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L’organització dels Reis d’Igualada per dins

REIS 2023

La festa de Reis a



L'organització de l'esdeveniment més esperat pels igualadins, al detall

La Festa de Reis d'Igualada, per dins

L
a 
preparació 
dels Reis 
d’Igualada 
es duu 
a terme 

durant tot l’any. Quan 
conclou una  edició, ja es 
comença a treballar en 
la propera. A mesura que 
passen els 
mesos, es 
desenvolupen 
tant els 
projectes de 
nova creació 
com les 
millores i les 
evolucions de 
les qüestions 
que formen 
part de l’eix 
central de la 
celebració. 
Des que 
comença el 
compte enrere, 
a mitjan 
setembre, es 
fan diverses 
reunions de 
seguiment per verificar que 
totes les facetes avancen 
satisfactòriament i detectar 
qualsevol contratemps, 
per diminut si sigui. 
La Comissió de Reis està 
estructurada en diverses 

Des que comença 
el compte 

enrere, a mitjan 
setembre, són 

moltes les coses 
que cal tenir en 

compte per a 
que la Festa dels 
Reis d'Igualada 
sigui una de les 

més boniques           
del món.

és

és

 www.gestoriagaltes.com

Bons Reis!

subcomissions, i cadascuna 
d’elles té cura de les àrees 
corresponents a la seva 
competència. Pel que fa al 
nombre total de tasques 
que es duen a terme, n’hi 
ha comptabilitzades fins a 
quatre-centes-vint. Aquesta 
premissa és testimoni de la 
minuciositat i el rigor amb 

què es 
treballa, 
per tal que 
la festa 
de cada 
any sigui 
reeixida i 
que tota la 
ciutadania 
la pugui 
gaudir.
A les 
pàgines 
vinents 
s’explica 
com 
s’aprompten 
cadascuna 
de les fases 
i els actes 
de la Festa i 

els equips que hi intervenen. 
Val la pena recordar, que 
totes les col·laboradores 
i col·laboradors són 
voluntaris i que tot el que 
fan és de manera cent 
per cent  altruista. 

PROMOCIÓ REIS
Per la compra d’una EBike, 

btt juvenil DE REGAL

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes



Una de les xerrades formatives que des de la Comissió es fan per als patges novells.

xarcuteria
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C/ Piera n.3, Igualada   938045802 -       691590613

BONS
REIS!
BONS
REIS!

La inscripció dels voluntaris

D
urant la 
primera 
quinzena 
de 
novembre 
s’obre el 

termini per a les inscripcions 
de totes les persones 
adultes que desitgin 
participar a la Festa de Reis, 
ja sigui com a patges, (a 
nivell individual o en colla),  
xofers de jeep, pilot de 
motocicletes...En el moment 
d’inscriure’s, els voluntaris ja 
fan esment dels dies en els 
quals participaran i també 
especifiquen si tenen vestit 
propi o sol·liciten que la 
Comissió els en deixi un. A 
principis de desembre té 
lloc el mateix procés per 
als menuts (9/10 anys).
Un cop que ha finalitzat el 
període d’enregistrament, 

els participants reben un 
correu electrònic en què 
se’ls informa quan podran 
a anar a recollir el vestit (els 
que el necessiten), els dies 
i els horaris en els quals 
s’hauran de presentar per 
prendre part a la Festa, 
quan podran consultar 
el número de camió i el 
districte a què han sigut 
assignats el dia de la 
cavalcada. També les dates 
de les reunions informatives.

XERRADA                           
PER ALS NOVELLS
A fi que els voluntaris que 
participaran per primera 
vegada a la Festa tinguin la 
màxima informació sobre 
aquest esdeveniment, se’ls 
convoca a una xerrada 
formativa, d’assistència 
obligatòria, durant la qual 

se’ls explica la festa, la 
normativa del vestuari, el 
comportament que han 
d’observar tant el dia 

28/12, con l’1 de gener, 
durant la cavalcada i a les 
cases. A més a més, se’ls 
facilita els contactes on es 

poden adreçar en cas que 
necessitin comunicar alguna 
incidència o qualsevol altre 
mena d’informació. 

LA VEU DE L'ANOIA 3



SISTEMES
CONTRAINCENDIS

I SEGURETAT

 info@aqualataextincio.com -  aqualataextincio.com Tel. 633 895 146

El 28 de desembre, l'arribada 
del Patge Faruk

L
a 
preparació 
de l’arribada 
del Patge 
Faruk 
s’inicia amb 

la cerca i contractació 
grup d’animació que 
actuarà durant el festival 
infantil, previ l’arribada de 
l’emissari dels Reis. Atès que 
durant aquest període les 
agendes de les companyies 
d’espectacles estan molt 
plenes, aquesta gestió es 
fa molts mesos abans de la 
data del 28 de desembre. 
Cal fer esment específic 
que una bona part de 
l’equipament i els serveis 
necessaris que es mencionen 
són de lloguer i en alguns 
casos, quan aquest no és 
possible,  de compra.  
Més endavant, es revisa 
l’itinerari del recorregut 
del Patge Faruk pels 
carrers de la ciutat i si 
cal, s’hi fan els canvis o 
modificacions que hom 
consideri necessaris. Una 
vegada que el recorregut 
ja està definit, es comunica 
a la policia municipal 
i alhora, se’ls sol·licita 
l’acompanyament d’agents 
motoritzats durant els 
trajectes d’anada i tornada. 
Al mateix temps, es 

demana la col·laboració 
de protecció civil, de Creu 
Roja i s’engatja el servei 
de seguretat privada, el 
qual tindrà cura del control 
d’entrada del públic al 
pavelló de Les Comes.
En un altre ordre de coses, 

s’encarrega el disseny 
i la impressió de les 
entrades per accedir al 
festival infantil. Després, 
s’arrenden les taquilles on 
es vendran els tiquets i es 
fa una crida al voluntariat 
que tingui disponibilitat 

per anar a vendre’ls. 
Tot seguit, és l’hora de 
preveure la decoració i 
l’ornamentació dels dos 
recintes (pista d’hoquei 
i pista de bàsquet, de 
preveure les necessitats de 
megafonia i locució i també 

de coordinar-se amb el 
Patronat d’Esports per poder 
disposar i accedir als espais 
del pavelló de Les Comes.  
En última instància, 
concretament el matí del 
dia 28 de desembre i amb 
l’ajut de la brigada municipal 

El públic de Les Comes espera l'arribada del Patge Faruk.
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Curs intensiu Teòric: 4H 
CLASSES DIÀRIES, Formació presencial i ON -LINE 

PROMOCIÓ PERMÍS B 

C A P  -  A D R  

IGUALADA  C/ Òdena, 33   93-1161646  ·  671694462 -Avd. Balmes, 61   635212062
ST MARG  DE MONTBUI  Ctra. de Valls, 34   · 646558595· VILANOVA DEL CAMI C/ Sta Llúcia, 31  · 683358172

Cursos per a professionals durant tot l'any 
INICIALS i  RENOVACIÓ promoció  exclusiva pels

permisos  C-D-E + CAP
 

www.BMWtaller.es
www.facebook.com/bmwtaller

Mecànica en general 
de totes les marques

i tècnics especialistes 
en BMW i Mini

c/Joan Martí Franquesa, 8 - 08700 Igualada (BCN) - Tel. 93 803 91 77  - www.salinasautomocio.com

Programació i codificació connectats a BMW AG en temps real

Diagnosi amb equipaments i sistemes informàtics originals BMW i Mini

Manteniment i revisions amb registre 
electrònic segons el Servei oficial de BMW

Tècnics especialistes en 
formació continuada

Control de companyies 
tècniques

d’obres, es procedeix al 
muntatge dels escenaris, 
dels equips de so i de la 
decoració en general. Una 
vegada concloses aquestes 
tasques, es procedeix a 

l’escalfament de les sales per 
assolir la temperatura adient. 
Per acabar i mentre els 
menuts i els seus pares 
gaudeixen de l’espectacle, 
arriben els voluntaris 
convocats per participar 
a l’esdeveniment i un cop 
a punt, se’ls donen les 
darreres instruccions pel 
que fa a l’ordre d’entrada, 
col·locació i un recordatori 
sobre el comportament i 
la tasca que portaran a 
terme aquell vespre. 

Una bona part 
de l’equipament 

i els serveis 
necessaris que 
es mencionen 

són de lloguer i 
en alguns casos, 

quan aquest 
no és possible,        

de compra. 



P  A  S  T  I  S  S  E  R

CONFITERIA CLOSA
C/ Argent, 23 

93 803 16 23 · 93 805 58 89

PASTISSERIA PLA
Av. Barcelona, 22 ·93 803 29 13

Rbla.  Nova, 43 · 93 80315 28

OSCAR PASTISSER
C/Lleida, 34 · 93 805 22 25

Av. Europa, 7-9 · 93 804 13 14

FIDEL SERRA
C/ Nou, 10 

93 803 16 62

Tortell de pastisseria per 
gaudir en família el dia de Reis

Descobreix els nostres descomptes 
ensenyant la teva targeta de 
subscripció de La Veu de l’Anoia!

ENTRA A WWW.CLUBVEUANOIA.CAT 
PER SABER QUÈ T’OFERIM.
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Ctra. de Valls, 70-72 · Sta. Mgda de Montbui
Tel.  93 803 20 66 

taller@autoreparacionesagustin.com 

Mercat de la Masuca, parada 124
T. 93 803 59 06 
esquius1961@gmail.com

Escanegem i fotocopiem 
tota mena de documents, 
des d'un simple DNI fins 
a pòsters, fotografíes o 
plànols, de gran format, 
en blanc i negre i COLOR 

Fotocòpies en B/N i color 
Calendaris personalitzats 

Digitalització de documents 

Fotomuntatges fotogràfics 

Impressió digital 
Plastificacions 

Enquadernacions 
Recordatoris de Comunió i bateig 

Fotocòpies de plànols 

lacopisteria@lacopisteria.es 

Envia’ns els teus arxius per correu electrònic 
o per        Transfer i nosaltres t’avisem quan 

 C/Òdena, 86 baixos   
08700 Igualada 

BONS REIS!! 

També pots fer les teves 
compres per la botiga online

VENDA I REPARACIÓ DE MOTOS
Florenci Valls, 4-5-6 08700 IGUALADA

botiga@motosjulius.com
Tel. taller. 93 803 62 57  Tel. botiga 93 803 51 10

Bons Reis!

