
el marcador . En els últims 
quatre minuts l’equip igualadí 
anava 11 sota en el marcador i 
un temps mort va aconseguir 
canviar la dinàmica. De cop 
l’equip igualadí va aconseguir 
un seguit de bones defenses 
que van convertir-se en punts 
fàcils i un triple clau de Car-
les Fons va acabar de capgirar 
el marcador.
Finalment, el C.B. Igualada 
que no havia aconseguit estar 
per davant cap instant en el 
marcador va culminar la re-
muntada. El marcador final 
va ser de 70-75. Per fi l’equip 
igualadí va aconseguir tren-
car la ratxa de 8 derrotes 
consecutives i acabant l’any 
de la millor manera possible 
amb una victòria molt emo-
cional per l’equip. 

TORNA EL 2X2 MIXT DE REIS 
DEL CLUB BÀSQUET IGUALADA

Inscripcions obertes fins el dilluns 2 de gener
Dijous 5 de gener al Pavelló de Les Comes

10
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CULTURA · LA VEU 

Igualada celebra la cloenda 
de l’any de la Capital de 
la Cultura Catalana amb 

“Traç i camí”, l’emotiu espec-
tacle musical que ha fet un 
repàs de la història de la ciu-
tat en format musical amb or-
questra, actors, cor, ballarins i 
projeccions audiovisuals.
L’espectacle ha desenvolupat 
la història d’Igualada des que 
era un llac �ns a l’actualitat, 
potenciant la idea de l’encre-
uament de camins i del mes-
tissatge i trànsit de cultures 
�ns a dia d’avui. Ha estat pro-
duït per la companyia L’Olla 
Expressa, la música ha estat 
composada per Carles Prat 
Vives i els textos per Anna 
Marsal.
Un espectacle participatiu 
amb gairebé 600 persones on 
s’ha comptat amb la direc-
ció escènica de Pep Farrés, 
la direcció musical de Josep 
Miquel Mindán, la direcció 
coral de Laia Cuadras, l’esce-
nogra�a de Susana Enrich, el 
vestuari amb Sònia Mateu, el 
maquillatge de Teresa Prats i 
Berta Menacho, la coreogra�a 
de Fàtima Campos, el vídeo 
de Bernat Enrich, l’operador 
de càmera Dani Fons, la coor-
dinació tècnica de Roger Ori-
ol, l’Orquestra Simfònica de 
l’Anoia, les actrius Irene Jodar 
i Amelie Loos, les ballarines 
d’Espai d’Arts, Estudi dell’Ar-
te, Estudi Cristina Queraltó, 
Estudi Atrezzo i Estudi Mont-
serrat Andrés: Izaar Altube, 
Claudina Canals, Irina Do-
mènech, Berta Enrique, Laia 

Leiva, Aina Montivero, Clara 
Nolla, Aitana Pérez, Martina 
Prats, Carlota Riba, Aura Sier-
ra i Berta Trull; els cors adults: 
Cor d’Homes d’Igualada, Cor 
de Xauxa, Cor Exaudio, Coral 
Juvenil Xalest, Coral la Llàn-
tia, Coral Mixta Igualada, 
Coral Merlet, Coral Mig To, 
Igualada Gospel Choir, Veus 
de Tous; el cor infantil format 
per el Cor Infantil de l’ECM-
MI, Coral els Verdums, Coral 
Infantil Gatzara, Escola Gar-
cia i Fossas, Escola Mowgli, 
Escola Pare Ramon Castell-
tort i Miranda, Escola Ateneu 
Igualadí, Escola Emili Vallès, 
Escola Dolors Martí i Badia, 
l’actriu igualadina Adriana 
Fuertes va ser l’encarregada 
de donar la benvinguda a l’ac-
te de cloenda.
Durant l’espectacle van tenir 
presència totes les entitats que 

formen el gran teixit cultural 
de la ciutat: Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada, Associ-
ació Dessota, Associació Club 
Isard, Associació de la Gent 
Gran d’Igualada, Associació 
de Puntaires de l’Anoia, As-
sociació per a l’ensenyament 
del català, Ball de Pastorets 
d’Igualada, Club Atlètic Igua-
lada, Club Natació Igualada, 
Coral els Verdums, Coral 
Gatzara, Creu Roja, Fundació 
Esclerosi Múltiple de l’Anoia, 
Igualada Hoquei Club, L’Ate-
neu Igualadí de la classe obre-
ra, L’Aula Escola de Dansa, 
Grup Mal Llamp, Moixigan-
guers d’Igualada, Plataforma 
per la llengua catalana, Sec-
ció Esportiva de l’Escola Pia 
d’Igualada i Som Xarxa Igua-
lada.
Un meravellós espectacle que 
va emocionar al públic assis-

tent, on es va poder gaudir 
d’una proposta sensorial dins 
el Pavelló de Les Comes que 
va omplir-se als dos passis 
amb un total de 1400 perso-
nes.

IGUALADA HA VISCUT LA 
CULTURA AMB CENTENARS 
D’ACTIVITATS I PROPOSTES 
DIVERSES
Igualada acaba l’any més cul-
tural, on s’ha pogut viure la 
cultura des de tots els racons 
de la ciutat amb centenars 
d’activitats i propostes diver-
ses programades de forma 
especial per l’ocasió, que han 
comptat amb el talent local 
i la implicació de les entitats 
que integren el teixit cultural 
igualadí.
#CulturaIgualada ha estat la 
nova revista que s’ha publi-
cat amb motiu de la l’any de 

L’emotiu espectacle “Traç i camí” ha servit de cloenda de l’any 
de la Capital de la Cultura Catalana a Igualada

la capital de la cultura cata-
lana. Consta de tres números 
que han sortit per cada qua-
drimestre de l’any i compten 
amb entrevistes i reportatges 
de contingut cultural i amb el 
recull de l’agenda cultural. Es 
troba també en format digital 
al web www.igualadaccc2022.
cat.
Igualada Capital de la Cul-
tura Catalana 2022 ha estat 
una iniciativa impulsada des 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
el departament de Promoció 
Cultural d’Igualada i l’orga-
nització Capital de la Cul-
tura Catalana. Ha comptat 
amb el suport de la Generali-
tat de Catalunya i la Diputa-
ció de Barcelona. També ha 
comptat amb el mecenatge i 
col·laboració de les empre-
ses igualadines Events, Grup 
Àuria i Rec Brew. 

FOTOS: JOAN GUASCH



38 Divendres, 23 de desembre de 2022CULTURA

TEATRE · CRISTINA ROMA 

Ahir dijous, el Teatre de 
l’Aurora estrenava La 
Primera, el nou mun-

tatge teatral de l’actor igualadí 
Joan Valentí, dirigit per David 
Pintó que relata la desconegu-
da història de Nativitat Yarza 
Planas, la primera alcaldessa 
de Catalunya que després de 
40 anys d’exili no va aconse-
guir tornar a casa.
L’obra es podrà veure també 
avui divendres a les 8 del ves-
pre i demà dissabte a les 12 del 
migdia.
Després dels èxits de Mort a les 
cunetes i Molotov, l’actor igua-
ladí Joan Valentí ens ofereix la 
seva nova producció coinci-
dint amb els 150 anys del nai-
xement de Nativitat Yarza (24 
de desembre de 1872), en un 
homenatge a totes les mestres 
de la República.

Porteu a l’Aurora el nou pro-
jecte, La primera: què veuran 
els espectadors que vinguin 
al teatre?
Els espectadors coneixeran la 
vida d’aquesta dona extraor-
dinària, aquesta mestra, ac-
tivista, feminista, miliciana, 
que amb 63 anys se’n va anar 
al front i que a més a més va 
ser la primera alcaldessa de 
Catalunya escollida democrà-
ticament, a Bellprat l’any 1934. 
També volem mostrar tot un 
seguit de dones que han sigut 
les “primeres” a trencar barre-
res: la primera aviadora, la pri-
mera llicenciada en medicina, 
la Francesca Bonnemaison, la 
Rosa Sensat... parlem de mol-
tes “primeres”. Penso que s’ha 
de fer, perquè és una part de 
la història que no se’ns explica 
i les dones durant, la història, 
han trencat barreres i essent 
invisibilitzades i oblidades en 
moltes ocasions. 
També vol ser un homenatge 
a les mestres de la República 
perquè van ser -juntament 
amb els mestres- qui van por-
tar tots els valors republicans 
a l’escola i que amb el nou rè-
gim van ser rehabilitades, van 
ser depurades i moltes d’elles 
van haver de marxar a l’exili, 
des d’on van continuar posant 
en pràctica aquesta pedagogia 
capdavantera allà on eren.

Com ha estat el procés de re-
cerca històrica per fer el guió 
de l’obra?
Sempre és divertit; quan t’en-
dinses en un tema sempre 

llegeixes molts llibres, veus 
documentals, busques tot allò 
que ja s’ha fet i en aquest cas 
per exemple hi havia la pel·lí-
cula documental Las maes-
tras de la República i també 
hem comptat amb en Salomó 
Marquès, que és un catedrà-
tic emèrit de Pedagogia que 
ha fet tota una recerca sobre 
aquestes mestres oblidades. 
Tot aquest material conforma 
una base sobre la qual hem 
treballat. És apassionant veure 
com aquestes dones, activistes 
que van treballar de valent per 
aplicar aquesta nova pedago-
gia a les escoles catalanes, les 
que van poder van continuar 
fent la seva feina des d’allà on 
van haver d’exiliar-se.
Un cop tens tot el material ve 
la feina de condensar-ho en 
una hora aproximadament i 
a més a més, fer que hi hagi 
emoció, perquè no fem una 
conferència sinó que hem 
d’emocionar. Hem de buscar 
com arribar a la gent.

Les teves darreres producci-
ons teatrals (Mort a les cune-
tes i Molotov) estan basades 
en fets de la història recent 
del nostre país. Per què has 
decidit treballar aquests te-
mes?
Abans ja havia fet alguna cosa 
sobre temes d’història, com 
per exemple amb el Robert 
Gobern vam fer dos especta-
cles de memòria històrica però 
en aquest cas sobre el 1714: La 
Butaca i La quarta via. Parlar 
de memòria històrica és una 
manera d’arribar a la gent. La 
història recent del nostre país 
és una gran desconeguda per 
a la majoria de nosaltres: per 
exemple a 4t d’ESO, a l’assig-
natura d’història, s’hi arriba a 
�nal de curs i es toca molt per 
sobre.
El teatre, com sempre, serveix 
per fer arribar a la gent temes 
importants, interessants.
En aquesta ocasió, fer una 
obra sobre la Nativitat Yarza 
gairebé era obligat en l’any del 
150 aniversari del seu naixe-
ment. I per exemple, quan ens 
arriba el llibre del Roger Ma-
teos sobre Cipriano Martos, 
dius: aquí hi ha un espectacle, 
una pel·lícula, un documen-
tal... Són personatges tan po-
tents que donen per molt. 
Nosaltres, al ser un sol actor, 
hem de treballar amb per-
sonatges que vagin parlant 
d’aquella persona sobre la qual 
va l’obra. I sobretot no parlem 

de grans personatges de la his-
tòria, perquè d’aquests ja se’n 
coneix molt; parlem de perso-
nes per a les quals els cànons 
de l’èpica preestablerts social-
ment no els representen, com 
si la Nativitat Yarza, per exem-
ple, no hagués dut a terme 
gestes importants, èpiques... 
El que nosaltres volem és això: 
parlar de persones que no són 
cèlebres però que la seva his-
tòria és extraordinària.

En aquesta obra estàs tu sol 
dalt l’escenari però hi apa-
reix una veu en o� femenina 
que representa la Nativitat.
Sí, la Pepa Arenós Ardiaca, 

una gran actriu, posa la seva 
veu a la Yarza, de qui no s’ha 
trobat cap arxiu amb la seva 
veu. I aquest és un recurs 
que ens va molt bé per po-
der-li donar jo la rèplica i 
ella expressar les seves idees. 
En la biografia que en van 
fer l’Isidre Surroca i l’Antoni 
Dalmau hi ha moltes entre-
vistes i ens ha permès, per 
exemple, fer una entrevista a 
la Yarza com si fóssim l’any 
34.
Durant l’obra sempre estic 
sol a l’escenari, malgrat que 
hi ha moments que es pro-
jecten un parell de videos del 
Dan Ortínez, sona una can-
çó del Martí Marsal i també 
hi ha una interrelació amb el 
públic, per fer-lo participar.

Et sents còmode fent mo-
nòleg?
Sí, perquè no deixes d’expli-
car històries, però, sempre és 
més trist perquè estàs sol...  
En aquesta ocasió, com que 
no és un monòleg pròpia-
ment dit, és més variat i a mi 
l’estona em passa volant.

Has treballat en diverses 
companyies teatrals i de circ 
com els Comediants, Moti i 
Cia, Pepa Plana... El món del 
clown, del pallasso, és com-
plicat?
Actualment ja no tant. Penso 
que el circ, des de fa un temps 
ja no és una cosa tan menys-
tinguda. Amb el teatre però 
encara passa una mica allò 
que si fas una cosa dramàti-
ca, de plorar, sembla que sigui 
més important o més difícil 
que fer comèdia, que fer riure, 
quan el més difícil que hi ha 
és fer riure a l’espectador. Els 
grans còmics, com en Pepe 
Rubianes, per exemple, que 

omplen grans teatres, tenen 
molt mèrit.
El món del clown és molt di-
vertit. Malgrat que he fet a 
vegades d’august, que és el 
pallasso que fa riure, habi-
tualment faig de pallasso de 
la cara blanca que és el que 
dona la rèplica als augustos i 
contraugustos. Amb la Pepa 
Plana i la Lola González, a 
l'espectacle Si tu te’n vas, faig 
aquest paper, soc la pallassa 
que ha de posar ordre entre 
elles dues. És molt divertit i 
demana molta agilitat mental, 
però ens ho passem molt bé.

També vas formar part de 
Comediants que aquest any 
celebren el 50è aniversari. 
Com va ser treballar amb 
ells?
Sí, el dilluns 12 a Barcelona es 
va fer la presentació del llibre 
dels 50 anys dels Comediants 
i va ser molt emotiu, perquè 
ens vam retrobar molta gent 
que feia molt temps que no 
ens vèiem. Comediants és una 
companyia que és part de la 
història del nostre país, que 

ha marcat un segell propi. El 
creador del Circ du Solei, per 
exemple, era un gran fan de 
Comediants, companyies com 
la Fura dels Baus no es poden 
entendre sense Comediants, 
van trencar sistemes... És un 
goig haver-ne format part.

I durant uns 15 anys vas ser 
el Pau de la família dels Sú-
pers, del Super3.
És una etapa que amb els 
anys t’adones que és una me-
ravella haver-ne format part. 
Ara, quan veus nois i noies de 
vint anys que venen i et diuen 
“vosaltres vàreu ser una part 
important de la nostra infan-

tesa", és un orgull. Penso que 
el Super3 va aportar uns valors 
als infants del moment i amb 
la família del Super3 entràvem 
a moltes cases, un fet molt im-
portant tant per a la llengua 
catalana com per al món audi-
ovisual d'aquest país.

Sempre has estat lligat a di-
versos projectes culturals de 
la ciutat, un els quals el ma-
teix Teatre de l’Aurora.
Sí, de fet vaig ser 12 anys 
president d'Unicoop Cultural. 
Jo formava part de Gralla, del 
Grup Sardanista Montserra-
tí i quan la Cooperativa es va 
dissoldre, totes les entitats que 
hi estaven acollides gràcies 
al senyor Salvador Riba, ens 
vam constituir en cooperativa 
cultural. Finalment l'any 1996 
vam aconseguir obrir el teatre.
L'Aurora s'ha convertit en un 
referent dins els teatres de pe-
tit format.
I ara soc regidor a l’Ajunta-
ment d’Igualada treballant 
fermament perquè la cultura 
arribi a tota la ciutat i sigui 
oberta a tothom. 

Joan Valentí, actor: “Amb obres com La primera parlem de persones 
que no són cèlebres però que la seva història és extraordinària”



EXPOSICIONS · LA VEU 

En el marc de l’exposi-
ció commemorativa 
“Francesc Camps Dal-

mases (Igualada, 1907-1997). 
El pintor de la llum”, el pro-
per dimecres 28 de desembre 
a les 19h i 20h de la tarda es 
farà una visita comentada en 
dues sessions de la mà d’As-
sumpta Camps, comissària de 
l’exposició i �lla de l’artista. 
La visita constarà d’un recor-
regut al llarg de les obres ex-
posades, les diferents tècni-
ques utilitzades i l’explicació 
d’alguns dels capítols vitals 
de l’artista que de forma més 

significativa han quedat im-
presos en algunes de les pin-
tures que recull l’exposició.
Les visites comentades es fa-
ran a la mateixa Sala muni-
cipal d’exposicions, tindran 
un límit d’aforament de 40 
places per a cada sessió i serà 
imprescindible reserva prè-
via, la qual es podrà acon-
seguir a través de la passa-
rel·la de tiquetsigualada.cat 
o bé trucant al telèfon de La 
Sala, al 93 801 91 16, en ho-
rari d’obertura de l’espai. Les 
entrades són gratuïtes i es 
podran adquirir a partir del 
divendres 23 de desembre a 
les 18 de la tarda. 

Visita comentada a 
l’exposició de Francesc 
Camps Dalmases

MÚSICA · LA VEU 

Aquest any, i després de 
dos anys d’absència, la 
Coral Mixta té l’opor-

tunitat de continuar oferint al 
públic el seu tradicional con-
cert de Sant Esteve i ho fa des 
d’una perspectiva de posada 
al dia de repertoris, sota la di-
recció del seu nou Director, l’ 
Èric Varas. 
Oferirem en la nostra inter-
pretació, a l’Església del Roser 
a les 12:30 h, obres de C.V. 
Stanford, F. Mendelsshon, V. 
de Zubizarreta, M. Duru�é, 
una popular menorquina har-
monitzada per B. Bibiloni i 
per �nalitzar, les dues Nadales 
que vam interpretar en l’acte 
de commemoració del 125è 
aniversari del Mestre Just, ce-

lebrat recentment a l’Ateneu.
Estem francament contents i 
convençuts que la innovació 
forma part de la cultura del 
cant coral i això és el que ens 
proposem amb l’Èric perquè 
amb el seu per�l tècnic de 
pianista-concertista i col·la-
borador en la direcció d’agru-
pacions corals, podem acon-
seguir l’objectiu de recerca 
d’una millora tècnica-quali-
tativa en les nostres interpre-
tacions.
El nou camí de tècnica i tre-
ball l’hem iniciat amb moltís-
sima il·lusió. 
Tenint en compte que s’han 
publicat dades errònies, us 
volem remarcar que el con-
cert serà, tal com indiquem 
més amunt, a les 12:30 a l’es-
glésia del Roser. 

Concert de Sant Esteve 
de la Coral Mixta

TEATRE · LA VEU 

Teatre Nu recupera aquest 
divendres una obra de 
Nadal adreçada a tots els 

públics. Es tracta del Qüento de 
Nadal, d’Apel·les Mestres, una 
obra estrenada l’any 1908 i que 
no s’havia tornat a presentar des 
d’aleshores.
L’esceni�cació anirà a càrrec  
d’actors i actrius que participen 
en els tallers de teatre de La Casa 
del Teatre Nu. També comptarà 
amb la col·laboració de l’escola 
de Música i altres voluntaris.  
L’obra està ambientada en una 
nit de Nadal. Mentre els grans 
preparen el dinar, els petits de 
la família han anat a buscar el 
tió. Fa fred i neva molt. La mare 
i l’àvia pateixen, però el pare 
només fa que repetir que la nit 
de Nadal no pot passar cap cosa 
dolenta.
El Qüento de Nadal forma part 
del programa Llegendes tot 
l’any, a través del qual el Teatre 
Nu i l’associació És Llegenda 
volen fer present a Sant Martí 
de Tous l’esperit del Festival de 
Llegendes de Catalunya. 
La cita serà a les 20 hores al Casal 
de Tous.  Les entrades es poden 
reservar al telèfon 677519625 o 
fer la compra directament per 
internet a la web:  https://entra-
dium.com/es/events/quento-
de-nadal-sant-marti-de-tous. 

Sant Martí de 
Tous recupera el 
“Qüento de Nadal” 
d’Apel·les Mestres

Els missatges del
Patge Faruk a Ràdio Igualadagg

L'ambaixador de Ses Majestats
s'adreçarà als infants els dies:

30 DE DESEMBRE - 19:00
31 DE DESEMBRE - 19:00

1 DE GENER - 17:00
2 DE GENER - 19:00
3 DE GENER - 19:00
4 DE GENER - 19:00
5 DE GENER - 12:00

+info a reisdigualada.cat

Divendres, 23 de desembre de 2022 CULTURA 39



40 Divendres, 23 de desembre de 2022CULTURA

TEATRE · LA VEU 

Com ja és habitual, el 
Teatre de l’Aurora 
acaba el 2022 i dona 

la benvinguda al 2023 amb 
el Cicle KM.0, una cita anual 
que permet veure a casa nos-
tra els espectacles per a tots 
els públics de les companyies 
d’Igualada i la comarca. En 
aquesta ocasió es podrà veu-
re l’espectacle Le Voyage de 
JAM, el viatge dels migrants 
cap a una nova vida a través 
de l’humor del clown, el di-
jous 29 i el divendres 30 de 
desembre a les 18 h i Dins 
el cau del tabalet de Farrés 
Brothers i cia, una adaptació 
teatral del famós conte d’Er-
nest Thompson explicada li-
teralment des de dins del cau 
del Tabalet, el dissabte 7 de 
gener a les 17 h, 18 h i 19 h i 
diumenge 8 de gener a les 12 
h, 17 h i 18 h.

LE VOYAGE DE JAM
La vida quotidiana d’un 
clown: treball, família, oci... 
Una vida estàndard. Però de 
cop i volta, esclata el conflic-
te. Sense saber per què, hi ha 
qui es baralla, hi ha qui mor, 
hi ha qui ha de fugir. Fugir 
de la normalitat, d’una nor-

malitat trencada, i empren-
dre un gran viatge cap allí on 
hi ha estabilitat.
Amb Le Voyage, JAM posa el 
focus sobre els refugiats i mi-

Com cada any per Nadal, torna el cicle de teatre familiar Km0 
al Teatre de l’Aurora

“Le voyage” de JAM es 
podrà veure el 29 i 30 
de desembre i “Dins 

el cau del tabalet” de 
Farrés Brothers i cia. 

el 7 i 8 de gener

grants, i en el viatge que han 
d’emprendre cap a una nova 
vida. Una reflexió profunda 
sobre un col·lectiu invisible, 
invisibilitzat i deshumanit-
zat.
...perquè... és possible abor-
dar el fet migratori des de 
l’humor? JAM ens ho de-
mostra, amb una obra d’allò 
més dolça: amb malabars, 
amb riallades, amb titelles... 
i amb un missatge que acaba 
arribant a totes les edats!

ACTIVITATS PARAĿLELES

Ambdues propostes van 
acompanyades d’activitats 
paral·leles. La companyia 
JAM oferirà el taller “El nai-
xement d’un espectacle”, el 
procés de creació de tota 
obra artística passa per alts-
i-baixos notables. En JAM 
explicarà com ho està fent 
per acabar de perfilar la seva 
última creació, L’actitud, 
pendent d’estrena. Una obra 
en què res no serà necessàri-
ament allò que es veurà a pri-
mer cop d’ull. El taller tindrà 
lloc el dijous 29 de desembre 
a les 19 h al mateix teatre. El 
preu dels tallers està inclòs 
en la compra d’entrades. Un 
cop comprada l’entrada, cal 
reservar l’assistència a l’ac-
tivitat escrivint a info@tea-
treaurora.cat

EL CICLE KM.0, ESPECTACLES 
FAMILIARS FETS AQUÍ
El Teatre de l’Aurora i les 
companyies de teatre fami-
liar de l’Anoia us presentem 
la vuitena edició del Cicle 
Km.0. Torna aquesta cita 
anual, aprofitant les festes 
nadalenques, que ens permet 
veure a casa nostra els espec-
tacles per a tots els públics 
que creen les companyies 
d’Igualada i la seva comarca.