PERRUQUERS

Carlos i Lali

Carrer Sant Magí 67, 
cantonada amb Passeig Verdaguer, Igualada

938 04 14 18
       perfils_perruquers

Fem 
30 

anys!

LA VEU D
E L'ANOIA
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LA VEU DE L'ANOIA

El primer dia de l'any, la ciutat es lleva ben d'hora 
en un dels actes més estimats

L'1 de gener, el 
lliurament de la carta 

al Patge Faruk

Q
uan el 
primer dia 
del nou any 
el Teatre 
Municipal 
de l’Ateneu 

obre les seves portes, tot és 
a punt perquè els infants, 
acompanyants de les seves 
famílies, entreguin la carta 
dels desitjos al Patge Faruk. 

Certament, al darrere de la 
imatge del teatre guarnit, 
el Patge Faruk assegut a 
la cadira, els patges que 
hi ha al vestíbul i els que 

Al darrere de la 
imatge del teatre 
guarnit, el Patge 

Faruk assegut 
a la cadira, els 
patges que hi 
ha al vestíbul 
i els que són 
a dins, hi ha 
tot un procés 

d’arranjament i 
transformació 

PLANXISTERIA GELABERT S.L.

Tel.93 803 21 98

C/ Gaspar Camps, 31 
08700 Igualada

pgelabertsl@gmail.com

 www.planxisteriagelabert.com

Bústia per depositar les cartes d'abans del 1936.

 Al Passeig Verdaguer

 Al Passeig Verdaguer

6 de gener de 2023
De 09:00h a 14:00h.

29 de gener de 2023
De 09:00h a 14:00h.

Al Parc de l’Estació Vella

COL·LABORA

AMB EL SUPORTORGANITZA
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El Patge Faruk fa recompte de les cartes que ha rebut el dia 1.

Av. Barcelona, 188 - 08700 IGUALADA - Tel. 93 803 29 65
www.vitermik.es - info@vitermik.es

Peix fresc i 
peix congelat

Florenci Valls, 64 ·  Igualada · Tel. 93 514 42 18

Us desitgem unes 
bones festes!

són a dins, hi ha tot un 
procés d’arranjament i 
transformació.  Seguidament, 
s’explica què hi ha i el que 
es fa entre bastidors. 
Una vegada que la mainada 
ha lliurat la carta i el Patge 
Faruk i aquest li ha adreçat 
unes paraules, les nenes i els 
nens són obsequiats amb 
una bossa on hi ha diversos 
efectes i l’auca.  L’inici de les 
gestions per encarrilar l’acte 
del dia 1 de gener, comença 
molt aviat. Concretament, 
el mes de febrer.

LA SELECCIÓ DELS 
AUTORS DE L'AUCA
En primer lloc, es seleccionen 
els autors/es de la nova 
auca, que sempre són 
dues persones: la que 
farà els rodolins i la que 
tindrà cura dels gravats. 
Cada any, hi ha diverses 
persones que s’adrecen a 
la Comissió de Reis per fer 
palès el seu interès i la seva 
il·lusió per confeccionar la 
història il·lustrada. D’entre 
tots se’n fa la tria i a partir 
d’aquell moment, l’escriptor 
i el dibuixant comencen 
a treballar plegats per 
obrar la seva composició. 
Tot seguit, autors i Comissió 



SOSTENIBILITAT
DIVERSITAT

FAMÍLIA
VALORS

MOTIVACIÓ
CREATIVITAT

EMOCIONS
OPORTUNITATS

EDUCACIÓ
COMPROMÍS

INNOVACIÓCULTURA
FUTUR
VIVÈNCIES

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

Cafeteria Restaurant

Vine a celebrar aquestes 
Festes de Nadal amb nosaltres!

Menús d’Empresa · Menú de Sant Esteve · Menú d’Any Nou
I ara també vine a tastar la millor carn madurada de vaca!

Av. Madrid, 32 · Òdena  
totcamioodena@gmail.com

T. 93 805 20 96 · M. 689 18 42 87

Bons Reis!

LA VEU D
E L'ANOIA
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SERVEIS IMMOBILIARIS

C/ Santa Caterina, 7

08700 Igualada

936 01 48 58
 662 90 60 30 

@immohecla
www.immo-hecla.com

Treballem amb totes les companyies...i la teva

c/Alemanya 31 · Pol. Industrial · 08700 · IGD
Tel. 93 805 16 73 · planxisteriapla@gmail.com

Liquidació de recanvis 
antics perquè puguis 

restaurar el teu vehicle

Bons
  Reis!

Passeig Verdaguer, 165
Tel. 93 804 53 51
Mòbil  692 094 682
08700 Igualada
g.verdaguer@yahoo.es

Garatge Verdaguer



T'han dit que no et poden posar 
protesis fixes sobre implants?

IMPLANTS ZIGOMÀTICS
 La solució definitiva per recuperar 

les teves dents fixes i somriure en 24 hores!

IGUALADA
Lleida, 34 bxs · 08700 IGUALADA (Bcn) · clinica@multident.es
TEL 93 806 75 66 · URGÈNCIES 618 93 85 08

www.multident.es
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1980 
a 2023

C/Alemanya, 3C/Alemanya, 30 Bons Reis!

Igualada · C/ Alba, 11  ·  Tel. 93 803 08 83  ·  calpassanals@hotmail.com

Que els Reis vinguin ben carregats 
de salut i feliciat per a tothom

estableixen punts de 
seguiment en els quals 
es revisa la feina feta i es 
determina la data exacta 
en què l’auca ha d’estar 
acabada, que sol ser a finals 
de novembre o principis de 
desembre. En últim terme, 
es busca un proveïdor 
d’arts gràfiques perquè 
dugui a terme la impressió, 
i finalment, el procés de 
l’auca es dona per conclòs. 

RONDA DE CONTACTES 
AMB EMPRESES 
COMERCIALS
De manera paral·lela a 
la creació de l’auca, es fa 
una ronda de contactes 
amb empreses comercials 
per demanar-los si volen 
col·laborar amb material 
publicitari (bolígrafs, 
quaderns per dibuixar i 
pintar, llibrets, adhesius, 
llepolies, globus...). Tot el que 
s’aconsegueix va destinat 
a omplir la bossa de regal 
per als menuts. Alhora, 
s’encarreguen les bosses que 
transportaran els objectes. 
Un altre punt molt important 
del dia 1 és la Carta, el 
disseny i la configuració de 
la qual ha anat canviant 
i renovant a mesura que 

Embossament d'obsequis a càrrec de voluntaris de la Comissió, el dia 1 de gener.



A Can Mata 
seguim avançant!

Us desitgem bones festes 
i feliç any nou!

Una nova manera de pensar per 
Un futur més net.
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Dr. J.R.Claramunt, 
num col 30697, ORL 

Av. Barcelona 168, baixos ·  08700 Igualada  ·  Tel. 93 804 74 64  ·   www.institutclaramunt.com
CONCERT AMB LES PRINCIPALS COMPANYIES ASSEGURADORES

VISITA OTORRINOLARINGOLOGIA
NENS I ADULTS 

(RECONEGUDA EXPERIÈNCIA MÈDICA I QUIRÚRGICA) 

LOGOPÈDIA PER NENS I ADULTS

ESTUDIS AUDITIUS INFANTILS I 
ADULTS

RETARD DEL LLENGUATGE, 
DE LA PARLA I 

DE L’APRENENTATGE 

ESTUDI I AVALUACIÓ 
DEL VERTIGEN

Bons Reis!

han passat els anys. La 
darrera evolució va ser la 
de l’any passat,  en què es 
va incorporar a la portada 
la imatge de la nova estrella 
(estrenada a la cavalcada 
del 2020). La Comissió 
de Reis té existències de 
cartes i quan s’acaben, en 
fa imprimir més. Quant a 
l’adquisició de les missives, 
aquestes es venen en 
diversos establiments i 
comerços de la ciutat. Així 
doncs, cada any, abans 
de l’inici de la campanya 
nadalenca, la Comissió 
deixa a les botigues una 
quantitat de cartes en dipòsit 
i acabada la temporada, 
els comerços tornen les 
que no han venut. 

ADEQUACIÓ                        
DEL TEATRE MUNICIPAL 
DE L'ATENEU
A continuació, ve el capítol 
corresponent a l’adequació 
de l’espai on té lloc la 
recepció. Tot i que cada 
any és el mateix dia, 

la Comissió demana a 
l’Ateneu la cessió del teatre 
per a aquella jornada.  
Altrament, li fa saber quin/s 
dia/es farà la col·locació 
dels decorats, per tal que 
l’Ateneu pugui preveure 
quan haurà de fer l’elevació 
de la platea i descavalcar 
les butaques, perquè 
esdevingui una sala diàfana. 
L’últim terme correspon 
als dos o tres dies previs a 
l’acabament de l’any. En 
aquest apartat es compta 
novament amb l’ajut de la 
Brigada Municipal d’Obres,  
que recull els decorats 
del local on la Comissió 
guarda tot el material de 
la Festa  i els transporta 
a l’Ateneu. Posteriorment, 
es procedeix al muntatge 
i a la decoració de l’espai. 
Per acabar, també al local 
de la Comissió, té lloc 
l’embossament de tots els 
obsequis, auca inclosa. En 
aquesta labor hi participen 
més d’una dotzena de 
persones i es preparen 

unes dues mil dues-centes 
bosses. Una vegada ha 
acabat aquest treball, les 

Preparació del teatre de l'Ateneu per a la recepció de cartes.

bosses i les llaminadures es 
carreguen en furgonetes 
i es traslladen a l’Ateneu. 

A partir d’aquest moment, 
tot és a punt per a la 
recepció de cartes. 

LA VEU D
E L'ANOIA
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La recepció de paquets, 
i la càrrega de regals als camions

I
mmediatament 
després de la 
recollida de cartes 
per part del Patge 
Faruk, comença 
la recepció dels 

paquets que es repartiran 
durant i després de la 
cavalcada. Des de fa anys, 
l’admissió de paquets té 
lloc durant els dies 2, 3 i 4 
gener, des de les 18:00 h 
fins a les 22:00 h al local 
situat a l'avinguda del 
Mestre Montaner, número 
99. (Edifici Ignasi Carner).
Uns mesos abans, la 
Comissió procedeix a llogar 
el local a l’administració de 
l’esmentada finca  i cap a 
mitjans de desembre té lloc 
la neteja, adequació i el 
transport de l’equipament 
necessari per dur a terme 
aquesta funció (mobiliari, 
equips informàtics...). 
Igualment, la sala es divideix 
en diverses parts, les quals 
s’identifiquen amb uns 
cartells i un números, que 
corresponen a cadascun dels 
vint-i-sis districtes en què 
es divideix la ciutat a l’hora 
de repartir les joguines.  
A mesura que arriben les 
famílies a dipositar els 
paquets, se’ls indica el 

El Patge Faruk verifica els paquets abans de carregar-los als camions. A sota, control per part dels voluntaris de tots els paquets.