A l’Anoia i rodalies comptem 
amb diverses companyies 
professionals de teatre que 
es dediquen principalment 
al públic familiar. Fa anys 
que creen magnífics espec-
tacles que després porten 
de gira per Catalunya i ar-
reu del món. Aquest cicle és 
una oportunitat per donar a 
conèixer la important feina 
que fan i també 
com la fan. Per això, podreu 
veure dos espectacles i parti-
cipar en dos tallers que seran 
un punt de trobada entre ar-
tistes i espectadors.
Amb la col·laboració de: 
2princesesbarbudes (Sant 
Joan de Mediona), Farrés 
brothers i cia (Igualada), 
JAM (Copons), Ka Teatre 
(Sant Martí de Tous), La 
companyia del príncep To-
tilau (Sant Martí de Tous), 
PuntMoc (Piera) i Teatre Nu 
(Sant Martí de Tous) 

CULTURA · LA VEU 

La sessió del passat di-
lluns 19 de desembre va 
ser un reconeixement a 

la �gura del mestre Joan Just. 
En Jordi Dalmau va fer un 
ampli repàs de la seva vida, 
com a músic i com a perso-
na. Destacà que era un home 
just, de conviccions, treba-
llador i exigent. Després in-
tervingué en Daniel Mestre 
que va fer una valoració com 
a músic,pedagog, director i 
compositor, destacant  el ni-
vell musical del mestre i que 
era una persona oberta a tot 
tipus de músiques i tendèn-
cies.
Tot seguit el Cor d’Homes 
dirigit per Carles Prat inter-
pretaren unes nadales tradi-
cionals catalanes però amb 
harmonitzacions del mestre 
Just. La interpretació fou ex-
cel·lent.
Per acabar en Daniel Mestre 
entrevistà a tres alumnes se-

ves: la Pepita Jorba, la Teresa 
Roig i la Maite Torrents. To-
tes elles destacaren la impli-
cació del mestre Just en l’àm-
bit musical. Era exigent però  
sabia acompanyar molt bé el 
seu alumnat i potenciar el mi-
llor de cadascú. Per �nalitzar 
l’acte la Maite Torrents junta-
ment amb la Teresa Roig to-
caren a quatre mans al piano, 
l’himne del Patge Faruk.
La sessió va ser un bon i me-
rescut homenatge a una �-
gura que ha deixat un gran 
llegat a la ciutat d’Igualada. 
Sense ell, el desenvolupament 
de la música a la nostra ciu-
tat, en plena postguerra i en 
un temps de precarietat so-
cial i econòmica, hauria estat 
molt diferent. Va saber enri-
quir l’ambient musical creant 
la  Banda d’Igualada i la Coral 
Mixta. També va potenciar 
molts alumnes que després 
han sigut músics destacats. Va 
encoratjar-los a que seguissin 
estudis musicals. Sense el seu 

suport i in�uència, potser no 
haurien arribat al nivell que 
van assolir.
Eren uns anys difícils, de po-
bresa i repressió i les autori-
tats del règim volien tancar 
el conservatori. Gràcies a ell 
no es va tancar. Hem de re-

L’AUGA va retre homenatge al Mestre Joan Just

cordar també que va salvar 
l’orgue de Santa Maria,que 
quan l’anaven a cremar, va 
interpretar el tango de La 
cumparsita, demostrant que 
l’instrument també servia 
per tocar tot tipus de música, 
no només religiosa.  

És important reconèixer i 
valorar les persones que han 
deixat una empremta tan 
important a la nostra ciutat. 
El dilluns passat tots vàrem 
aprendre més coses de la 
vida i de l’obra del mestre 
Joan Just. 

El Cicle KM.0 és una 
cita anual que permet 

veure a casa nostra 
els espectacles per a 
tots els públics de les 

companyies d’Igualada 
i la comarca
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EXPOSICIONS
EXPERIÈNCIES MATEMÀTIQUES

A través de més de 40 mòduls interactius es po-
sen de manifest aspectes especialment intuïtius i 
visuals de les matemàtiques i que inviten a la par-
ticipació i a la interacció.
Del 30 d’octubre al 29 de gener del Museu de la 
Pell

FRANCESC CAMPS DALMASES. EL PINTOR 
DE LA LLUM (1907-1997)

Artista igualadí que va destacar en la pintura a 
l’oli de temàtica costumista i paisatgística. Expo-
sició commemorativa amb motiu del 25è aniver-
sari del seu traspàs.
Del 15 de desembre al 8 de gener a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions.

PARLA’M EN CATALÀ

Exposició fotografica que mostra el testimoni de 
persones de diferents àmbits de la societat igua-
ladina que parlen habitualment el català tot i que 
van néixer fora de Catalunya.
De l’1 al 30 de desembre a la Sala d’Exposicions 
de la Biblioteca Central

FLORS I ART DE NADAL

Fàtima Vasconcellos. Aquarel·les i bijuteria amb 
flors i elements naturals. Creacions amb temàtica 
nadalenca.
Del 7 de novembre al 2 de gener al Punt de lec-
tors de la Biblioteca Central.

HOT BLUES SESSIONS

Cels Burgès. Guanyador del premi Igual’Art 
2020/21.
Presentació i exposició del  primer vinil LP del 
nou projecte Hot Blues. Material fotogràfic i au-
diovisual del procés de creació.
Del 9 al 30 de desembre a la sala d’exposicions 
de La Teneria

CENT ANYS DE L’OBRA DEL CANÇONER 
POPULAR DE CATALUNYA

Exposició en motiu de l’Any de l’Obra del Can-
çoner Popular de Catalunya. Dotze mòduls que 
contenen imatges, textos i codis QR que donen 
accés a documents complementaris.
Del 22 de novembre al 15 de gener a la sala pe-
tita de la nau de les Encavallades del Museu de 
la Pell

ALKARAMA: IMATGES PER LA DIGNITAT

Exposició fotogràfica que recull el testimoni d’un 
grup de joves migrants, que adapten la seva vida 
a una societat nova.
Del 24 de novembre al 15 de gener a l’espai Cub 
del Museu de la Pell

NATURA PLAENT

Anna Carretero. Natura inspiradora, donadora de 
llum, vida, de colors de terra i cels, de flors,
d’estius i tardors...
Del 12 de desembre al 8 de gener a la sala d’expo-
sicions de l’Ateneu Igualadí

NATIVITAT YARZA

Aquesta exposició té la finalitat de posar en valor 
la figura de Nativitat Yarza Planas en el 150 ani-
versari del seu naixement.
Del 17 al 27 de desembre a la Biblioteca Central

EL TIÓ AL MENJADOR I ELS REIS AL BALCÓ

Exposició sobre les tradicions nadalenques.
Del 19 de desembre al 20 de gener al local d’Òm-
nium Cultural Anoia

SARDANES · J. BACARDIT 

Tal i com estava previst 
el dissabte 17 de de-
sembre, se celebrà al 

barri del Sant Crist, i dintre 
de les festes pels menuts, una 
ballada de sardanes, amb mú-
sica enregistrada, a la qual hi 
assistí un bon nombre de ba-
lladors de la nostra dansa. I el 
diumenge, dia 18, hi hagué la 
ballada amb cobla, una cobla 
que feia anys que no venia a la 
nostra ciutat, la Contemporà-
nia; va fer les delícies a tots, 
la forma que te-nen d’actuar, 
baixant del escenari al �nal 
de la ballada tot posant-se 
al centre de la rotllana i així 
donar més vida i més caliu al 
ball.
Donarem també les gràcies 

a totes les persones que han 
col·laborat d’una manera al-
truista en favor de la Mara-
tó de TV3. Entre el barri del 
Sant Crist i la plaça de Cal 
Font, s’han reunit 300 € que 
ser-viran per engruixir una 
mica més la xifra recaptada i 
que ja ha sobrepassat a hores 
d’ara els 8 milions d’euros.

EL 6 DE GENER, 
BALLADA DE REIS
El dia 6 de gener de 2023 
a les 11:30 h., tindrem la 
primera ballada del any, la 
tradicional balla-da de Reis; 
serà en el lloc habitual, a la 
Pl. de Catalunya, davant de 
la màquina de tren. Tindrem 
la cobla Lluïsos de Taradell. 
Durant la ballada animarem 
l’ambient amb un pica-pica. 

Èxit a les dues ballades dels 
dies 17 i 18 de desembre

DISSENY · LA VEU 

L’alumnat de segon curs 
del cicle d’Artesania de 
complements de cuir, 

juntament amb l’alumnat de 
taller monogrà�c i exalum-
nes del cicle, han pogut gaudir 
d’una Master class de calçat 
artesà impartida pels mestres 
sabaters Catuxa Fernández i 
Ignacio Aldanondo.
La jornada es va desenvolu-
par al taller d’Igualada Fashi-
on Lab. Durant tot un matí, 
Catuxa i Ignacio van explicar 
el procés de creació de calçat 
artesà, els seus components i 
mètodes de construcció. Les 
explicacions van anar acom-
panyades de demostracions 
molt didàctiques que van per-
metre entendre i visualitzar 
tot el procés.
La Master class va �nalitzar 
amb una activitat pràctica en 
la qual els i les participants van 
poder experimentar la tècni-
ca manual de construcció del 
taló d’una sabata, mitjançant 
capes superposades de vaque-
ta vegetal, tan característic de 
les sabates artesanes amb sola 
de cuir.
Catuxa i Ignacio tenen taller a 
Barcelona i són els fundadors 
de la marca Aldanondoyfdez, 
amb la qual dissenyen i con-

feccionen calçat artesà d’al-
tíssima qualitat. L’any 2019 
van rebre el Premio Nacional 
de Artesanía del Ministeri de 

Tallers i conferències de La Gaspar 
a Igualada Fashion Lab

Cultura, en l’apartat d’empre-
nedoria. Ha estat tot un privi-
legi compartir amb ells temps 
i coneixements! 



Aquest edifici del 1899, avui, 
popularitzat amb la denomi-
nació de “Centre Mercantil” 
o simplement “El Mercantil”, 
va ser construït arran de les 
rivalitats entre els socis del 
“Casino de Recreo”, pro-
pers a la família Boyer, i els 
simpatitzants de la familia 
Godó.
Per ordre de la nissaga Godó, 
l’edifici d’aquesta entitat so-
cial va ser projectat de la mà 
de l’arquitecte Francesc de 
B. Galtés i el mestre d’obres 
Francesc de Paula Sellés, just 
sobre el terreny on antiga-
ment hi havia hagut un altre 
teatre molt popular, el Teatre 
Tívoli; i, seguint una estètica 
molt singular, a cavall entre 
el Neoclassicisme i el Mo-
dernisme.
Els seus espais interiors es-

tan conformats per un tea-
tre, amb platea, amfiteatre i 
primer pis; una gran sala de 

PRIMERES DÈCADES DEL SEGLE XX. 
L’ANOMENAT, ABANS, “CENTRO O CÍRCULO MERCANTIL, INDUSTRIAL I AGRÍCOLA”... 

POPULARMENT, “EL MERCANTIL”.

HISTÒRIA DE LA FOTOGRAFIA 
I DE L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA

ball i una cafeteria amb saló 
i galeria terrassa, oberta a un 
espaiós jardí.

Aquesta és una fotografia de 
la primera època d’aquest 
teatre, amb l’ambient parti-

cipatiu d’aquells dies per al 
gaudi dels seus jardins, com 
a espai recreatiu.

Recerca a càrrec de Car-
mel·la Planell, com a histo-
riadora i fotògrafa.

Imatges i textos subjectes a 
Drets d’autor. Arxiu Foto-
gràfic Municipal i Fons de 
Documentació de l’Agrupa-
ció Fotogràfica d’Igualada 
(AFI). Material recentment 
digitalitzat.. 

Diàlegs Capitals és el 
cicle de pensament que 

s’ha organitzat amb 
motiu de la capital de 

la cultura catalana, uns 
diàlegs que conviden a 
re�exionar entorn dels 

reptes del segle XXI
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Ens pots trobar també a:

AFI HISTÒRIA DE LA 
FOTOGRAFIA A IGUALADA

CULTURA · LA VEU 

Al Teatre de l’Ateneu ha 
tingut lloc la darrera 
conversa del cicle de 

pensament Diàlegs Capitals. 
Els historiadors Pol Dalmau 
i Martín Rodrigo s’han trobat 
per parlar sobre la participa-
ció catalana en el trà�c d’es-
claus, un tema que �ns ara ha 
estat tabú i que cada vegada 
més es va posant en l’actuali-
tat. Els historiadors ens avan-
cen que el programa de TV3 
Sense Ficció en dedicarà un 
episodi.
Pol Dalmau i Martín Rodrigo 
posen en context i expliquen 
diferents aspectes sobre el 
colonialisme i el paper dels 
catalans en l’esclavatge sobre-
tot a partir del segle XIX. Pol 
Dalmau: “Els catalans arriben 
tard en el trà�c d’esclaus, en 
un moment on ja estava pro-
hibit a Anglaterra. Va ser en 
el boom de la industrialitza-
ció.”
Martín Rodrigo: “Hem de 
parlar de persones esclavitza-
des i no d’esclaus. Una perso-
na lliure se la capturava i se 
l’esclavitzava.”