· Prova de PCR 50€ (en 24 h)
· Prova ràpida d’antígens 25€ (en 30 min)
· Prova ràpida d’anticossos 55€ (en 20 min)
· Detecció per saliva
· Test ràpid d’antígens
· PCR (cita prèvia PCR tel/whatsapp 654 22 39 30)
· Màscares FFP2 adults i nens
· Productes ecològics
· Cosmètics & effect foods

Bones Fe�es!

REPARACIÓ,
DIAGNOSI I

SUSPENSIONS
TURISMES, 4X4

I FURGONETES 
ALINEATS DE 

DIRECCIÓ I SERVEI 
PERSONALITZAT 

A MIDA DEL CLIENT 

NOVETAT DESINFECCIÓ PER 
OZÓ PER a VEHICLES, 

MARXEN TOTES LES OLORS

Bones Festes!



El 2030, tots els nostres cotxes

seran 100% elèctrics

Igualada | Manresa | Vic
93 524 08 08

www.motorcatpremium.cat
Segueix-nos a Instagram: @motorcatpremium

Motorcat Premium, S.L.
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taulell al qual han d’anar.
Un cop allà, es recullen 
les dades de la mainada 
(nom i cognoms, adreça...) 
i després, s’imprimeix 
l’etiqueta que conté 
aquesta informació,  a més 
del número del districte 
corresponent al domicili. Tot 
seguit, s’enganxa l’etiqueta 
al paquet i es  trasllada al 
racó corresponent al seu 
sector. Aquest procediment 
es repeteix amb tots els 
entriquells que arriben.   

Poc abans de les deu de la 
nit del dia 4 de gener arriben 
al local els responsables 
de repartiment i els 
xofers dels camions o les 
furgonetes. A les 22 hores, 
una vegada acabada la 
recepció, s’extreuen els 
llistats que contenen tots 

El procés de 
recepció dels 
paquets i el 
posterior 

carregament 
als camions que 

participaran 
a la Cavalcada 
requereix de la 
participació de 

molta gent.

C/ FRANÇA Nº2 NAU A, 08700 IGUALADA     ·     T. 938 041 261     ·     www.motomorfosi.com     ·     info@motomorfosi.com

Bones Festes!Bones Festes!

Vista de tota la zona de paquets, a l'edifici Carner. A sota, preparació de les joguines procedents de donatius.
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HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

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

· Assessorament d’empreses i autònoms
· Impostos  · Comptabilitats
· Finances i Control Gestió
· Mercantil Legal i Registre

· Laboral (Nòmines i Seg. Social)
· Matriculacions i canvis

de nom de vehicles
· Renda 2022 a partir de l’1 d’abril de 2023623 462 338   www.gestjops.cat   hola@gestjops.cat

els paquets a repartir. 

Aquestes llistes ja surten 
ordenades per districte 
i aleshores, a cada 
responsable de repartiment 
se li lliura l’índex 
corresponent a la seva 
zona i el llistat de patges 

assignats al camió, així com 
un plànol dels carrers. 
Paral·lelament a 
la impressió de les 
esmentades llistes, 
s’impremten també les 
llistes de patges i les de les 
colles i s’efectua un sorteig 
entre tots els xofers per 
decidir quin serà l’ordre 
de sortida a la cavalcada. 
Seguidament, s’entoma 
la recta final en què cada 

Cada 
responsable de 
camió, ajudat 

per voluntaris, 
comprova 
que tots els 

paquets de la 
seva zona hi 

són físicament, 
i es carreguen 

al camió de 
manera inversa 

a com es 
repartiran.

Trobada amb els xofers que participaran a la Cavalcada del dia 5 de gener. A sota, procés de càrrega i obsequis per als xofers.
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L'aigua omple de vida el nostre planeta. 
Davant l’emergència climàtica, fem que el 

cicle de l'aigua sigui més sostenible i social 

perquè esdevingui infinit. Fem que les 
canonades de la innovació, l'economia 
circular i la solidaritat ens connectin amb un 
futur de progrés i benestar.  

Aquest és el compromís d’Aigua de Rigat 
per contribuir a la transformació ecològica 
del planeta i a la millora de la qualitat de 
vida de les persones. Perquè l’aigua que 
avui cuidem i estalviem és un recurs infinit 
per al demà.

Per un cicle 
infinit de l'aigua

@AiguadeRigat_aiguaderigat.cat

responsable de camió, 
ajudat per voluntaris, 
comprova que tots els 
paquets de la seva zona 
hi són físicament, després,  
els ordenen per carrers per 
números i els carreguen als 
camions de manera inversa 
al recorregut que faran. 
Cal fer especial referència 
a la gran tasca que duen a 
terme els responsables de 
repartiment. Es tracta d’una 
tasca totalment altruista 
i anònima, tanmateix, 
posseeix un gran valor 
i una gran importància. 
Aprofitant l’avinentesa, la 
Comissió Organitzadora 
els dona molt sincerament 
les gràcies i els reconeix la 
gran feina que fan  perquè 
la festa reeixí i els habitants 
d’igualada la gaudeixin. 
En última instància, els 
patges que ho desitgen 
poden acudir al local i 
consultar el número del 
camió i el districte als quals 
han estat assignats. 

Imatges de càrrega de paquets a camions, i futurs patges que comproven a quina zona els tocarà el repartiment de paquets.

LA VEU D
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L'acte més multitudinari de l'any a Igualada, tot un símbol de la ciutat

I arriba el gran dia, la Cavalcada

L
a cavalcada 
dels Reis 
d’Orient, a 
part de ser 
l’esdeveni-
ment que 

posa el punt i final a la 
Festa de Reis i al període 
festiu nadalenc, és també 
el més multitudinari i el que 
comporta més moviment, 
cosa que es tradueix en una 
major demanda de feina i 
dedicació per preparar-la.  
Per començar, cal fer 
la contractació de les 
bandes convidades.  
Amb motiu de la significació 
de la data del 5 de gener, 
són molt poques les 
agrupacions musicals que 
no tinguin cap compromís 
aquest dia. Aleshores, la 
reserva perquè vinguin a 
Igualada es fa durant la 

Escenari per a l'arribada dels Reis Mags d'Orient.

RAMBLA SANT ISIDRE, 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 -Email: info@trivazquez.com
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primera quinzena de gener 
del nou any. Després, hi 
ha un parèntesi fins al més 
de setembre que tal com 
s’ha dit al principi, es posa 
en marxa la maquinària 
per preparar la nova 
festa. No obstant això, si 
cal fer algunes accions de 
manteniment dels equips 
o adquirir nou material 
necessari, es fa abans.

PRIMER ES DEMANEN 
ELS ESPAIS I ES BUSCA 
QUI ESCRIURÀ EL 
DISCURS DELS REIS
Una vegada dins del termini 
establert, es demanen 
primerament els espais on 
s’hauran de fer reunions de 
grups nombrosos (jeeps...), 
es busca la persona que 
escriurà el discurs dels reis 
i des que la recepció a Ses 
Majestats es fa al Passeig 
Verdaguer, es decideix a 
quin punt hi haurà l’escenari 
i es comprova si caldrà fer 
alguna poda d’arbres. 

93 803 64 66

C/ Gran Bretanya 37, Nau 2 B  ·  08700 Igualada
www.optimitzemespais.com

Bons Reis!
Comprovació de l'alçada dels arbres abans del pas de les carrosses.

Convé destacar que un 
de les icones claus de la 
cavalcada són els camions 
i les furgonetes que 
transporten els regals i que 
avui dia en són trenta-tres. 
Així doncs, la Comissió es 
posa en contacte amb les 
empreses de transports que 
van col·laborar el darrer 
any, per saber si hom pot 
continuar comptant amb ells.  
En el cas que hi hagi 
baixes, llavors cal 
buscar-ne de nous.

INSCRIPCIÓ                     
DE JEEPS I MOTOS
A continuació, essent ja 
al mes de desembre, 
comencen les inscripcions 
dels jeeps i motocicletes que 
participaran a la cavalcada. 
Així mateix, es contracta 
l’empresa encarregada 
de portar les escales per 
enfilar-se als balcons i a la 
companyia de seguretat 
privada que acompanya la 
comitiva durant el recorregut. 

LA VEU D
E L'ANOIA
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Vestíbul nadalenc notaria Igualada rambla

La setmana passada 
va venir al meu des-
patx la senyora Con-
cepció, perquè volia 

canviar el seu testament. 
Es va quedar vídua fa uns 
anys, no va tenir fills i en-
cara que estant contenta 
amb els seus nebots, sem-
pre ha tingut la il·lusió de 
deixar una part dels seus 
béns, quan morís a algu-
nes ONG, (Organitzacions 
No Governamentals) com 
ara Càritas, Metges sense 
Fronteres o la Creu Roja.

1) Puc deixar tots els 
meus béns a una ONG?

Doncs sí, seria el que co-
neixem com un llegat soli-
dari, però en el cas de tenir 
persones amb dret a llegí-
tima (fills o descendents, o 

bé els pares en cas de no 
tenir fills),  tindran dret a 
un mínim d’una quarta part 
del valor dels meus béns.

2) Puc deixar un pis a 
diverses ONG conjunta-
ment?

Sense cap problema, inclòs 
en percentatges diferents 
(per exemple un 20% a 
Càritas, un 30%  a la Creu 
Roja, etc.). L’inconvenient 
serà posar-se d’acord les 
citades ONG per tal de 
vendre’l, en temes com el 
preu, la gestió del dia a dia 
en cas de llogar-lo, etc...

3) Quins impostos paguen 
les ONG en l’heretar d’una 
persona?: 

Les entitats sense fins lu-

cratius no estan subjectes 
a l’Impost de Successions 
i Donacions i per la qual 
cosa els llegats/herènci-
es no pagaran cap impost 
de successions en morir el 
testador i acceptar el lle-
gat/herència l’ONG.

4) Com sabrà l’ONG que 
els he deixat uns béns en 
el meu testament?