Un debat molt interessant 
que ha posat en relleu la par-
ticipació catalana en aquest 
fet, i com això va repercutir 
en la riquesa, acumulació 
de capitals i la industrialit-
zació. Per acabar ha quedat 
a l’aire la pregunta “què en 
fem d’aquest passat esclavis-
ta a Catalunya?”. És un fet 
històric que no se’n parla als 
llibres de text ni tampoc als 
museus. 
Diàlegs Capitals és el cicle de 
pensament que s’ha organit-
zat amb motiu de la capital 
de la cultura catalana, uns 
diàlegs que conviden a re�e-
xionar entorn dels reptes del 
segle XXI, explorar diferents 

àmbits del pensament i la 
cultura contemporània. Amb 
una bona acollida per part 
del públic, durant el 2022, 
han tingut lloc un cop al mes 
i s’han abordat temes d’actu-
alitat a través d’un diàleg en-
tre experts locals i pensadors 
d’àmbit nacional. 
S’ha parlat de cultura i pen-
sament des de diferents punts 
de vista com l’arquitectura, 

Els historiadors Pol Dalmau i Martín Rodrigo es troben per parlar 
sobre el tràfic d’esclaus a Catalunya al darrer Diàlegs Capitals

l’arqueologia, la història, la 
gastronomia, la cultura po-
pular, les arts escèniques, les 
noves tecnologies i la intel-
ligència arti�cial, també des 
d’una perspectiva mediam-
biental i el col·lapse ecològic, 
la literatura i la música. El 
cicle ha comptat amb igua-
ladins compromesos amb la 
cultura com les actrius Dia-
na Gómez i Adriana Fuertes, 

el músic Carles Viarnés, el 
xef David Andrés, l’escriptor 
Arià Paco, l’arqueòloga Jor-
dina Sales-Carbonell i també 
experts com són l’antropòleg 
Manuel Delgado, la pianista 
Clara Peya i l’arquitecta Car-
me Pinós, entre d’altres.
Tots els Diàlegs Capitals han 
estat enregistrats en format po-
dcast i es poden escoltar al web 
www.igualadaccc2022.cat. 
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Aquest dimecres 21, en 
una roda de prem-
sa al Teatre Aurora, 

més de 30 entitats culturals 
de la ciutat d’Igualada han 
fet públic un comunicat sota 
el lema “Tots som cultura?”. 
El comunicat, que porta per 
títol “Tots som cultura! és el 
següent:
“Després de l’acte de cloenda 
de la Capitalitat de la Cultu-
ra Catalana 2022 celebrada 
al llarg d’aquest any a Igua-
lada, les entitats culturals 
igualadines ens hem reunit 
de manera autogestionada 
per fer una valoració de com 
hem viscut aquest any, quina 
repercussió ha tingut de cara 
a la nostra activitat i com 
aquesta experiència ha sigut 
beneficiosa per encarar el fu-
tur de la cultura a Igualada.
Primer de tot, volem comen-
çar aquest escrit felicitant 
l’organització de la Capita-
litat de la Cultura Catalana, 
al departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada i sobretot a les en-
titats que han organitzat ac-
tes i activitats, per aquest any 
d’especial bullici cultural a la 
ciutat. Agraïm la dedicació i 
la feina ben feta en la tasca 
de possibilitar que la cultura 
prengui protagonisme.
Com a entitats culturals, la 
nostra activitat està direc-
tament relacionada a què 
cada dia, setmana, mes i any 
se celebri cultura a la ciutat 
d’Igualada i és per això que 
omplim el calendari de tota 
mena d’activitats culturals. 
Igualada té un gran poten-
cial cultural, poques ciutats 
poden presumir de tenir un 
nombre tan elevat de corals 
per habitant, de patrimoni 
conservat, d’una participació 
cultural tan alta, i amb un 
teixit associatiu tan divers 
i actiu. És per això que va-
lorem molt positivament el 
reconeixement que la Capi-
talitat de la Cultura ha supo-
sat cap a les entitats per part 
les institucions, així com la 
promoció que s’ha fet de les 
activitats celebrades durant 
aquest any. Volem destacar 
també la iniciativa de crear 
una revista que ha agrupat 
totes les activitats culturals 
que s’han desenvolupat a la 
ciutat i ha estat disponible a 
tota la població.
De la mateixa manera, la 

Capitalitat ha estat el motor 
idoni per a començar a dur 
a terme el que tantes entitats 
hem estat demanant i so-
miant des de fa llargs anys: 
l’existència d’un debat com-
partit i seriós, legitimat i 
amb perspectiva de posar-se 
en pràctica, on es tractin els 
temes més peluts de la gestió 
cultural que durant anys han 
anat quedant per resoldre i 
que actualment ja tenen una 
magnitud vertiginosa.
Fa un any, fruit de la con-
vocatòria del procés partici-
patiu, les entitats d’Igualada 
vam començar a fer bullir 
l’olla per desenvolupar nous 
projectes culturals, amb l’es-
perança que es poguessin 
dur a terme dins del marc 
de la Capitalitat de la Cul-
tura Catalana i amb el su-
port d’aquesta. Després de 
la competició que va ser l’as-
signació de la subvenció, que 
finalment es va endur la fun-
dació privada de la Comissió 
de Reis, l’artista Núria Riba, 
els Moixiganguers d’Igua-
lada, el Ball de Sant Miquel 
i els Diables i els Diables 
d’Igualada, vam veure frus-
trada la nostra idea de poder 
omplir la ciutat de projectes 
diversos i extraordinaris.
Malgrat això, diverses enti-
tats, lluny de resignar-nos a 
no rebre suport, vam decidir 
tirar endavant amb aquests 
projectes assumint la totali-
tat de llur cost, la qual cosa va 
requerir un esforç per poder 
omplir la ciutat d’ofertes cul-
turals per la capitalitat. Així 
doncs, ha quedat demostrat 
que, més enllà de l’adminis-
tració i l’Ajuntament, les en-
titats culturals de casa nostra 
tenim suficient energia per 
tirar endavant grans projec-
tes culturals de ciutat.
No volem passar per alt as-
pectes com la poca transpa-
rència econòmica del títol 
atorgat, coneixent solament 
la previsió econòmica de 
les propostes guanyadores 
al pressupost participatiu 
(74.801€) atorgat a només 
5 entitats i empreses, sent a 
més coneixedors que l’ac-
te d’inauguració va tenir un 
cost total de 45.000€. Alho-
ra, l’Ajuntament ha fet posar 
el logotip de la Capitalitat de 
la Cultura Catalana a tots els 
cartells dels actes que s’han 
fet al llarg de l’any, actes que 
se solen fer amb normalitat 
cada any, sense haver vist cap 

suport econòmic al respecte 
o facilitat per part seva.
Paral·lelament, s’ha eviden-
ciat una falta de prioritat 
real per la cultura quan l’acte 
de cloenda amb 13 entitats i 
escolars participant, s’ha re-
alitzat un dimarts laborable 
demanant als participants 
implicació durant horari la-
boral, tot per no encavalcar 
l’acte amb l’activitat esporti-
va de les Comes, ja que no 
hi ha un equipament esce-
no-musical adequat per en-
cabir-hi esdeveniments cul-
turals d’aquesta envergadura.
Així doncs, pel que fa a la 
gestió cultural més enllà de 
la Capitalitat, resulta contra-
dictori que l’esforç de l’admi-
nistració per donar visibili-
tat a les activitats culturals, 
no vagi acompanyat d’un 
augment de les concessions 
econòmiques i de l’interès 
real per les necessitats i les 
característiques d’aquestes. 
Aquest, segueix essent un 
reconeixement insuficient 
i parcial, atès que s’ha d’as-
sumir igualment el cost dels 
nostres locals (perquè no 
n’hi ha prou de públics), els 
honoraris dels directors/es 
de les entitats musicals, les 
assegurances, etc i, a més, 
s’ha de gestionar fora de la 
nostra jornada laboral. Tot 
plegat se suma a un llarg et-
cètera de dificultats que ens 
collen en l’àmbit econòmic i 
social en el nostre dia a dia.
La situació actual sovint ens 
fa pensar que hi ha cultu-
ra de primera i de segona, 
la qual cosa es pot veure en 
el fet que hi ha encavalca-
ment d’actes, priorització 
en la concessió d’espais i 
desigualtats flagrants en les 
adjudicacions de subvenci-
ons. Aquestes injustícies són 
prova que les prioritats tenen 
sempre finalitats econòmi-
ques i es donen favoritismes 
cap a certes entitats.
Trobem, doncs, que les ins-
titucions, en lloc de facilitar 
les activitats de les entitats, 
no paren de posar pals a 
les rodes. Des de fa molt de 
temps, l’Ajuntament ha tin-
gut una actitud que ha propi-
ciat la desmobilització de les 
entitats i la seva pròpia con-
frontació evitant fer de me-
diador i, per tant, permetent 
que els conflictes s’agreugin 
de mica en mica. Ens han 
volgut separades i enfronta-
des per evitar que suméssim 

forces per reclamar el que és 
obvi: CULTURA, Cultura i 
cultura. Volem que es doni 
a la cultura el valor que es 
mereix, una cultura a la qual 
es destinin recursos tant eco-
nòmics com humans i, que 
sigui un mecanisme real de 
cohesió social de i per a la 
població d’Igualada i contra-
des.
Així doncs, hem acordat un 
seguit de propostes de millo-
ra partint de les inquietuds 
i necessitats expressades. 
Aquestes són:
- La creació d’un consell de 
la cultura amb representació 
d’entitats de tots els àmbits 
culturals, i amb l’objectiu de 
treballar conjuntament per 
a ser el punt de trobada de 
les entitats que fem cultura 
a Igualada, on puguem posar 
en comú les nostres preocu-
pacions, ens puguem posar 
d’acord i puguem dialogar 
amb qui faci falta de forma 
conjunta, unànime i amb su-
port. Un consell que tingui 
validesa i que sigui legitimat 
per l’ajuntament com a òrgan 
d’autogestió de les entitats 
culturals de la ciutat. Aquest 
consell ha de permetre que 
no es contraprogramin actes, 
és necessari que pugui tenir 
veu en la gestió dels pressu-
postos destinats a cultura, en 
la gestió i utilització d’espais 
públics de la ciutat per a de-
senvolupar les nostres activi-
tats i en aquells afers que ens 
afectin.
- La modificació de l’ho-
ra d’atenció a les entitats, 
sent aquesta en horaris de 
tarda-vespre i/o cap de set-
mana, per a poder fer-ho 
compatible amb els nostres 
horaris laborals. En la ma-
teixa línia, rebre suport des 
de l’ajuntament oferint ajuda 
per demanar i justificar les 
subvencions així com faci-
litant-nos informació sobre 
subvencions o ajudes de la 
diputació o altres instituci-
ons. Materialitzant aquestes 
dues demandes en la creació 
d’una figura de suport a les 
entitats que pogués dur a ter-
me aquestes tasques, sempre 
en un horari compatible amb 
els horaris de les entitats de 
la ciutat.
- L’adequació dels horaris 
dels equipaments públics 
municipals fent-los compa-
tibles amb els horaris de les 
entitats, que solen ser de tar-
da vespres i caps de setma-

na; facilitant-ne així l’ús per 
part de les entitats. A més, 
cal resoldre la sobresaturació 
d’equipaments municipals, 
com el Teatre Municipal de 
l’Ateneu, i la flexibilització 
i facilitació en l’ús d’altres 
equipaments de la ciutat, 
millorant així la gestió de 
l’agenda cultural igualadina. 
En aquesta línia, demanem 
la construcció d’un auditori. 
Igualada, amb una població 
de 40.875 habitants, capital 
de la comarca de l’Anoia, 
amb 124.399 habitants, es 
mereix i li cal un auditori (o 
equipament esceno-musical) 
amb sales per diferents capa-
citats i aforament, un espai 
públic que permeti la pre-
sència de propostes culturals 
i artístiques actualment fora 
del nostre abast.
Aquestes propostes tenen 
com a objectiu millorar la 
gestió cultural a Igualada, 
per poder dedicar els nos-
tres esforços en fer cultura 
i fer-la de la millor manera 
que sabem, des de les ganes 
i l’esforç que li hem dedicat 
tants i tants anys i que així 
seguirem fent.
TOTS SOM CULTURA!

Aquest comunicat ha estat 
firmat per: Associació de 
la festa de l’arbre de maig 
d’Igualada, JOSA, Associ-
ació Coral Juvenil Xalest 
d’Igualada, Xarxa Igualada, 
Equip tècnic de la Coral Els 
Verdums, Ball de pastorets 
d’Igualada, Coral Merlet, 
Associació juvenil la Colla-
nada, JOSA Jazz Band, Coral 
Infantil Gatzara, Cor Exau-
dio, Igualada Gospel Choir, 
Estival de jazz d’Igualada, 
Associació Promotora de la 
Llengua Catalana - APLEC 
Igualada, Coral Mig to, Ball 
de St. Miquel i els Diables, 
Igualada, L’Olla expressa, 
Federació del Seguici Tradi-
cional Històric d’Igualada, 
Ball de Cercolets d’Iguala-
da, JOSA (orquestra Aleví), 
Ateneu igualadí de la classe 
obrera, Cor de Xauxa, Gita-
nes d’Igualada, Bitrac Dan-
sa, Protons Percussió, Ballde 
Bastons d’Igualada, Casal Po-
pular d’Igualada, El Foment, 
Teatre de l’Aurora, Cal Cuta, 
Flama del Canigó d’Iguala-
da, Els Voladors, trabucaires 
d’Igualada, Cor d’homes de 
la ciutat d’Igualada i Gegants 
Vells d’Igualada. 