El  notari que hagi autorit-
zat el testament de la se-
nyora Concepció està obli-
gat a comunicar a l’ONG 
quan mori aquesta, que té 
un llegat a favor seu, però 
davant les dificultats que 
puguin existir pel transcurs 
dels anys, etc. és recoma-
nable  comunicar-ho en 
vida a l’ONG per tal que 
estigui previnguda.

5) Com m’asseguro que 
es compleix la meva vo-
luntat?

A banda de comunicar-ho 
a alguna persona prope-
ra, una opció molt acon-
sellable és nomenar un 
marmessor, amb facultats 
per lliurar els béns direc-
tament a l’ONG, gestionar 
tots els tràmits de l’he-
rència i inclòs per a poder 
vendre els béns immobles 
i lliurar el seu l’import a 
l’ONG escollida. 

A Catalunya l’any 2020 es 
varen fer llegats solidaris  
per un valor de quasi tren-
ta-set milions d’euros, en 
552 testaments diferents, 
a favor d’entitats  benè-
fiques vinculades bé a 
les esglésies, bé a altres 

ONG i Fundacions.

Com a curiositat que sem-
pre se cita, pel Col·legi 
Notarial de Catalunya, 
quan es fa un balanç anu-
al de les xifres dels llegats 
solidaris, l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona, fou constru-
ït a partir de l’any 1902 
gràcies a un llegat solidari  
del banquer Pau Gil, can-
viant el seu nom tradicio-
nal d’Hospital de la Santa 
Creu, per l’actual, per res-
pectar la voluntat del be-
nefactor.

Carlos Jiménez Fueyo
NOTARI D'IGUALADA
carlosjimenez@notariado.org
Rambla Sant Isidre 31-33

Puc deixar els meus béns,
quan em mori, a una ONG?
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TRANSPORTS BERNADET S.A.
Polígon La Barquera / Barquera,2

08786 Capellades (Barcelona)

www.transportsbernadet.com

A més a més, cal preveure i 
llogar també els autobusos 
que transportaran 
als patges que abans 
del començament de 
la desfilada visitaran 
l’hospital, les residències de 
gent gran, l’Asil, etc. D’altra 
banda, es preparen els 
caramels (6 tones, aprox.) 
i les monedes de xocolata 
que es repartiran durant 
la cavalcada, en les visites 
a les residències, centres 

de dia... i a les llars.  
A banda d’això, es 
contracta al músic que farà 
el concert a l’Asil, mentre 
els residents esperen la 
visita del Patge Faruk i 
es demanen els emissors 
i els receptors portàtils 
que usaran els membres 
de l'organització per 

comunicar-se entre ells.
I així, comptat i debatut 
s’arriba al dia 5 de gener. 
Cal fer esment específic que 
durant el matí d’aquesta 
jornada cal ultimar i deixar 
resolts tots els detalls que 
encara quedin pendents. 
Així doncs, durant el matí, 
tots els jeeps participants 
a la Cavalcada van a 
l’aparcament del mercat 
de La Masuca i allà, 
engalanen i guarneixen 
els vehicles. Alhora, al 
Passeig Verdaguer, es 
duu a terme el muntatge 
de l’escenari des d’on les 
autoritats locals donaran 
la benvinguda als Reis i 
es faran els parlaments. 

Reunió amb els xofers dels jeeps que surten el dia de la Cavalcada.

A la Cavalcada 
es lliuren 

sis tones de 
caramels i també 

es reparteixen 
les monedes de 

xocolata durant 
el recorregut, 
i també en les 

visites a les 
residències, 

centres de dia... i 
a les llars.  



Malgrat que aquell matí 
es comença a treballar 
molt aviat, les hores 
passen molt de pressa i 
cal anar a correcuita. I ja 
som a la tarda. Des de 
ben aviat, els membres de 
la Comissió encarregats 
del control d’arribada i 
de la transformació dels 
participants van cap a 
La Masuca per iniciar 
tots els preparatius. 
A partir de les 15:00 hores 
comencen arribar els 
voluntaris i voluntàries i en 
el moment d’entrar se’ls 
lliuren les acreditacions 
que hauran de dur en un 
lloc visible durant tota la 
resta de la jornada. 
En paral·lel, d’altres 
membres de l’organització 
ja són al Passeig per indicar 
la ubicació als jeeps i 
motocicletes participants a 
la desfilada i reservar el lloc 
on aparcaran les carrosses. 
Així mateix, l’asfalt del 
Passeig és ocupat per una 

llarga filera de camions. 
A mesura que els 
participants a la cavalcada 
ja estan a punt, es dirigeixen 
igualment cap el Passeig. 
En última instància, fan acte 
de presència les bandes 
de música, l’alcalde de la 
ciutat i les regidores i els 
regidors de l’Ajuntament. 
Cap a tres quarts de cinc 
de la tarda, el  públic que 
s’ha congregat davant de 
l’escenari pot gaudir del 
l’audició musical oferta per 
les bandes, que acaben 
interpretant totes plegades 
els himnes del Patge Faruk 
i dels Reis, respectivament. 
En el mateix moment en 
què finalitza l’actuació de 
les agrupacions musicals, 
la megafonia anuncia 
l’arribada dels Reis. Tot seguit 
tenen lloc els parlaments 
de benvinguda per part  de 
les autoritats, convidades i 
locals i finalment, el de Ses 
Majestats. Finalment, entre 
tres quarts de sis i les sis de la 
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tarda, arrenca la cavalcada. 
Tota la Comissió de Reis 
en pes és al carrer durant i 
després del recorregut pel 
centre de la ciutat: Primer, 
per assegurar que tot es 
desenvolupi conforme al que 
ha estat previst i després, per 
donar suport al repartiment 
i solucionar qualsevol 
incidència que durant 
aquest es pugui produir. 
Al llarg de la nit del dia 
5 de gener, el telèfon de 
la Comissió de Reis està 
operatiu per resoldre o 
atendre qualsevol trucada 
provinent d’alguna família, 
col·laboradors, etc. 
Una vegada que s’ha acabat 
la distribució dels regals a 
les llars, es comuniquen, a 
la nau de la recepció de 
paquets, totes les eventualitats 
per part dels xofers dels 
camions,  jeeps, responsables 
de repartiment i voluntàries 
i voluntaris. Després, quan el 
rellotge marca les primeres 
hores de la matinada del dia 

6, la nit de Reis ha conclòs.
Per concloure la feina, 
uns quants dies més tard, 
els components de la 
Comissió de Reis mantenen 

una reunió post-festa.
Al mateix temps, s’endega 
una enquesta a tots els 
col·laboradors, voluntaris, 
participants en la festa de 

Reis, per a demanar-los la 
seva opinió sobre la Festa que 
s’ha deixat enrere i sobretot, 
per conèixer quins són els 
punts que caldria millorar.  

A continuació, es fa una 
anàlisi de tots els conceptes i 
el comptador es posa a zero 
per començar a treballar 
en l’edició vinent.
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Un repàs històric a les llistes 
de repartiment de paquets

E
n aquesta 
pàgina i 
la següent 
podeu 
visualitzar 
diverses 

imatges on es veuen les 
llistes antigues que es 

feien servir pel repartiment 
del dia 5 i la recepció de 
paquets. També de les 
primeres etiquetes, i de la 
primera prova que es va 
fer per informatitzar les 
esmentades llistes. 

Llegeix el codi 
i reserva amb temps.

+34 938 03 00 78
www.ateneuigualadi.cat

AQUEST MES 
CELEBRA AMB
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Llista dels 
components 
de la Banda 
de Música, 
Joventut  
Filharmònica, 
de l'any 1900. 
Aquest conjunt 
és el que va 
acompanyar 
la primera 
Cavalcada.

Bon Nadal i feliç 
dia de Reis
El Consell de Direcció i el professorat
de la Institució Igualada  us desitja 
un bon Nadal i dia de Reis en família.

DELS 0 A 18 ANYS
ESCOLA CONCERTADA

institucioigualada.org

IG_FELICITACIÓ NADAL VEU ANOIA 2022.indd   1IG_FELICITACIÓ NADAL VEU ANOIA 2022.indd   1 20/12/22   10:2720/12/22   10:27

L'acompanyament musical

L
a Comissió 
de Reis té 
documen-
tades les 
diferents 
bandes de 

música que han participat 
al llarg de la centenària 
història de la festa.
Així, en la primera edició 
de 1899 hi va ser la 
Banda de Música del 
Sagrat Cor d'Igualada, 
i en l'any següent, 
la Banda-Orquestra 
Joventut Filharmònica, 
també de la ciutat, en 
la primera cavalcada. 
No se'n té constància 
de cap més fins el 
1940, amb l'Escuela de 
Música, Orfeón y Banda 
del Centro Nacional.
En els següents anys, hi 
van participar l'Orquestra 
Dinàmica, la Orquestra 
Triomfal, la Orquestina 
Juventud, la Banda de 
Cornetas y Tambores de 
la Cruz Roja, la Orquesta 
Xeis, el Conjunto Windsor, 
i durant molts anys del 

franquisme la música era 
en altaveus instal·lats en 
les carrosses o en jeeps.
A partir de 1971, durant 
molts anys hi va participar 
la Banda Municipal de 
Música de Bellpuig i la 
Banda de Cornetes i 
Tambors de Miralcamp. 
Ocasionalment, les 
orquestres Rosaleda i 
Caravana, o la Societat 
Musical Espiga d’Or, de 
La Cava – Deltebre, ja en 
l'etapa democràtica.
Després d'un breu 
període amb la Banda de 
Música del Conservatori 
de l'Ateneu (1985-1987), 
des de 1988 és fixa la 
participació de la Banda 
de Música d'Igualada, 
amb l'acompanyament, 
en diferents anys, de la 
Societat Musical la Lira 
Ampostina, la Unió Musical 
la Traiguera, l'Agrupació 
Musical Canareva, i la Unió 
Filharmònica d'Amposta, 
sempre, doncs, amb 
formacions musicals de 
les Terres de l'Ebre. 
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Avui, els Reis d'Igualada tenen un portal propi a Internet i són presents a totes les xarxes

L'evolució tecnològica de la festa

Q
uan es va 
iniciar la 
Festa de Reis 
d’Igualada, 
(finals 
dels segle 

XIX), tota la documentació 
(llistes vàries, comunicats 
de premsa, comunicacions 
internes...) estava escrita 
a mà. Durant la primera 
dècada del segle XX es 
van introduir les màquines 
d’escriure, cosa que 
representà un pas endavant. 
No obstant això,  la màquina 
d’escriure i l’escriptura 
manual van conviure 
durant molts anys. 
Amb referència al que es 
pot considerar com l’inici de 
la modernització, aquest va 
tenir lloc el 1985, any en què 
la informàtica va irrompre 
a la Comissió de Reis. 

Gamma 2008. Consum de carburant (l/100km) mínim i màxim de 4,8 a 6,3 en cicle combinat 
– Emissions de CO₂

*Oferta vàlida a la Península i les Balears per a particulars, en comandes de l’1/12/2022 al 31/12/2022 
d’un 2008 Active Pack PureTech 100 S&S 6 marxes MAN, sempre que el �nancin mínim 36 mesos 
a través de PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN, EFC S.A. Subjecte a aprovació �nancera. PVP 
amb promocions: 23.290,30€. Entrada: 6.875€. Quota mensual per a una durada de 48 mesos 

(3,95%): 648,4€. Interessos: 5.184,47€. Cost total del crèdit: 5.832,87 €. Import total degut: 
22.248,25€. Preu total a terminis: 29.123,25€. TIN: 8,25%. TAE: 9,92%. Sistema d’amortització 
francès. Al �nal del contracte podrà triar entre entregar el seu vehicle o pagar-ne o re�nançar-ne 
l’última quota. L’oferta inclou impostos, transport i descomptes. Incompatible amb altres accions. 
El model visualitzat pot no coincidir amb l’ofert.

EN 47 QUOTES
ENTRADA: 6.875€
ÚLTIMA CUOTA: 14.305,25€ 

PER 169 *

ENTREGA IMMEDIATA

2008
Peugeot i-Cockpit® 3D - Control de creuer adaptatiu 

Advanced Grip Control

CONQUEREIX LA CIUTAT

SARAUTO.  IGUALADA - SANT FRUITÓS DE BAGES - Tel.: 93 803 30 00 - 93 877 20 00. www.sarauto.es
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La primera prova que es va 
fer va ser amb les llistes del 
repartiment dels paquets 
del dia 5 de gener. Tot i que 
al principi tot va funcionar 
correctament, al final van 
sorgir diversos problemes 
d’explotació, a causa dels 
quals es va d’haver de 
posposar el projecte fins 
un any més tard. A partir 
d’aleshores,  cada any s’han 
fet millores tant d’equips 
com de programació i 
avui dia, tota la gestió de 
la Festa de Reis es fa de 
forma informatitzada.
Un altre punt important 
va ser la primera pàgina 
web del Reis, la qual es va 
estrenar l’any 2008. Més 
endavant, el  2011, es va 
traduir a l’anglès i el 2019 
la pàgina es va renovar 
totalment per millorar la 
navegació i oferir una 
imatge més moderna i 
adaptada als nous temps. 
En el marc de les xarxes 
socials, l’any 2015 es van 
crear els perfils de Facebook, 
Instagram i Twitter, no només 
per als Reis d’Igualada sinó 
també pel Patge Faruk. 
Posteriorment, s’hi van 
afegir els canals de Youtube 

mercès als quals es poden 
fer retransmissions en 
streaming i penjar el 
vídeos dels diversos actes 
que conformen la Festa.
En últim terme, es va 
engegar un nou projecte 
per permetre que tots 
els tràmits relacionats 
amb les inscripcions 
de voluntaris (adults i 

menuts), vehicles (jeeps i 
motocicletes) i els camions 
de repartiment es puguin 
fer de forma telemàtica, 
sense necessitat d’haver 
de fer cap desplaçament. 
Així mateix i des de l’any 
passat, la sol·licitud dels 
missatges del Patge 
Faruk a la ràdio, es poden 
fer igualment a través 

de la pàgina web
D'aquesta manera, Reis 
d'Igualada se sumen a 
la creixent evolució de 
les noves tecnologies, i a 
l'adaptació a les més recents 
xarxes socials, conscients de 
que vivim en una societat 
global que necessita estar 
al dia de tot el què passa 
al nostre voltant . 
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Exposició de les dades de la Festa als Responsables de repartiment.

Caldera mural de condensació de baix consum amb 
bescanviador primari monoespira d’alta circulació:

 · Classe 6 Nox, que ja compleix amb les 
 exigències de la ErP per 2019

 · Màxima classe d’e�ciència estacional 
 de calefacció A

 · Rendiment d’ACS per�l XL i XXL

 · Estalvi energètic �ns a un 30%

*Model: RinNova Adaptative 25 S.
*Preu subjecte a canvis depenent 
  de la instal·lació
*Condicions de garantia especi�cades 
  pel fabricant
*La instal·lació inclou 1mt de xemeneia coaxial 
 + 1 corba de 90º + 3mts de desguàs
* El contracte de manteniment 365 es paga
  anualment o semestralment durant 
  els 7 anys de Garantia de la Caldera.
*L’ampliació de la Garantia de la caldera 
  �ns a 7 anys NO té cap cost addicional

OFERTA HIVERN 2022 CALDERA CONDENSACIÓ

1025€ (IVA no inclòs)

Garantia Total de 7 anys +
Contracte Manteniment de 7 anys*Emporta’t un neutralitzador de condensats 

gratuït si la sol·licites de de la pàgina web!

Bons Reis!

L
a funció de 
comunicació 
a la 
Comissió 
de Reis 
d’Igualada 

està dividida en dues 
àrees: comunicació 
interna i comunicació 
externa. Les tasques de 
què té cura cadascuna 
són les següents:

COMUNICACIÓ INTERNA
- Organitzar l’agenda de 
les reunions i principals 
activitats de la nova 
edició de la Festa
- Enviar les convocatòries 
de reunions als 
col·laboradors que 
hi han d’assistir
- Informar als membres 
de la Comissió sobre 
canvis, evolucions, que 

atenyin a l’organització
- Elaborar la memòria 
anual d’activitats 
i fer-la arribar als 
membres de l’entitat
- Tenir cura de l’arxiu 
històric de l’entitat 

COMUNICACIÓ EXTERNA
- Relacions amb premsa i 
mitjans de comunicació.
- Elaboració i difusió 
de notes de premsa i 
comunicats informatius
- Representar a la 
Comissió en els actes 
on és convidada
- Presentació i conducció 
dels actes públics 
organitzats per la Comissió
- Proveir les informacions 
sobre els actes de la 
Festa a l’equip de xarxes 
socials de la Comissió. 

La comunicació, clau per a que tot surti bé
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Calaf recupera la cavalcada única, 
retransmesa en temps real per internet

D
esprés 
que les 
rues del 
2021 i 
2022 
s’hagues-

sin d'adaptar a la pandèmia 
i a Calaf s’optés perquè els 
tres reis fessin un trajecte 
diferent, el municipi anoienc 
reprendrà el format 
tradicional. La cavalcada 
del 5 de gener de 2023 serà 
d'itinerari únic i recorrerà 
alguns dels carrers més 
cèntrics del municipi. 
Començarà a partir de les 
17.45 h amb la baixada de 
torxes des del turó de Sant 
Sebastià per il·luminar el 
camí i acompanyar els Reis 
Mags d'Orient fins a la plaça 
Gran, on els rebrà la gent. 
Tanmateix, abans d'iniciar la 
desfilada, Melcior, Gaspar i 
Baltasar entraran a l'església 
Sant Jaume per celebrar 
l'acte d'adoració pública 
al nen Jesús. Allà, l'alcalde 
calafí, Jordi Badia, els donarà 
la benvinguda i el Consell 
d'Infants farà un discurs.

UNA RUA 
AMB 130 PERSONES
A la rua hi solen participar 
unes 130 persones, segons 
expliquen des de la Comissió 

Ses Majestats 
els Reis d’Orient 
visitaran Calaf, 

un any més, 
durant la nit 

màgica del 
dijous 5 de gener 

de 2023 amb 
una desfilada de 
recorregut únic 
i en directe per 

Youtube

 � Marga Margets

de Reis de Calaf, als quals 
els deixen els vestits, que 
són diferents en funció de 
si són patges blancs, rossos 
o negres. Els participants 
no poden fer servir vestits 
propis i han d'utilitzar els 
vestits de la Comissió, que 
són pràcticament nous. "Fa 
dos anys l'Ajuntament va fer 
pressupostos participatius 
i es va fer la remodelació 
del vestuari de reis i patges", 
detalla Montse Garcia, 
de la Comissió de Reis.
Un aspecte interessant de la 
celebració de Reis a Calaf és 
que les persones que fan de 
rei o de patge Farik, Farak 
o Faruk no han de pagar 
res a la Comissió. "Estem 
oberts a tothom, ho fem de 

manera altruista", afirma 
Garcia. A més, cada any els 
reis i els carters reials són 
persones diferents, tot i que 
el 2021 i el 2022 van ser els 
mateixos. "A Calaf els nens 
i nenes poden pujar a les 
carrosses a parlar amb els 
reis durant la desfilada. És 
una cosa maca tant per als 
infants com per a la persona 
que fa de rei. Com que el 
2021 no es va poder dur a 
terme aquest contacte, el 
2022 vam tenir els mateixos 
reis que l'any anterior, però, 
malauradament, amb les 
restriccions tampoc es 
va poder fer", asseguren 
des de la Comissió.
És la 48a cavalcada que se 

celebrarà a Calaf i que, una 
vegada més, es retransmetrà 
de forma telemàtica a 
través del canal de Youtube 
de l'ajuntament calafí. "És 
una manera que tothom la 
pugui veure còmodament 
des de casa, sigui perquè 
un nen està malalt o 
perquè algú no pot sortir 
de casa", remarca Garcia.
Pel que fa al format de la 
rua, cada rei va en una 
carrossa, acompanyat 
de dos patges. Els patges 
Farik, Farak i Faruk van en 
una altra diligència amb 
la bústia reial que es va 
col·locar el 26 de desembre 
a la plaça dels Arbres. La 
resta de patges van a peu 
al voltant de les carrosses.