Més de 30 entitats culturals d’Igualada fan públic el manifest 
“Tots som cultura?”
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Del tot inexcusable una mirada atenta a l’obra
de Francesc Camps Dalmases

La Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada pre-
senta durant aquestes festes nadalenques una 
selecció d’una quarantena d’obres, majorità-

riament pintura a l’oli, i alguns dibuixos a llapis so-
bre paper, entre altres, de Francesc Camps Dalmases 
(Igualada, 1907-Barcelona, 1997); una magní�ca re-
trospectiva de l’obra de l’altrament reconegut com “el 
pintor de la llum”, coincidint amb el 25è aniversari de 
la seva mort.
Des de la perspectiva d’una producció artística, basa-
da primordialment en la pintura a l’oli, i que va cavall 
entre el romanticisme pictòric i un incipient impressi-
onisme; aquesta acurada selecció posa en relleu algu-
nes de les temàtiques que més havien inspirat a l’autor, 
com és el cas de molts paisatges de terra endins, de 
diverses estampes marineres, i d’un aparador extraor-
dinàriament retratista -com si d’un museu de la vida 
rural es tractés- de seqüències quotidianes de l’univers 
de la pagesia. En suma, una obra -dotada d’un harmo-
niós equilibri entre llums i ombres- que constitueix 
un document realista i rigorosament testimonial de 
molts escenaris i capítols de la vida del segle passat. 
En una Igualada que el va bressolar, Camps Dalmases, 
hi va viure els primers passos de formació pictòrica. 
Seguidament a partir dels 18 anys, a Barcelona, va po-
der consolidar els seus estudis artístics �ns a fer pú-
blica la seva obra passant per les Galeries Augusta i la 
pròpia Pinacoteca; exposant en plena etapa de la seva 

maduresa artística també 
fora de Catalunya, a París 
i a Bogotà, per anomenar 
algunes destinacions.
Tanmateix, apro�tant 
que aquesta mostra de 
l’obra de Camps Dal-
mases està gestionada 
i conduïda per la seva 
�lla, Assumpta Camps; 
ningú més que ella, a 
propòsit d’una inestima-
ble conversa, ha pogut 
convidar-me a un més 
complet coneixement de 
la vida aquest artista, àd-
huc i molt especialment 
del què suposa viure amb 
l’orgull de ser-ne hereva 
del seu llegat. Això és, i en paraules seves: “L’obra del 
meu pare és gairebé la meva vida, sobretot perquè des 
de sempre he viscut entremig de quadres, de pinzells, 
d’espàtules, d’aiguarràs... “.
Enmig d’un entorn de con�dencialitat, Camps s’en-
dinsa a presentar el seu pare home, més enllà de l’ar-
tista, i el de�neix com a una persona molt positiva i 
dominada per un tarannà admirablement optimista, 
alhora que el reconeix en la �gura d’un pare exemplar. 

HORARI:
DISSAB TE  I DIUME N GE  I FE STIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com
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CARMEĿLA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista i historiadora

I, en el seu exercici artístic, el recorda com a aquella 
persona vital que no vivia la pintura d’altra manera 
que no fos plasmant una realitat expressament extre-
ta del natural... Perquè, ja fos des de l’esfera del retrat 
com de la pròpiament paisatgística, ell era un pintor 
de la vida que veia, amb les seves llums i foscors. Això 
és, les seves obres essencialment apunten a ser una ve-
ritable fotogra�a, amb un punt de vista molt personal 
que no esquiva un bon ull i domini de la composició 
i de la profunditat de camp. 
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L’AGENDA
Representació de quadres i escenes 
de la vida de Jesús al nucli antic de la 
vila. Recorregut pel carrer de la Plaça 
fins a la plaça de l’església.
Diumenge de les 6 de la tarda a les 9 
del vespre pel Nucli antic

MÚSICA
Piera 

Celebració i festa per a la nit de Nadal. 
Amb música dels DJ’s locals.
Diumenge a les 11 de la nit a la nau de 
Cal Sanahuja

ELS PASTORETS
Calaf 

Els Pastorets de Calaf, amb text de 
Josep M Folch i Torres, és una repre-
sentació tradicional amb els mitjans 
del Segle XXI..
Diumenge a les 7 de la tarda al Casal

\ DILLUNS 26 
CONCERT DE SANT ESTEVE

Igualada 
Concert de Sant Esteve a càrrec de 
la Coral Mixta amb obres de obres de 
C.V. Stanford, F. Mendelsshon, V. de 
Zubizarreta, M. Duruflé, i nadales.
Dilluns a 2/4 d’1 del matí a l’església 
del Roser

ELS PASTORETS DE L’ESBART 
IGUALADÍ

Igualada 
En Lluquet i en Rovelló, personatges 
de Josep M Folch i Torres somnien 
que s’enfronten a Llucifer i Satanàs.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

SARDANES
Piera 

Ballada de sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Girona..
Dilluns a 2/4 d’1 del migdia a la plaça 

\ DIVENDRES 23 
CANTADA DE NADALES

Igualada 
Tradicional cantada de nadales amb les 
corals de la ciutat.
Divendres a les 8 del vespre a la plaça 
de l’Ajuntament

TEATRE
Igualada 

Estrena de l’obra “La Primera” de Joan 
Valentí i David Pintó, sobre l’alcaldessa 
Nativitat Yarza.
Divendres a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

ELS PASTORETS
Castellolí 

Els Pastorets, a càrrec de TeatrAulí. 
Música en directe. Taquilla inversa per 
la Marató de TV3
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a La 
Brillante

TEATRE
Sant Martí de Tous 

“Qüento de Nadal”. Espectacle creat per 
actors de Sant Martí de Tous. És la nit 
de Nadal. Mentre els grans preparen el 
dinar, els petits de la família han anat a 
buscar el tió
Divendres a les 8 del vespre al Casal

ROOM ESCAPE JOVE
Sta Margarida de Montbui 

T’atreveixes a superar el repte amb el 
teu equip ?
Vine amb els teus amics/gues 
Divendres a partir de 2/4 de 4 de la tar-
da a Mont-Àgora

\ DISSABTE 24 
CONCERT

Igualada 

L’Agrupació coral La Llantia ofereix un 
concerta al Missa del Gall per compartir 
l’alegria del Nadal.
Dissabte a les 8 del vespre a l’església 
de la Sagrada Família

TEATRE
Igualada 

Estrena de l’obra “La Primera” de Joan 
Valentí i David Pintó, sobre l’alcaldessa 
Nativitat Yarza.
Dissabte a les 12 del migdia al Teatre de 
l’Aurora

\ DIUMENGE 25
CONCERT DE NADAL

Igualada 
Tradicional concert de Nadal de la 
JOSA amb la participació també de la 
JOSA aleví i JOSA jazz amb els respec-
tius directors.
Diumenge a les 8 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu

PESSEBRE VIVENT
Piera 

del Peix

CONCERT DE SANT ESTEVE
Piera 

Tradicional concert de la diada de Sant 
Esteve amb la Cobla Ciutat de Girona i 
amb la col·laboració de la Parròquia de 
Santa Maria de Piera.
Dilluns a les 7 de la tarda a l’església de 
Santa Maria

CONCERT DE SANT ESTEVE
Castellolí 

Concert de Sant Esteve amb la Capella 
de Música de la Tossa.
Dilluns a 2/4 de 8 del vespre a La Bri-
llante

CONCERT DE SANT ESTEVE
Capellades 

La Cobla Almogavarenca oferirà un con-
cert de sardanes i música per a cobla, 
amb la participació de la Coral Noves 
Veus.
Dilluns a les 7 de la tarda al Teatre La 
Lliga

CONCERT DE SANT ESTEVE
El Bruc 

Concert amb Le Concert Spirituel i la 
Coral Moixerigues i la participació del 
cor infantil de l’Escola de Música del 
Bruc.
Dilluns a les 7 de la tarda a l’església de 
Santa Maria

\ DIJOUS 29 
CICLE KM 0

Igualada 
“Le voyage” de JAM. Un meravellós es-
pectacle per a tots els públics que abor-
da, amb l’humor del clown, el viatge que 
han d’emprendre refugiats i migrants 
cap a una nova vida.
Dijous a les 6 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora

Patinets
Skates

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E b- ikes
Urbanes

PROMOCIÓ
JUVENIL

Casc de regal 
amb btt disc i 

Skate Crandon



Torna Tom Cruise
A TOUS •  TOP GUN MAVERICK

Abusos
ESTRENA •  EL SOSTRE GROC

REDACCIÓ

E l 2018 un grup de nou dones 
van presentar una denúncia 
contra dos dels seus profes-

sors de l’Aula de Teatre de Lleida 
per abusos sexuals ocorreguts entre 
els anys 2001 i 2008, quan eren unes 
adolescents. Va ser massa tarda. Per 
por, per vergonya, perquè van trigar 
molt de temps a entendre i digerir el 

que havia passat, la denúncia va arri-
bar quan el cas ja havia prescrit i es 
va arxivar. El que no sabien és que, 
a pesar que el cas havia prescrit, els 
seus testimoniatges estaven obrint 
una porta en la qual, tal vegada, no 
tot estava perdut.
Isabel Coixet, una de les cineastes 
més compromeses amb les qüestions 
socials del nostre país, portava anys 
intentant dur a terme aquest projec-
te que finalment veu la llum

REDACCIÓ · LA VEU 

Després de més de trenta anys 
de servei, a Pete ‘Maverick’ 
Mitchell (Tom Cruise) la 

seva reputació li precedeix. Ma-
verick va ser un dels millors aviadors 
de l’Armada, condecorat amb meda-
lles de combat i esments, i responsa-
ble de gestes llegendàries. Clar que 
ell no s’esperava tornar a l’acadèmia 
de pilots de combat Top Gun, on li 
requereixen com a instructor de vol 

per a formar a una nova generació 
de joves pilots de combat, homes i 
dones. Allí coneixerà a Bradley ‘Ro-
oster’ Bradshaw (Milles Teller), el 
fill de Goose, el seu antic company 
mort, mentre intentarà adaptar-se a 
les noves tecnologies i la guerra dels 
drons.
Aquesta pel·lícula és la seqüela de 
Top Gun: Idolos del aire (1986), mí-
tic film dels anys 80 dirigit per Tony 
Scott. 

REDACCIÓ · LA VEU 

AAvatar: El sentit de l’aigua, 
seqüela d’Avatar (2009), ens 
traslladem deu anys després 

de la primera batalla de Pandora en-
tre els Na’vi i els humans, Jake Sully 
(viu tranquil·lament amb la seva 
família i la seva tribu. Ell i Ney’ti-
ri han format una família i fan tot 
el possible per romandre junts, a 
causa dels problemes matrimonials 
i als rols que cadascun ha d’exercir 
dins de la tribu. No obstant això, 
han d’abandonar la seva llar i ex-
plorar diferents i inhòspites regions 
de Pandora, endinsant-se en el mar 
i fent pactes amb uns altres Na’vi 
d’aquestes regions.

Quan una antiga amenaça ressor-
geix, Jake ha de tornar a lliurar una 
difícil guerra contra els humans. 
Malgrat l’adversitat, Jake acaba fent 
nous aliats, alguns dels quals ja vi-
uen entre els Na’vi i altres amb nous 
avatars. Amb una nova guerra en 
marxa, Jake i Ney’tiri hauran de fer 
tot el possible per a romandre junts 
i cuidar de la seva família i la seva 
tribu.
Ningú sortirà decebut després de 
veure una seqüela en la qual hi ha 
més acció que en el film original. 
Una pel·lícula que fa un homenatge 
al vell cinema d’aventures americà, 
amb la diferència que aquí la histò-
ria està explicada des de l’altre punt 
de vista. 