RECOLLIDA DE CARTES 
A LA PLAÇA DELS ARBRES
El dilluns 26 de desembre a 
les 17.30 h els patges Farik, 
Farak i Faruk van portar 
la bústia reial, dissenyada 
pel calafí Quico López, a 
la plaça dels Arbres —on 
estarà situada fins al 4 de 
gener—, i després es van 
desplaçar fins al Casal de 
Calaf per fer la recollida 
de cartes presencialment.
Pel que fa als paquets 
que repartiran els patges 
durant la nit de Reis, es 
podran portar el dimarts 3 
i el dimecres 4 de gener de 
19 a 20 h a la sala d'actes 
municipal Teresa Escolà 
i Torra (carrer Mestre 
Manel Giralt, 4). 
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Al barri, Ses 
Majestats 
apareixen 
en globus 
al passeig 
Catalunya

Montbui celebra dues Cavalcades de 
Reis, una al nucli urbà i l’altra a l’antic

L
’arribada 
dels Reis al 
nucli urbà 
de Santa 
Margarida 
de Montbui 

és diferent de la resta de 
poblacions anoienques: ho 
fan en globus. Una tradició 
que data dels anys 80, quan 
es va institucionalitzar aquest 
sistema de desplaçament 
fins al nucli urbà. 
Tal com explica el periodista 
i tècnic de comunicació de 
l’Ajuntament, Pere Peñas, 
“l’aterratge del globus sempre 
ha estat una maniobra 
espectacular, tant al 
passeig Catalunya, on es fa 
actualment, com a la plaça 
de La Vinícola, on es feia 
abans”. Un cop aterren, Ses 
Majestats són rebuts per les 
autoritats del municipi, pels 
patges i patgesses i per una 
representació dels infants 
de les escoles del municipi.
“La gran tradició de globus 
aerostàtics a casa nostra, 
com l’empresa Kon-Tiki i 
Àngel Aguirre, han tingut un 
protagonisme cabdal en 
la consolidació d’aquesta 
gran tradició” destaca el 
periodista. És un costum que 
només el fort vent i l’adversa 
meteorologia que s’ha donat 
en alguna ocasió ha impedit 
que Ses Majestats volessin 

 � Marga Margets

fins a Montbui. Fins i tot el 
2021, malgrat que no es va 
poder fer una rebuda oficial 
als Reis per la pandèmia, 
aquests van sobrevolar amb 
globus el cel de Montbui.
La tradició dels patges i 
els Reis Mags al nucli urbà 
montbuienc no s’entendria 
sense el protagonisme de José 
Fernández Peña —conegut 
com a Pepe Bigotes—, artista 
local creador i impulsor de les 
carrosses de la festa de Reis 
al municipi. “Va ser, durant 
anys, l’inconfusible rei blanc 
de Montbui, llegat que ha 
continuat la seva família”, 
assegura Peñas. Al nucli urbà, 
l’impuls de la celebració 
data de la segona meitat 
del segle XX, especialment 
a partir dels anys 70 i 80, 
quan l’esforç de múltiples 
persones —entre les quals 
Pepe Bigotes— “va permetre 
dinamitzar i consolidar la 
festa durant els primers anys 
de la democràcia en un 
municipi que buscava una 
major cohesió social, tenint en 
compte l’arribada massiva de 
persones procedents de les 

diferents comunitats de l’estat 
espanyol”, afirma el tècnic 
de comunicació. En aquest 
aspecte, cal destacar que la 
Comissió de Reis Nucli Urbà 
ha passat per diverses etapes, 
sempre treballant de forma 
directa amb el Departament 
de Cultura del consistori 
montbuienc en l’organització 
de la rua, en la qual cada any 
participen aproximadament 
una vuitantena de patges.
El patge reial que realitza 
la tasca d’emissari de Ses 
Majestats els Reis de l’Orient 
al nucli urbà montbuienc 
s’anomena Hammend, a qui 
la patgessa Alika acompanya 
des del 2020. Ambdós 
personatges, que representen 
la cultura oriental, van ser 
rebuts a Mont-Àgora el 
dissabte 17 de desembre 
amb un espectacle musical 
nadalenc que es va fer en 

dos torns. Així mateix, el 
dissabte 31 de desembre d’11 
a 14 h tindrà lloc al mateix 
edifici el tradicional lliurament 
de la carta on, de 10 a 11 h, 
els patges atendran nens 
i nenes amb trastorn de 
l’espectre autista (TEA).
Pel que fa al nucli antic, la 
Cavalcada arrenca davant 
de l’Escola Montbou i finalitza 
el seu recorregut a l’església 
de Santa Margarida. Durant 
els primers anys de desfilada, 
“només hi havia patgesses 
dones”, remarquen des de la 
Comissió de Reis Nucli Antic, 
que el 2025 celebrarà el 50è 
aniversari. A diferència del 
nucli urbà, el patge Faruk 
és l’encarregat de rebre 
els desitjos dels infants. 
Concretament, ho va fer el 
dilluns 26 de desembre a 
les 11 h a l’Ateneu. Però no hi 
ha només un patge Faruk, 

sinó tres, i tots participen en 
la rua, si bé són persones 
distintes de les del dia de 
recepció de cartes, explica el 
responsable de la Comissió, 
Ramon Torrades. 

Fotos de Soundous Said.
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Capellades espera amb il.lusió el retorn 
de Kamalú, Halima i tota la comitiva reial

A
mb més 
de 70 anys 
d’història, 
la Caval-
cada de 
Capella-

des torna aquest 2022 cada 
vegada amb propostes més 
impactats i participatives, però 
i quins van ser els seus orígens?
La Comissió de Reis ens 
explica que els seus primers 
records foren un grup 
de persones del poble 
s’organitzaven i van crear la 
primera Comissió de Reis.
Les primeres cavalcades varen 
ser molt senzilles, ja que els 
reis i el patge Kama-lú (nom 
inventat pel Jordi Sabater 
pensant en el mot castellà 
“camelo”) anaven muntats 
a cavall i la resta de patges 
(de voltant dels pobles per 
no ser reconeguts) anaven 
caminant i només optaven 
d’un sol camió pels paquets.
Més tard, l’any 1964 un 
altre grup de capelladins 
van tirar endavant la 
Comissió de Reis actual. 
Amb el seu esforç i dedicació 
van comprar 3 cotxes, 
que  amb la col·laboració 

 � Berta Fàbregas de molts voluntaris es 
van transformar en tres 
carrosses que no depenien 
de cap arrossegament, es 
desplacen automàticament.
El 2018 es va incloure la 
Patgessa reial Halima per 
acompanyar el Patge Kamalú, 
donant així una visió més 
inclusiva de les dones en 
aquesta festa. Cal destacar 
que Capellades ha estat 
un dels pobles pioners en 
aquest fet. Anna Xaus ha 
estat l’afortunada d’esdevenir 
Patgessa Halima al llarg 
dels seus primers 4 anys, 
“M’emporto les fans de la 
Patgessa Halima, els nens 
i nenes que et buscaven 
cada any, et venien a 
portar-te la pipa, alguna 
cosa important per ells o fins 
i tot un regal; ha estat una 
vivència personal única”.
Com sempre, els nens i nenes 
de Capellades porten les 
cartes als seus estimats Patges
Reials, Halima i Kamalú a la 
gran Haima Reial, situada 
a la plaça Catalunya. El 
discurs que mai falti, omple 
els habitants de capellades 
d’emoció, juntament en 
aquest escenari, també hi 
participem la banda de 

música de la vila acompanyats 
d’una pèrgola de llums de 
garlanda. “La responsabilitat 
que tens de poder ser 
continuador d’una il·lusió; i 
com socialment som capaços 
que un festiu tan bonic 
funcioni” explica Anna Xaus.
L’arribada de la cavalcada de 
Reis Mags l’Orient pels carrers 
de Capellades, esdevé un 
moment únic, d’il·lusió, esperat 
per tothom, i com cada any el 
dia 5, els contes pels més petits, 
les carrosses dels Reis Mags i 
la del Patge Kamalú i Halima, 
la música potent, èpica, les 
façanes il·luminades, i el 
volum de persones aplegades 
per rebre’ls, fan d’una nit 
qualsevol, una nit màgica. “Les 
cares dels nens de felicitat i 
d’innocència, no tenen preu. 
Sents que ets una persona 
amb una vareta màgica per 
fer creure als infants” remarca 
Toni IIIa, col·laborador i fins a 
l’any passat Patge Kamalú.
La Comissió disposa  de  10 
vestits de Patge, tot i que, 
aquest any “Marta Codina, 
una col·laboradora amb 
molta marxa s’ha  ajuntat 
amb nosaltres per ajudar-
nos a fer 50 vestits més”, 
afirma Fancisco Flo.

LA CAVALCADA HA 
ARRIBAT A TENIR 200 
PERSONES IMPLICADES
El recorregut de la cavalcada 
comença i acaba al Parc 
de la Font Cuitora, passa 
pel carrer Major, Plaça de 
Missa on adoren l’església 
i les autoritats reben als 
Reis, continuen fent la volta 
per Capellades i en acabat 
reparteixen els regals per 
tot el poble intentant que a 
les 10 tots els infants tinguin 
els seus paquets repartits.
Actualment, els Reis de 
Capellades és considerada 
una de les festes principals 
del poble degut a la màxima 

participació i col·laboració 
de la gent: havent-hi 
durant molts anys fins a 
200 persones involucrades, 
entre 50 i 60 patges que 
fan possible el festiu, 
comptant amb el suport 
incondicional del poble, 
comerciants, voluntaris i de 
l’ajuntament. Francisco Flo, 
membre de la Comissió, 
assegura que “Aquesta 
festa, la qual fa tants anys 
que me n’ocupo, m’omple 
perquè veure aquestes cares 
d’emoció, veure aquella 
canalla o la gent gran 
emocionada, no té preu”. 

El Patge Makalí arriba cada any
 a Vilanova del Camí des de 1971

E
ns situem el 
1968 quan 
L’Agrupació 
Cultural i 
Recreativa 
de Vilanova 

del Camí es va fundar per una 
colla d’amics que compartien 
les mateixes inquietuds 
culturals i van decidir crear 
una entitat que donés aixopluc 
a les seves iniciatives.
L’any 1971 va ser un any molt 
important: es va esdevenir la 

 � Berta Fàbregas
primera cavalcada de Reis a
Vilanova gràcies a l’interès de 
la infància i joventut del poble, 
aquell any els Reis d’Orient van 
arribar en una petita carrossa 
muntada sobre un remolc 
arrossegat per un tractor.
També va ser el primer any 
que el Patge Makalí (nom 
originari del terme “Patge 
macu”) visitava al poble 
amb molta alegria, al mateix 
temps que va ser rebut 
amb molta il·lusió per petits 
i grans, ja que fins llavors 
havien d'anar a Igualada.
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TRES CARROSSES 
REIALS DES DE 1977
L’any 1977 l’Agrupació ja hi va 
incorporar tres carrosses, una 
per cada Rei; destacant les 
aportacions i col·laboracions 
de veïns i comerciants que 
arribaven en  forma de 
material o fins i tot de mà 
d’obra. Actualment, Manuel 
Ocaña, president de la 
Comissió, i Jesús Navarro, 
el copresident, organitzen 
el que ara és la Cavalcada 
dels Reis d’Orient a
Vilanova del Camí. “Nosaltres 
ens dediquem això pels 
infants, veus la seva cara 
i tires endavant, ja que hi 
ha d’haver persones com 
nosaltres, per donar a terme 
un festiu com aquests”.
El dia 28 arriba el Patge 
Makalí amb uns 15 patges 
al Saló de la Infància. 
La seva benvinguda ve 
acompanyada del llibre 
negre i blanc, i d’una invitada 
especial, Sheila Grados qui 
ofereix  la seva música.
Com sempre, el dia 1 de 
gener els infants porten la 
carta als seus estimats Reis 
Makalís a Can Papasseit i 
costa 1 euro per infant.