Deu anys després a Pandora
ESTRENA •  AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA

Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia

www.jobanoia.cat
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AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA

SALA 1

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA 3D
Dv: 15:45/19:30/23:20
Ds: 16:15
Dg: 19:30/23:20
Dll a Dj: 15:45/19:30

MUNDO EXTRAÑO
Dg: 17:25

SALA 2

A TODO TREN 2
Dv Dll i Dt: 16:50
Ds: 16:55
Dg: 17:00

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA 3D
Dg Dg i Dll: 18:45/22:35
Dt: 18:45 (VOSE)/22:35

SALA 3

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA
Dv Dg a Dt: 18:00/21:50
Ds: 17:15

MUNDO EXTRAÑO
Dv Dll i Dt: 15:55

SALA 4

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA 3D
Dv Dg a Dt: 17:15/21:00
Ds: 15:45

SALA 5

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA
Dv Dll Dc i Dj: 16:30/20:15
Ds: 16:45
Dg: 17:00 (CAT)/20:45
Dt: 16:30/20:30(VOSE)

SALA 6

EL GATO CON BOTAS: EL ULTIMO DESEO
Dv i Dll: 15:50/18:00/20:10/22:20
Ds: 16:00/18:10
Dg: 18:05/20:15/22:25 (CAT)
Dt: 15:50/18:00/20:10/22:20 (VOSE)

SALA 7

WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE
Dv i Dll: 16:15/19:15/22:15
Ds: 16:30
Dg: 19:20/22:20
Dt: 16:15/19:15 (VOSE)/22:15

SALA 8

NOCHE DE PAZ (VIOLENT NIGHT)
Dg: 21:30

AVATAR EL SENTIDO DEL AGUA (CAT)
Dv Dll i Dt: 21:25
EL GATO CON BOTAS: EL ULTIMO DESEO
Dv: 19:10
Dg: 17:05/19:15
Dt: 17:00/19:10
EL GATO CON BOTAS: EL ULTIMO DESEO 

(CAT)
Dv i Dll: 17:00
Ds: 17:30

�����
Ateneu Cinema

IGUALADA

UN AMOR EN ESCOCIA
Dg i Dll: 17:30

TOP GUN: MAVERICK
Dg i Dll: 19:05

SALA GRAN

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA  
Dv: 20:15 (català)
Ds: 17:00 (català)
Dg: 20:15 (català)
Dll: 20:15
Dt: 20:15
Dc: 16:30

A TODO TREN 2  
Dv: 17:30
Dg: 17:30
Dll: 17:30
Dt: 10:30
Dc: 20:30

SALA PETITA

EL SOSTRE GROC
Dv: 20:30
Ds: 17:15
Dg: 20:30
Dll: 17:45
Dc: 20:45

EO
Dv: 17:45
Dg: 17:45
Dc: 17:00
Dj: 19.45 (VOSE)

Menú de dilluns a diumenge per 8,95€

93 803 93 40  /      609 420 063 Servei a domicili
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GATO CON BOTAS: EL ULTIMO DESEO

WITHNEY HOUSTON: I WANNA DANCE

EL SOSTRE GROC

UN MUNDO EXTRAÑO

EO

A TODO TREN 2

Estats Units. Ciència-�cció. De James Cameron. Amb Sam Wort-
hington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet,
Ambientada més d’una dècada després dels esdeveniments de la 
primera pel·lícula, ‘Avatar: �e Way of Water’ comença contant la 
història de la família Sully (Jake, Neytiri i els seus �lls), els proble-
mes que els persegueixen, la qual cosa han de fer per a mantenir-se 
fora de perill, les batalles que lliuren per a seguir amb vida i les 
tragèdies que sofreixen.

Estats Units. Animació. De Joel Crawford, Januel Mercado. 
Seqüela de ‘El gat amb botes’ (2011). El Gat amb Botes descobreix 
que la seva passió per l’aventura li ha passat factura: ha consumit 
vuit de les seves nou vides, per això emprèn un viatge èpic per a 
trobar el mític Últim Desig i restaurar les seves nou vides.

Estats Units. Biogra�c. De Kasi Lemmons. Amb Naomi Ackie, As-
hton Sanders, Stanley Tucci, Clarke Peters,
Biopic sobre la cantant Whitney Houston. Un retrat sense reserves 
de la complexa i multifacètica dona darrere de la que va ser sobre-
nomenada ‘la veu’. Un repàs a la seva història des que era una nena 
que cantava en un cor en Nova Jersey �ns a convertir-se una de les 
artistes de la música pop més reeixides, supervendes i premiades 
de tots els temps.

Espanya. Documental. De Isabel Coixet. 
El 2018 un grup de nou dones van presentar una denúncia contra 
dos dels seus professors de l’Aula de Teatre de Lleida per abusos se-
xuals ocorreguts entre els anys 2001 i 2008, quan eren unes adoles-
cents. Va ser massa tarda. Per por, per vergonya, perquè van trigar 
molt de temps a entendre i digerir el que havia passat, la denúncia 
va arribar quan el cas ja havia prescrit i es va arxivar.

Estats Units. Animació. De Don Hall
Els Clades són una família coneguda a tot el món, tots ells són uns 
exploradors de mons cèlebres. Un dia, tots junts, arriben a un nou 
lloc mai trepitjat per ningú. Allí hauran d’enfrontar-se a nombrosos 
perills i descobriran noves criatures mai documentades. No obstant 
això, la missió es posa en risc i amenaça fracassar a causa de les 
abundants baralles entre els components de la família..

Polònia. Drama. De Jerzy Skolimowski. Amb Sandra Drzy-
malska, Lorenzo Zurzolo, Mateusz Kosciukiewicz,
El món és un lloc misteriós, sobretot vist a través dels ulls d’un 
animal. En el seu camí, EO, un ase gris d’ulls melancòlics, es topa 
amb bona gent i una altra no tan bona, coneix l’alegria i la pena, i 
la roda de la fortuna transforma, segons el moment, la seva bona 
sort en desastre, i la seva dissort en felicitat inesperada. Però mai, 
en cap moment, perdrà la innocència.

Espanya. Comèdia. De Inés de León. Amb Paz Vega, Paz Padilla, 
Santiago Segura, Leo Harlem
Fa un any Ricardo (Santiago Segura) i Felipe (Leo Harlem), encar-
regats de portar als nens a un campament, es van quedar fora del 
tren deixant als nens dins. Clara (Paz Vega) no es �a ja d’ells i de-
cideix enguany portar als nens personalment amb ajuda de la seva 
amiga Susana (Paz Padilla).

�����
Yelmo Cines 3D

ABRERA

�����
Casal

ST. MARTÍ DE TOUS

CINEMA A 
L’ANOIA

SALA PETITA

�����
Mont-Àgora

STA. MARGARIDA DE MONTBUI



Em dic Antonio Posadas Ortiz. Vaig 
néixer el 9 de març de 1991 a l’hospital 
d’Igualada, però he viscut tota la vida a 
Vilanova del Camí. Em vaig casar a l’any 
2018 i tinc 2 �lls, el Dylan i la Daenerys.
Vaig estudiar a l’institut IES Pla de les mo-
reres. Al deixar l’institut vaig començar 
a treballar �ns a l’actualitat que treballo 
a una fàbrica d’automoció. Un dia qual-
sevol vaig sentir que havia de fer alguna 
cosa amb la meva vida que no fos treballar 
en una fàbrica o, almenys, intentar-ho. 
Aquell dia em vaig proposar escriure una 
novel·la de fantasia, i ho vaig aconseguir 
amb “El secreto del bosque de los desamparados”, i amb la segona 
part que es publicarà en breu. 
Ara, soc un intent d’escriptor, però de moment no em dona econòmicament per dedi-
car-me únicament a l’escriptura i ho he de compaginar amb el meu treball.
Entre les meves a�cions hi ha, evidentment, la lectura. Abans m’agradava jugar a videojocs i 
el cine, però des que va néixer la meva segona �lla ja no tinc temps de jugar ni de veure pràc-
ticament res. Podria dir que la vida només em dona per llegir i combinar-lo amb l’escriptura.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
que algun escriptor d’igualada aconsegueix els seus objectius amb els seus llibres.

#248 ANTONIO POSADAS

Urgeix aprofitar el desplegament territorial del 
#SOC per articular per fi una concertació ope-
rativa, estable i representativa a l’#Anoia. Les 
transformacions q vénen, les altes taxes d’atur 
i canviar a una economia més verda, industrial i 
inclusiva bé s’ho mereixen

JM ROMERO VELARDE   @JmRomero73

A poc a poc van desmantellant el tren a l’ #Anoia 
i la #CatalunyaCentral. #FGC només sap gestio-
nar metros a l’Àrea Metropolitana?

TRAMCENTRALR12    @R12Central

Es veu que això és la #MarcaIgualada. Cap mena 
de respecte per vianants ni per a res. I malau-
radament, el #bicibús d’#Igualada plega. Cap 
suport institucional i mil pegues per part d’@aji-
gualada; una ciutat anclada en la mobilitat dels 
anys 70. Felicitats, @marccastells.

EDUARD FOLCH   @efolch

El riu #Anoia estava força recuperat en quant a 
qualitat d’aigua. Però últimament, tornem com a 
èpoques passades. Tornen a obrir aixetes?

FAUSTÍ MARTÍNEZ   @famarbo

Una mala noticia que plegui el #bicibus. Vaig a 
peu per #Igualada ja que crec que és una ciutat 
de #15minuts i el problema que he vist durant 
les meves passejades és l’ús “excessiu” del co-
txe. El #bicibus era una oportunitat per reduir el 
transit. 

DANIEL MACIA MART   @Macia_daniel

#Masquefa i #LaBeguda van recaptar 1.637,78 
€ en el conjunt d’actes que, de manera volun-
tària i altruista, van organitzar les entitats i els 
comerços amb motiu de @la_marato. .Som un 
municipi solidari, viu i dinàmic. Moltes gràcies a 
totes i tots!

ROGER VÁZQUEZ CLARAVALLS   @RClaravalls

Avui és un bon dia per recordar que la millor Ma-
rató i Gran Recapte és que es destinin recursos 
suficients al sistema sanitari públic o als serveis 
socials. Tenim un problema estructural gros i la 
solidaritat no és suficient. #LaMaratoSempre-
Batega

PAU   @xek_in

#latevaveu

#latevaveu     .
Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu

Ajudeu-nos a viatjar per la comarca i a conèixer els seus seguidors! 

Humans de l’Anoia
Vols ser un/a humà/humana de l’Anoia? Fes-nos arribar un mail a: direccio@veuanoia.cat

@humansanoia

3.Nou tall de circulació a la 
C-15 aquest dimecres2.Detenen un noi de 21 anys 

vinculat amb el cos sense 
vida trobat dilluns a Piera1.La Generalitat vol donar un 

cop de timó a l’Hospital da-
vant la manca de personal i 

les crítiques a la gestió

www.veuanoia.cat

FOTO: Cesc Sales

@creurojaanoia @ricardaldea @ermi_campi 
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SANTORAL: Desembre
23 Joan de Kety; Sèrvul el Paralític; Victòria
24 Delfí; Adela; Irmina.
25 Nadal de nostre Senyor; Anastàsia; Eugènia .
26 Esteve;  Dionís; Zòsim.  
27 Joan; Teodor; Nicaret.
28 Sants Innocents; Dòmina; Abel,  
29 Tomàs Becket; David; Trò�m

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98

REDACCIÓ · 

El dijous 8 de desembre, 
festa de la Puríssima se 
celebrà solemnement a la 

basílica la missa patronal, que 
ho és també de la Coral de Santa 
Maria. Fou presidida pel rector  
in solidum i arxiprest de l’Ano-
ia Segarra, Mn. Eduard Flores, 
acompanyat pels mossens Xa-
vier  Bisbal, rector “in solidum 
també, que tingué al seu càrrec 
l’homilia; Jean Baptiste Shum-
busho, vicari ; i Pere Roig, diaca. 
Hi assistiren els representants 
dels grups parroquials que a 
l’hora de les pregàries del �dels 
tingueren cura de les ofrenes, 
formant —lletra a lletra— la 
frase “SOM SANTA MARIA”. 
La cantaire To� Calvache  hi in-

tervingué en nom de la nostra 
Coral. Les religioses dels anci-
ans desemparats s’encarregaren 
de l’ofrena del pa i el vi.
En l’homilia Mn. Bisbal va dir: 
«Igualada des de sa naixença és 
un poble marià i aquesta basíli-
ca és memòria del pas del Déu 
viu, real i present per tantes ge-
neracions. És també presència 
d’una comunitat de cristians 
que hi camina, lloc de trobada 
divina, de celebració sagramen-
tal, lloc de pregària, de contem-
plació al sant Crist...» I aquí 
l’orador feu referència explícita 
al llibre “Coral de Santa Maria 
d’Igualada (1939-2020)” editat 
recentment. 
El nostre ambient ens convida 
a dir no; a tancar-nos, a viure 
egoistament, a estar sotmesos 

La Coral de Santa Maria celebrà la festa patronal de la Puríssima
Divendres, 23 de desembre de 2022 ESQUELES 59

L’adeu al company 
Andreu Escobar

Tota la família volem agrair 
les mostres de condol rebudes.

El record ens mantindrà sempre units. 
El fil no s’ha trencat. T’estimem.

L’acte de comiat tindrà lloc 
el dia 27 de desembre a les 10:30h, 

a la Parròquia de la Sagrada Família d’Igualada.