El dia 5 s’omplen els 
carrers de Vilanova amb la 
Cavalcada dels Reis amb 
l’especial del carbó. Compten 
amb 200 patges cada any 
aproximadament, per tant, 
la participació del poble és 
gratificant, acompanyats de 
l’estrella, el carbó, les tres 
carrosses, motos, quads i 10 
jeeps. “Jo des dels 8  anys 
fins ara, encara mai  he 
deixat formar part d’un 
festiu com són els Reis” 
afirma Manuel Ocaña.
En base, a la seva vestimenta 
la Comissió opta d’uns 40 
vestits per deixar-los; mentre 
que referent a les dones a 
la Cavalcada han pogut 
participar com a patgesses 
des del primer moment 
que es va dur a terme.”  
El seu recorregut comença 
al Carrer Sant Lluís i acaba 
al Passeig, és considerat un 
dels més llargs de la comarca, 
ja que té una duració 
aproximada de tres hores a 
causa de les dues parades 

que s’esdevenen: la primera 
parada és a l’església on 
fan l’ofrena al pessebre i al 
pregó i la segona parada és 
al Carrer Migdia on hi ha una 
mica de “picapica” i els infants 
poden pujar a les carrosses 
a fer-se fotografies: “És molt 
emocionant, ja que sabem 
que estem fent algú per la 
canalla” explica Jesus Navarro.
En acabar la cavalcada, 
reparteixen els regals fent 

L'Agrupació 
Cultural i 
Recreativa 

de Vilanova 
organitza la 

cavalcada i la 
festa dels Reis 

d'Orient des      
de 1971

l’intent de què tots els infants 
tinguin els seus regals abans 
de les onze de la nit.
Cal destacar, que al llarg de la 
cavalcada es fa un recorregut 
adaptat a nens amb 
necessitats especials des de C/
Sant Lluís fins al C/ Lleida, es fa 
sense música per tots aquells 
infants que no la necessiten, 
com també a l’entrega de la 
carta als Reis, amb un horari 
especial sense música. 
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Fa seixanta-cinc anys que els Reis 
d’Orient arriben d’Òdena

C
om cada 
any, la 
nit més 
màgica 
d’Òdena 
es celebra 

amb dues festes de Reis, 
totes dues molt esperades: 
la del poble, i la de Sant 
Pere i Pla de la Masia on 
el dia 1 de gener i 5 de 
gener hi tenen una cita 
per l’entrega de la carta i 
la Cavalcada dels Reis.

LA FESTA DE REIS AL 
NUCLI D'ÒDENA
Una tradició que porta 
marcant el municipi d’Òdena 
al llarg de 65 anys i per 
tots els seus habitants és 
una gran festa i un dia per 
recordar. L’organitza la 
Comissió Cavalcada Reis 
d’Orient d’Òdena compta 
actualment amb grup 
d’entre vint i trenta persones 
actives que fan possible 

 � Berta Fàbregas

de la patgessa Wutinah.
Com sempre, al migdia 
tots els infants del poble 
d’Òdena es troben al Pavelló 
poliesportiu per entregar 
la seva carta estimada als 
patges reials, d’aquesta 
manera recullen tots els seus 
desitjos per complir-los amb 
la màgia i alegria d’orient.
La Cavalcada del dia 5, 
omple els carrers d’Òdena 
plens de nens i nenes amb 
molta d’emoció i alegria, 
però al mateix temps amb 
molt de neguit per veure 
les cinc carrosses del poble: 
la carrossa de l’estrella, 
la de Jafsin i Fahem, i les 
tres carrosses de Melcior, 
Gaspar i Baltasar les quals 
reprodueixen any rere any 
el mateix recorregut; des de 
l’ermita de Sant Miquel, on 
pugen amb torxes, fins al seu 
acabament a la Plaça Major.
Allà els rep el consistori i 
es fan els discursos, que 
acaben amb un castell de 
focs i l’encesa del campanar.
Des de la comissió donen les 
gràcies al poble, ja que més 
d’un centenar de patges fan 
possible que tots els infants 
rebin a casa els paquets 
tan esperats, S’organitzen 
en grups de deu patges 
i cada un dels grups té 

assignada una zona de 
repartiment i una furgoneta.
Pel que fa a la participació 
de les dones a la festa, 
Anisia Tardà explica que 
“això a Òdena no ha estat 
mai un problema, sempre 
han participat dones a la 
festa i fins i tot, un any, van 
ser tres dones les qui van 
encarnar les tres principals 
figures de la nit”. Gràcies 
a totes les persones que 
hi participen, qui fan 
possible que la majoria 
de desitjos es compleixin 
i és on realment queda 
demostrat en la quantitat de 
somriures que s’emporten. 

LA FESTA DE REIS A SANT 
PERE I PLA DE LA MASIA
A part del poble, també 
es celebra una segona 
festa de Reis a Òdena, al 
mateix temps que al poble, 
al barri Sant Pere i al Pla 
de la Masia la màgia hi 
porta perdurant 65 anys.
Des de l’any 1975 l’Associació 
Cultural Comissió de Reis 
Sant Pere i Pla d’Òdena 
s’encarrega que els infants 
visquin amb l’emoció del 
moment de tirar la carta 
el dia 1 al Centre Cívic 
i, evidentment, la nit de 
Reis del 5 de gener.

que cada any arribin els 
Reis d’Orient acompanyats 
dels patges Jafsin i Fahem 
i, des de l’any 2019, també 
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La participació 
de les dones ha 

estat sempre 
present, fins i tot 
en alguna edició 
les protagonistes 

han estat les 
dones, com a 
Reines de la
Cavalcada

El primer dia de l’any els 
nens i nenes d`Òdena 
els esperen tres patges 
faruks i una faruka; Miguel 
Collado, el secretari de la 
Comissió, ens explica: “Ve 
força gent, ho tenim ple 
de nens i nenes”. Des de 
la Comissió compten amb 
el llibre negre, ja que “Tots 
els infants són bons”.
La seva Cavalcada no 
compta amb un grup molt 
nombrós, organitzen el 
festiu sobre la marxa i fins 
a l’últim moment no saben 
el nombre de patges que 
hi participaran. Totes les 
famílies del barri ajuden, 
tothom hi col·labora i 
finalment acaben sent uns 
80 patges amb els tres 
Reis d’Orient acompanyats 
també de Jafsin i en Fahem.
Cal destacar que la 
participació de les dones 
han estat sempre present, 
fins i tot en alguna edició 
les protagonistes han 
estat les dones, podent 
gaudint com a Reines de 
la Cavalcada substituint 
els reis d’Orient. Un cop 
finalitzada la cavalcada, els 

Reis i patges reparteixen a 
peu els paquets a més d’un 
centenar de llars; “com que 
són uns Reis de barri no fem 
esperar gaire als nens i les 
nenes, a les deu del vespre 
els patges ja han repartit 
tots els paquets”, explica 
en Miguel Collado. “I amb 
tants anys de fer-ho, mai hi 
ha hagut cap problema ni 
mai cap nen s’ha quedat 
sense el seu regal la nit de 
Reis” remarca, orgullós, 
en Josep Maria Vidal, 
president de la Comissió.
El recorregut de la cavalcada 
de ses Majestats cada any 
surt del carrer Lleida (davant 
de la fàbrica Quimser) i 
ressegueix el barri del Pla i 
Sant Pere. Les carrosses són 
propietat de la Comissió, que 
també té vestuari que va 
renovant i ampliant cada any.
Des de la Comissió afirmen 
que sense la participació 
dels ciutadans no seria 
possible una nit tan màgica 
com la dels Reis d’Òdena. 
“Són uns Reis, com aquell 
qui diu: de família”, exclama 

Josep Maria Vidal. 

UNS REIS A CAVALL, 
A PEU I FINS I TOT EN 
UN CITROËN 2 CV
Al llarg dels anys els Reis han 
arribat a Òdena de vàries 
maneres: “El primer cop 
ho van fer caminant, més 
tard en cavall, en Citroën 
2 cavalls descapotables, 
després amb tota classe 
de remolcs agrícoles 
com tractors, carruatges 
de cavalls, remolcs de 
motos, carrosses reials 
per tirar de les carosses, i 
actualment els jeeps”, ens 
explica Miguel Collado.
A partir de l’any 1999 Òdena 
té emissaris reials propis que 
han substituït al patge Faruk.
Es diuen Jafsin (que vol 
dir guix) i Fahem (que 
vol dir carbó). També 
a partir del gener de 
2020 es va incorporar 
a la festa la patgessa 
Wutinah (que és com en 
un document de l’any 982 
els àrabs anomenaven 
al castell d’Òdena). 
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Incertesa a Piera per si se celebra 
la 76a o la 82a Cavalcada de Reis

E
l dijous 5 
de gener 
de 2023 
tindrà lloc 
a partir de 
les 18 h la 

rua dels Reis d’Orient, en 
la qual Melcior, Gaspar 
i Baltasar i els patges es 
desplaçaran des de la 
carretera dels Hostalets de 
Pierola fins a l’Ajuntament de 
Piera, passant pels carrers 
més cèntrics de la vila. En 