Que nasqué el 20 d’octubre de 1950 a Jorba
i morí el 14 de desembre de 2022 a Almeria

Josep Mª Marimon Benet
EN RECORD DE 

Igualada, desembre de 2022

A.C.S.
Els seus estimats:  germana, Mª. Teresa; nebots, Maite, Josep Mª i Marta, Joan Eudald   

i  tota la família volem agrair les mostres de condol rebudes.
L’acte de comiat tingué lloc el passat dissabte, dia 17 a les 10.00h, a la basílica 

de Santa Maria d’Igualada.

Morí el passat dijous, dia  15 de desembre,  a l'edat de 81 anys, havent rebut 
els sants sagraments i la benedicció apostòlica.

Anna Maria Solernou Prat
EN RECORD DE 

Igualada, desembre de 2022Funerària Anoia, S.L.

El batall de campana toca a morts
i amb cor ben compungit som a la crida,

d’aquella que sempre, jugant a sorts,
de la seva tasca mai no s’oblida.

D’un temps ençà la colla va minvant.
Se’n van antics companys de joventut.

No passa el temps, nosaltres ‘nem passant,
sens poder gaudir de la senectut.

Andreu, has marxat sense fer remor,
cercant el Pare, allà vers les altures;
I a la terra, quedem amb la tristor,

sentint la teva mort ben prematura.

La nostra pregària, més fervent,
oferim al Bon Déu. I, en la ment nostra,

et seguirem tenint sempre present,
benvolgut Andreu Escobar Acosta.

Toni Miranda, 2022_12_15, 
de la Colla de Can Colapi

a les esclavituds sistemàtiques. 
No és aquest el camí. Cal que 
mirem a  Maria, i aprenguem a 
complir la voluntat de Déu, ori-
gen i principi de l’univers. 
Hem de dir sí a la creació que 
està greument amenaçada. Sí, 
a la humanitat en tots els seus 
estadis, des de la concepció �ns 
al seu �nal natural; sí, en tots els 
seus color, llengües i edats. Sí, a 
la natalitat i al futur. Sí, a la ma-
ternitat i a l’amor matrimonial; 
a la família. I no cansar-nos 
d’ajudar, de donar la mà amb els 
que han quedat enrere a causa 
de la pobresa i la marginació. 
Que avui, com la Immaculada, 
des de Natzaret sapiguem dir 
que sí. Ajudem els altres amb 
les nostres paraules i amb el 
nostre exemple.»

Els cants foren a càrrec de la 
Coral de Santa Maria sota la 
direcció de Coni Torrents, amb 
l’acompanyament a l’orgue de 
Lluís Victori, titular de la ba-
sílica. S’iniciaren amb el cant 
d’entrada “Càntic a Maria” d’E. 
Gallego. La missa fou la de Sant 
Martí de Tours de V. Miserac-
hs. El “Glòria” d’A. Taulé, el 
salm fou el del “Magní�cat” de 
L. Galineau amb la solista Ra� 
Pérez i l”Al·leluia” de Taizè amb 
l’antífona a càrrec de Lleonard 

del Rio. A l’ofertori s’interpretà 
l’”Ave verum” de W.A. Mozart 
i a la comunió el “Pare nostre” 
de M. Cubeles i “Jo crec en vós 
Senyor” de M. Mason, per aca-
bar amb l’”Himne a Santa Ma-
ria” de Ll. Millet, que els assis-
tents escoltarem dempeus. En 
acabar es feren les tradicionals 
felicitacions onomàstiques a la 
directora Coni Torrents, i a la 
secretaria Concepció Cuadras i 
també d’una �nesa a l’organista 
Lluís Victori. 



C/Masquefa 19, 
local 2

2a OPORTUNITAT
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 659 98 59

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

c/Sant Magí, 2, 2n-2a - Edi�ci Central
08700 IGUALADA
barogalvez@icab.cat

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

Civil: Herències, Immobiliari, Contractes, Família. 
Mercantil: Societari, Concursal, Empresa i 

Segona Oportunitat. Laboral, Penal, Fiscal, Administratiu, Urbanisme.
Sinistres i Accidents, Consum, Bancari.

    Av. Barcelona,  56 ·  08700 · Igualada
    Tels. 93 804 61 00 -  93 804 69 62 – Fax 93 804 53 81

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

Tel. 93-8055686  Fax. 93-5457470
Mòbil 649871940

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

DRET CIVIL:
- desnonaments

- contractes arrendaments i 
compravenda

- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i 

monitoris

DRET DE FAMÍLIA:
- divorcis i parelles de fet
- incapacitacions i tuteles

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certi�cat e�ciència energètica

Des de juny de 2021 és obligatori en tots els casos 
el certi�cat d’e�ciència energètica quan es ven un 
habitatge davant Notari, derogant la normativa 
anterior de 2013. Només es podrà renunciar en 
casos en què el comprador no sigui consumidor/
usuari, o bé l’objecte de la venda no sigui un ha-
bitatge, i en el cas de no aportar-se el dia de la 
signatura s’haurà de fer a posteriori per poder 
inscriure’s al Registre de la Propietat.

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Des del 15 de març de 2019 va entrar en vigor la 
nova Llei Hipotecària amb la �nalitat de protegir 
qui sol·licita una hipoteca. Contempla dos aspectes 
rellevants:

a) L’obligatorietat d’assessorament notarial gratuït 
als prestataris prèviament a la formalització de la 
hipoteca, podent el mateix client escollir el Notari 
que exercirà aquest assessorament. 

b) Totes les despeses que es deriven del préstec hi-
potecari són assumides per l’entitat bancària.

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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Notari d’Igualada Notari d’Igualada per oposició
Rambla Sant Isidre, número 17

DAVID RAMENTOL GARCÍA
CARLOS CALATAYUD 

CHOLLET

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

Per més informació, 
truca’ns al: 629 77 31 01
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NOU HORARI
Dimecres a diumenge de 13 a 16 h
Divendres i dissabte de 20 a 23 h

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

www.kubbdeliris.cat  ·  info@grupjardi.com
Tel. 93 804 91 64  

NOVETAT!
Ara pots carregar 

el teu cotxe elèctric 

· De dilluns a 
dissabte sopars 

a la carta

· Obrim a partir 
de les 19h

· Diumenges 
tancat

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

Marisc fresc
Ronda de Fàtima, 18 Igualada   ·  Tel. 938 03 13 57

Restaurant

TROBA EL TEU MENÚ

RESERVES 93 806 05 55

Restaurant Scorpia Carretera N-II, km 559,1 · 08711 Òdena · 
Igualada (Barcelona) · scorpia@restaurantscorpia.cat

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

MENÚS DIARIS 
I MENÚS FESTIUS

  Av. dels Països Catalans 101,
Igualada, 08700, (Barcelona)
  93 805 41 84 · 658 179 897
  info@restaurantaqua.es

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA
 obert tots els dies

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)

Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

938 03 18 64

Divendres i dissabtes
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat

GUIA DE RESTAURANTS
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Av. Països Catalans, nº105,  
08700 Igualada

RESTAURANT
HAMBURGUESES, GRAELLA, 

TAPES, VEGETERIÀ

Tel. 937 064 296
Mob. 640 671 043

Esmorzars de forquilla, 
dinars i sopars. 

Servei d’habitacions.
B&B

Telèfon: 722 753 994
Dijous de 08:00 a 17:00
Divendres i dissabte de
08:00 a 00:00
Diumenge i festius de
08:00 a 17:00
Carretera Antiga N-II, 
Santa Maria del Camí

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
CASTELL
RESTAURANT

aV. EUROPA II
08700 

IGUALADA
93 135 42 00
646 382 938
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Tel. 616 71 00 51

romen 
ruiz 
santana

serveis:
fontaneria, 

electricitat, pladur, 
paleteria.

667 27 03 08

electricitat, pladur, 

667 27 03 08

Serveis de lampisteria, 
gas, aigua i climatització.

Serveis de lampisteria, 
gas, aigua i climatització.
CLAUDIO  630 18 35 95

Serveis de 
fusteria general

telf.: 618 06 26 88 | e-mail: osvise71@gmail.com 

OSCAR VIVES SENDRA

T O T  C R E A C I Ó
FUSTERIA EN GENERAL

MOBLES PER ENCÀRREC
606 34 98 35 · Jordi Puga

Av. Generalitat 20, 08700 IGUALADA

Oscar LópezOscar López
P I N T O R E S ,  S . L .

Tel. 657 82 90 53
www.oscarlopezpintor.es

Tel. 657 82 90 53
www.oscarlopezpintor.es

JUAN MESA
REPARACIÓ I INSTAL·LACIÓ 
ANTENES I TDT TERRESTRE I SATÈL·LIT 
· Col·lectives o idividuals
· Porters automàtics
· Càmeres de vídeo en circuit tancat 

Tel. 639 994 958 

INSTAL·LADOR
AUTORITZAT

                                     

             

Pintura industrial
Escales comunitàries
Lacats, esmaltats i envernissats
Façanes
Treballs amb pladur

intura ecorativaecorativa

ravoavier

Telf.: 620 93 77 99
    @pintorxavi
E-mail: xavi_pintor@hotmail.com

MUDANCES
ELEVADORS
GUARDAMOBLES

Pinturas y servicios FENIXPinturas y servicios FENIX
Pintura i decoració + Pintura 
industrial + Tractaments per a 
terres + impermeabilització

Telf. 645 54 18 97Telf. 645 54 18 97
Bons pressupostos, treballs garantits, 
professionals de neteja, serietat i rapidesa.

ANUNCIA 
EL TEU NEGOCI  DE SERVEIS 

PER A LA LLAR

Si vols aparèixer aquí 
envia’ns un e-mail a:

O truca’ns!
������������������������

· ��� �� ��� ���
· 
	 ��� ��� ���



Sense residus, amb ingre-
dients naturals i respectu-
osos per a tu i per al medi 
ambient. 
La nova cosmètica natu-
ral, sòlida i sostenible és 
el millor regal per aques-
tes festes.

À uria ha llençat 
al mercat Aqu-
auria, una nova 

gamma de productes pro-
pis de cosmètica. Es tracta 
d’una marca de cosmètica 
sòlida amb ingredients 
naturals, més sostenible i 
més inclusiva. Exemplifi-
ca els valors i el compro-
mís social de l’entitat i ho 
podeu trobar a les Far-
màcies de la comarca.

Com és la cosmètica sòlida?
La diferència principal 
d’aquest tipus de productes 
de bellesa i cura personal és 
que s’elaboren amb fórmu-
les sense aigua (o amb molt 
poca quantitat). Tot i això, 
res en el seu ús diferencia 

un xampú o un gel en pas-
tilla dels tradicionals, més 
enllà de l’envàs, ja que quan 
en mullar-se, s’hidraten i 
generen escuma.

Per què utilitzar 
cosmètica sòlida?
Al contrari del que succe-
eix, per exemple, amb un 
xampú o un gel tradicio-
nal, els formats sòlids no 
requereixen un envàs de 
plàstic, ni conservants an-
tifúngics ni antibacterians. 
Amb la cosmètica sòlida, és 
possible fer un “packaging” 
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totalment “plasticfree”, reci-
clable i reutilitzable. A més, 
en no contenir aigua o en 
contenir una mínima quan-
titat, en general, són pro-
ductes que no requereixen 
conservants arti�cials.

Estalvi en envasos, 
inversió en ingredients
Moltes vegades l’envàs 
d’un producte (tradicio-
nal) suposa el 40% o 50% 
del preu. Això signi�ca que 
eliminant aquest cost, el 
producte pot contenir en-
cara millors ingredients.

Així doncs, estem d’enho-
rabona, tenim la sort de 
que una empresa del nostre 
territori sigui capdavantera 
en una tendència mundial 
creixent. Aquauria posa a 
la nostra disposició xam-
pús, sabons, desodorants, 
condicionadors, exfoliants 
i bàlsams labials fets aquí, 
amb una qualitat i uns aro-
mes superlatius. Afegit, el 

caire solidari i sostenible 
de la marca, fan que sigui 
el regal ideal per sorpren-
dre als nostre en aquestes 
festes.

Apro�to doncs per desit-
jar, des de Farmàcia Esteve, 
unes bones festes a tothom!

Salut i els millors desitjos 
per a tothom. 

Aquestes festes, regaleu cosmètica natural 
sòlida Aquauria Genar Esteve  

Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia



              

Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA
Rambla Sant Ferran, 45 IGUALADA

 Tel. 93 804 15 50     
junyent@junyentprat.com

GUIA DE SALUT

-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

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

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

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

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

Avinguda Balmes 73
93 103 35 93
696 875 433
IGUALADA

info@farmaciatous.com
www.farmaciatous.com

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

psicologa col. num 8.396

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

ORTOPÈDIA TÈCNICA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva,

 llits articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, OCT (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 - 
IGUALADA

GUIA DE SALUT

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)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Odontologia general, pròtesis, 
implantologia, ortodòncia invisible 

i convencional, periodòncia

c/Santa Caterina, 18
08700 IGUALADA

93 803 76 99
621 062 307 (només whatsapps)

dcdentigualada@gmail.com

psicologa

Ma DOLORS 
CAPELLADES

Dr. Mariano Devoto Nogueira

DCDENT 
CENTRE DENTAL

FARMÀCIES 
DE TORN

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

PATROCINAT PER:

“Triem la millor cobertura per a tu”

DIVENDRES 23:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DISSABTE 24:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIUMENGE 25:
BAUSILI

Born, 23
(9:00- 22:00)

ADZET
Av. Barcelona, 9
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 26:
BAUSILI

Born, 23
(9:00- 22:00)
SECANELL

Òdena, 84
(22:00 - 9:00h)

DIMARTS 27:
MISERACHS
Sant Magí, 67

DIMECRES 28:
BAUSILI
Born, 23

DIJOUS 29:
CASAS V.

Soledat, 119



P  er tal de donar una 
atenció adequada 
hem obert un nou es-

pai, molt proper a les actuals 
oficines centrals de la corre-
doria, justament a l’avin-
guda d’Andorra, núm. 1.

Aquesta oficina està destina-
da a l’atenció de pòlisses mè-
diques, principalment, tant a 
particulars, com d’empresa, 
tràmit d’autoritzacions, altes, 
baixes i qualsevol dubte sobre 
l’assistència mèdica privada.

PER QUÈ UNES OFICINES 
DE CORREDORIA 
ESPECIALITZADA EN 
L’ASSEGURANÇA DE SALUT?
Entenem que aquest tipus de 
cobertura és totalment dife-
renciada de la resta que po-
dem oferir a la corredoria, a 
més a més el tractament, la 
sensibilitat i la confidencia-
litat és molt superior als al-
tres serveis. És per això que 
ara disposarem d’una ofici-
na destinada especialment a 
les assegurances mèdiques. 
Cada cop tenim més sol·lici-
tuds de cobertures, el client 
busca una alternativa a la 
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Seguretat Social, principal-
ment per tenir més agilitat 
o altres opcions d’assesso-
rament mèdic davant d’una 
problemàtica de salut. 

TREBALLEM 
AMB DIVERSES COMPANYIES
Com a corredoria operem 
amb 14 companyies amb pò-
lisses específiques de cober-
tura mèdica, moltes d’elles 
especialitzades. Entre elles, 
Adeslas, Sanitas, DKV, Axa, 
Medifitac, MGC, Mapfre, 

Generali, Allianz, etc.
El fet de disposar de la gran 
majoria de companyies del 
sector i de la diversitat de 
productes que cada una 
d’elles tenen, ens permet 
oferir el producte més adient 
al client.

QUÈ VOLEU DIR AMB 
DIVERSITAT DE PRODUCTES?
Cada companyia té diversos 
productes de lliure elecció 
amb reemborsament de des-
peses, de quadre facultatiu, 

de quadre facultatiu amb 
copagament per ajustar els 
costos, cobertures només 
d’hospitalització i interven-
cions, cobertures només per 
visites o facultatius, etc. 

A LA CORREDORIA TENIU 
PREFERÈNCIA A L’HORA 
D’OFERIR UNA COMPANYIA
 O UNA ALTRA?
Per descomptat que no. El 
que fem és oferir el ventall 
de cobertures per trobar
la més adient a cada client 

per les seves particularitats 
i quina li encaixa millor. 
Després cal escollir la com-
panyia per despeses, per a 
gent que viatja amb freqüèn-
cia, persones que volen una 
bona cobertura local, perso-
nes que ja tenen uns metges 
de referències i que volen 
que tinguin cobertura a la 
pòlissa contractada, etc.

SI TINC LA MEVA COBERTURA 
MÈDICA  EN UN ALTRE 
LLOC I NO TINC CAP TIPUS 
D’ASSESSORAMENT, 
ENS PODEU ATENDRE?
És clar que sí. L’atenció la 
podem oferir a clients que 
presentin dubtes o proble-
màtiques i no saben a on 
recórrer. Encara que siguin 
assegurats de la corredoria.

QUINES EDATS PODEN 
CONTRACTAR 
UNA PÒLISSA MÈDICA?
Les companyies ofereixen 
cobertures des del naixe-
ment, però limiten la con-
tractació a edats superiors 
als 65 anys, però tot i així 
també disposem de soluci-
ons per a la gent gran. 

Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA- Rambla Sant Ferran, 45 IGUALADA
 Tel. 93 804 15 50     

junyent@junyentprat.com

“Triem la millor cobertura per a tu”

Noves oficines de



ALBERT PIÑOL
Director gerent d’Àuria Cooperativa

Soc el director gerent d’Àuria Cooperativa, coneguda 
també com a Taller Àuria SCCL. Som un exemple de 
com la transformació social i la creació d’oportunitats 
laborals reverteixen a favor de la societat.
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Espai patrocinat per:

DE VENDA EXCLUSIVA EN FARMÀCIES: AQUAURIA.COM

 PIA PRAT JORBA @PiaPrat

diuen...
La “rifa” ja ha repartit els seus premis. Uns de Qatar. Altres del Marroc. Del “consti” al “Pànic Popular”. I el “campexano”, que havia comprat “números al funeral”, de 
la Suprema Cort anglesa, que no es posa en “afers d’estat” ni quan utilitzen el serveis secrets de manera “legal o il·legal”. “Regals d’estat”. Mortadelos i Filemons actu-
ant sense que “passi res” i ningú no s’immuta quan s’enriqueixen “els senyors”, ni quan hi ha “barra lliure” (de barruts) per extorsionar, amenaçar i ves a saber què. El 
ciutadà “està fotut”, aguantant ja no se sap com, ni qui. El primer article de la “celebrada” diu que “la sobirania rau en el poble, d’on emanen els poders de l’estat” però 
està clar que els instal·lats “d’on e-manen realment” gaudeixen d’un “poder il·limitat” i se’n riuen “dels borregos”. Ells a omplir-se les butxaques, amb diners que “no 
necessiten” i els demés que “es fotin”. El “gallec prudent” només veu “corrupció” en tot el que fan els independentistes i està cec davant els “casos reials”, majoritàriament 
provinents “del Golf”, a qui no consideren “golfos”, sinó els “reis de l’Orient”, que reparteixen o reben “obsequis”. Tot s’ha tornat “negra” i amb “punyetes”.

L’any 1972 va néixer el Taller Àuria SCCL, a l’empara de l’as-
sociació que havia fundat anys abans l’Escola Àuria. Quina 
valoració en feu de l’evolució seguida des d’aleshores?

L’evolució d’aquests 50 des de l’inici de les activitats d’Àuria no s’en-
tendria sense totes les persones que al llarg de la nostra història han 
contribuït per avançar en els drets de les persones amb discapacitat. 
En el conjunt de les nostres entitats i en el cas particular de la Coo-
perativa, hem avançat per garantir el dret al treball, gràcies a l’acció 
voluntària de moltes persones que formaven part de la societat civil 
igualadina i de la comarca i a la professionalització del tercer sector. 
Aquest camí, sovint costerut, ens ha portat a convertir les nostres 
activitats en serveis de primer nivell, de les quals ens sentim molt 
orgullosos, perquè al darrere de cada activitat que desenvolupem 
i les que anem incorporant -des de l’emprenedoria social- hi ha 
equips humans compromesos i plens de talent. Persones tenaces, 
perseverants, amb vocació de servei social per les quals treballem 
cada dia i que són la nostra raó de ser.

Teniu activitat en jardineria, neteja, manteniment de carreteres, 
manteniment de vials urbans, muntatge d’entarimats... Què és el 
que us dona una feina més recorrent i més volum de facturació?
Totes les activitats són necessàries per mantenir el projecte social 
que representem i la nostra viabilitat econòmica. Avui, comptem  
amb una plantilla estable de 462 persones, i en context actual eco-
nòmic, és un gran repte mantenir aquesta ocupació i crear-ne de 
nova. Els serveis de jardineria, neteja, manteniment de lleres, xarxa 

viària o pintura que prestem a molts dels ajuntaments de la nostra 
comarca continuen sent les nostres activitats principals, però des de 
fa uns anys hem apostat estratègicament per augmentar la nostra 
presència en el sector de la perfumeria i la cosmètica a través de la 
divisió d’Àuria Perfumes & Cosmetics Private Label. Aquesta divi-
sió és una evolució en els serveis industrials que ja desenvolupàvem, 
però especialitzada en la creació, desenvolupament, disseny i fabri-
cació de perfums i productes de cosmètica per al sector retail, grans 
marques, empreses i in�uencers. Un projecte que ens consolida i 
ens referencia en un sector que considerem clau. 

Com va sorgir la idea de fabricar productes cosmètics, primer 
treballant per altres i després fent productes propis?
L’antic gerent, en Miquel Canet, i de la mà de Ramon Monegal 
(perfumista i fundador de casa Myrurgia), va dur a terme una ini-
ciativa en plena crisi l’any 2008 per fer front a la baixada dels ser-
veis industrials, llavors basats sobretot en el manipulat tradicional, 
i desplegar una nova activitat inexistent aleshores dins del sector 
social; esdevenir la fàbrica de perfums dels nostres clients. Amb 
una important inversió en instal·lacions i maquinària ens hem 
convertit en un fabricant i envasador de perfums de referència al 
sector. Amb la pandèmia i en un context de con�nament peri-
metral a la Conca d’Òdena com a zona zero de la covid-19, vam 
viure un punt d’in�exió. Vam decidir reajustar les instal·lacions de 
la Cooperativa per  posar en marxa la fabricació de solucions hi-
droalcohòliques pròpies elaborades amb l’alcohol que utilitzàvem 
�ns llavors per a la fabricació de perfums, gràcies a l’autorització 
exprés de l’Agència Espanyola de Medicaments (AEMS). Un es-
forç i una capacitat d’adaptació i resiliència titànics que ens van 
permetre crear el nostre primer producte propi per al bé comú, 
el benestar i la cura de les persones. El precedent i la base a partir 
de la qual aquest novembre hem realitzat el llançament de la gam-
ma de productes propis de cosmètica sòlida natural, sostenible i 
inclusiva, totalment alineada amb la nostra missió, visió i valors; 
tenir cura de les persones. 

Qui van ser les persones del ram que més us han ajudat en fer-ho 
possible?
Aquests nous productes propis de cosmètica sòlida natural sosteni-
ble han estat possible gràcies al treball en equip de tots els departa-

ments i de la re�exió estratègica clau per decidir que volíem crear 
productes per al bé comú i el benestar de les persones. En aquest 
sentit, l’acord l’empresa Kriim ha estat el pas necessari i que més 
ens encaixava per poder dur a terme aquest llançament i comerci-
alitzar els productes de la marca AQUAURIA en exclusiva al canal 
farmacèutic.

Com distribuïu els productes d’estètica? A quins canals? 
Els productes AQUAURIA es comercialitzen exclusivament a tra-
vés del canal farmàcia i parafarmàcia. Pel nostre caràcter i vincu-
lació amb el territori vam iniciar la campanya de distribució en 
aquelles farmàcies ubicades a Igualada i a la resta de la comarca, 
per la forta vinculació amb elles durant el període més dur de la 
pandèmia, però la cartera de clients d’aquests productes de cosmè-
tica té un abast molt ampli. Actualment, estem operant amb far-
màcies de tot l’estat espanyol i tota la distribució dels productes la 
realitzem des de la mateixa Cooperativa, ubicada aquí a Sesoliveres.

Heu tingut molt suport de l’empresariat i administracions locals?
Si d’alguna cosa ens sentim especialment orgullosos és del suport 
que sempre hem rebut per part de les institucions locals, com 
l’ajuntament d’Igualada o el Consell Comarcal, entre molts d’al-
tres. També vull remarcar el suport que hem rebut per part d’altres 
administracions i, especialment, de la Generalitat de Catalunya, ja 
que el seu Departament d’Empresa i Treball, a través de la convoca-
tòria dels Projectes Singulars ARACOOP, ens han permès establir 
una estratègia digital i el desenvolupament de producte propi. Una 
aposta pública per l’emprenedoria i per la creació d’ocupació que 
considerem clau. 

Àuria Grup és un conjunt d’entitats d’economia social que ocu-
pen 800 persones  i més de 1.400 col·laboradors. Com estructu-
reu tota aquesta feinada?
Amb el millor talent i amb equips professionals especialitzats. 
Ens organitzem com en qualsevol altra empresa, però ens di-
ferencia la presència d’un equip clau com són els equips mul-
tidisciplinaris de suport. Aquests equips formats per tècnics 
especialitzats en el sector social acompanyen a cada persona 
per garantir el seu desenvolupament personal, laboral i social. 
Aquesta és la nostra diferència, l’accent social que roman a les 
entitats del sector com les nostres. 

“Treballem cada dia per generar oportunitats 
laborals que reverteixen en la societat ”
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