 � Marga Margets

arribar al consistori, els Reis 
Mags faran la tradicional 
adoració al nen Jesús. 
Pel que fa a l’arribada dels 
Reis d’Orient al Bedorc, 
aquesta serà el mateix 
dijous 5 a partir de les 21 

h a la plaça dels Arbres.
A Piera, participen en la 
desfilada 36 patges —20 
noies i 16 nois— els tres 
Reis —Melcior, Gaspar i 
Baltasar— i el patge Faruk 
—el Camaluc no hi participa, 

ja que la seva única funció 
és agilitzar la recepció de 
cartes—. La Cavalcada, que 
es retransmet pel Youtube de 
Televisió de Piera i pel Canal 
Taronja, està composta 
per quatre carrosses, una 

La Comissió 
de Reis del 
municipi 
anoienc 

ha trobat 
referències 
que el 1941 

es va fer per 
primera vegada 
l'arribada dels 
Reis d'Orient

per a cada rei i una per al 
patge Faruk. Pel que fa a 
les persones que volen fer 
de Reis, han de pagar 60 
€. Un preu “assequible” i 
que en cas que no el puguin 
pagar no se’ls impedeix fer 
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A Piera, qui vol 
fer de Rei ha 

de pagar 60€, 
i als patges 

se'ls hi dona el 
vestit i tot allò 
que necessitin

En arribar 
a Piera, els 

Reis Mags fan 
sempre una 

ja tradicional 
adoració al 
Nen Jesús

de rei, assegura el president 
de la Comissió de Reis de 
Piera, Josep Gustems.
“Als patges se’ls hi dona 
tot. Els donem el vestit i els 
hi facilitem tot. De fet, vull 
destacar la gran dedicació 
de la Montserrat com 
a cosidora, de manera 
totalment voluntària”, 
destaca Gustems. D’altra 
banda, la Comissió procura 
que les persones que fan 
de Reis siguin diferents 
cada any i, de cara a les 
inscripcions per fer de patge 
el 2023, es prioritzaran 
aquells que no han fet mai 
de patge per davant dels 
que ja han tingut l’oportunitat 
en altres edicions.

TROBALLA DE DOCUMENTS 
A LA REVISTA RESSSÓ
“El 2023 farem la 76a edició 
de la Cavalcada, però s’han 
trobat uns documents que 
celebraven el 25è aniversari 
el 1966. Això significa que 
és més antiga, de l’any 
1941. Ara estem a la 82a 
edició segons una font i en 
la 76a segons una altra. 
Segurament rectificarem 
cap a la 82a”, afirmen des 
de la Comissió de Reis.
Tot apunta, doncs, que 
Piera celebrarà el 2023 la 

82a Cavalcada de Reis. Així 
s’especifica en el número 24 
de la revista Ressò de Piera, 
publicada el 25 de desembre 
de 1965: “Dintre d’uns dies 
faran entrada triomfal S.S. 
M.M. els Reis d’Orient a 
la nostra estimada Vila. 
Aquesta serà la visita 
número vint-i-cinc que 
S.S. M.M. en la nit del 5 de 
gener fan a tota la nostra 
mainada […]. Fa vint-i-cinc 
anys que un grup de joves 
(llavors eren joves; i ara 
molts són avis) formaren una 

comissió la qual preparà la 
gran arribada dels Reis”.
En cas que es donés per 
vàlida la 82a edició, Piera 
retallaria distàncies amb 
Igualada, on la desfilada de 
Reis remunta al 1895, sent la 
més antiga de Catalunya. 

DOS PUNTS DE 
RECOLLIDA DE CARTES
El dilluns 26 de desembre 
d’11 a 13 h els enviats de 
Ses Majestats els Reis 
d’Orient van recollir les 
cartes dels infants al 

Teatre Foment de Piera. 
Així mateix, el dissabte 31 
de desembre els patges 
Faruk i Camaluc arribaran al 
Bedorc per recollir les cartes 
dels infants que resideixen 
en aquest nucli de població. 
Ho faran a les 18.30 h al 
Local social del Bedorc.
Per a lliurar els regals que 
els patges portaran a les 
cases, caldrà dirigir-se a 
la Nau de Cal Sanahuja 
(carrer de l'Era del Poch) 
el dimecres 4 de gener de 
2023 a partir de les 19 h. 
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Una nova cosmètica per a uns 
nous propòsits. Bon any nou!
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Capitalitat de la 
Cultura
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Propera edició: 
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L’inici de la Festa de Reis marca 
uns dies plens d’activitats

El Patge Faruk arriba a Igualada de 
manera multitudinària i el Saló de la 
Infància ja és obert fins el 4 de gener

Ampli resum dels actes nadalencs 
en diferents municipis 
de tota la comarca
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Per un millor 2023!
l’editorial

S ’acaba 2022, un any que, per a la majoria, no 
serà recordat com dels millors. Malgrat que 
hem dit adeu, d’aquella manera, al malson de 
la covid-19, que encara persisteix però mino-

rada per les vacunes, aquest és un any marcat per una 
crisi profunda de l’eco-
nomia, i per una guerra 
en els confins d’Europa 
que està reconduint la 
política internacional i 
afectant de ple el nostre 
dia a dia. 
Però també cal que, ara 
que som a punt de crus-
pir-nos el raïm sense 
restriccions, hi posem 
filosofia i cerquem 
el positivisme. En la 
nostra cultura és tradició, quan canviem d’any i des-
prés d’haver engolit els raïms de la sort sense ennue-
gar-nos, desitjar felicitat i prosperitat a les persones 
que més estimem. Es tracta d’un moment festiu que 
molts de nosaltres esperem amb candeletes, i durant el 
qual sovint fem un esforç passant per la perruqueria i 
vestint-nos de gala. 
Dissabte a la nit, sembla que altre cop amb tempera-

tures no gaire hivernals, celebrarem que podrem viure 
un any més i desitgem que l’any nou sigui millor que 
l’anterior, perquè, què carai, val més que pensem que 
a mesura que passen els anys la història avança forço-
sament per millorar.

L’any passat parlàvem 
aquests dies de la pandè-
mia, que ja expirava dels 
seus efectes més devas-
tadors, i, malgrat que els 
tambors de guerra ja ame-
naçaven des de Rússia, 
érem tots “adequadament” 
optimistes i un pèl ingenus. 
Ens preguntem ara per què 
no podem ser-ho també 
per al 2023 que som a punt 
d’encetar. Somniar amb es-

perar viure i veure més esdeveniments positius que 
negatius, més diners al calaix, preus més baixos, adéus 
a les guerres i, més encara, a les pobreses, i sobretot, 
que la bona salut ens acompanyi un any més. Somniar 
és de franc, i és bo. 
Des de l’equip que totes les setmanes fa possible La 
Veu de l’Anoia, tots els desitjos de pau, amor, felicitat 
i salut per 2023! 

 L’any passat érem tots 
“adequadament” optimistes 
i un pèl ingenus. Per què no 

podem ser-ho també per al 2023 
que som a punt d’encetar?

Maria Luisa Balaguer, magistrada del 
Tribunal Constitucional, queixant-se 
de la suspensió cautelar de la sessió 
sobre la renovació d’aquest Tribunal 
va dir “No és possible que des del TC 
es condicioni la sobirania nacional” i 
va continuar “Hi havia un precedent 
d’una sentència que jo vaig portar el 
2017 amb el Parlament de Catalunya, 
en el qual després d’unes quantes de-
sobediències a resolucions judicials, 
vam haver de suspendre un ple del 
Parlament de Catalunya, en el que 
s’entenia que l’ordre del dia podia con-
culcar molt greument la unitat de la 
nació o la mateixa constitució. Però el 
parlament autonòmic no té la mateixa 
naturalesa jurídica que el parlament 
nacional”

Pilar Alegria, ministra d’Educació, va 
manifestar “És inconcebible que no es 

permeti al Senat votar una llei. És com 
si jo quan hi ha un cessament de mi-
nistra decideixo que em quedo de mi-
nistra i em voto a mi mateixa obviant 
la sobirania popular i el vot de la gent.”

Cuca Gamarra, portaveu del PP a les 
Corts, va emfatitzar “Ara diu que ho 
tornarà a fer. Senyor Sánchez, cada dia 
ens recorda més a Junqueras i a Puig-
demont.”

Gabriel Rufián, portaveu d’ERC, va 
dir “Volen dignificar el TC? Facin-ho. 
Nosaltres hi serem per dignificar la 
democràcia. Perquè abans que inde-
pendentistes, som demòcrates. La di-
ferència entre vostès i nosaltres és que 
nosaltres no els deixarem penjats.”

Pedro Sánchez, President del Govern, 
va dir “El procés s’ha acabat. Hem com-
plert els pactes i no hi ha previsió de re-
unir la Taula de Diàleg fins passades les 
municipals. L’independentisme està di-
vidit i els catalans prefereixen projectes 
integradors i no divisius. No hi haurà 
referèndum perquè no té cabuda en la 
Constitució i és un debat ja tancat.”

Alberto Núñez Feijó, líder del PP, va 
dir “els que discrepem de vostè ens 
acusa de posar en risc la democràcia. 

Deixi de prendre el pèl als espa-
nyols i convoqui eleccions, perquè 
no es pot reduir a cendres l’arqui-
tectura institucional de la democrà-
cia que ens ha costat quaranta anys 
en reafirmar.”

Felip VI, rei d’Espanya, en el seu 
discurs nadalenc va dir “Hi ha tres 
riscos per a la democràcia espa-
nyola: la divisió, el deteriorament 
de la convivència i l’erosió de les 
institucions. Tots plegats haurí-
em de fer un exercici de respon-
sabilitat i reflexionar sobre les 
conseqüències d’ignorar-los.” I va 
seguir “Necessitem institucions 
que responguin a l’interès general 
i exercitin les seves funcions amb 
col·laboració lleial, amb respecte a 
la Constitució i a les lleis i siguin 
un exemple d’integritat i rectitud.”

Pere Aragonès, President de la 
Generalitat, en el seu discurs de 
Sant Esteve va dir “Cal trobar una 
solució a la incapacitat de l’Estat 
de donar resposta a l’àmplia majo-
ria de ciutadans i ciutadanes (....) 
que volen decidir (...) lliurement 
(...)el futur democràtic del país. I 
on molts volem decidit i decidi-
rem independència”.

Hi ha llocs de l’estat espanyol on és ha-
bitual que els motoristes no portin el 
casc. Com més al sud, com més t’en-
dinses a Espanya i més t’apropes al 
continent africà, més fàcil resulta veure 
motoristes circulant sense casc per les 
zones urbanes, és a dir, allà on el con-
trol i la possibilitat de multar són com-
petència de les policies municipals. 
En carretera aquest incompliment no 
acostuma a donar-se, ja que aquesta 
tasca la fa la Guardia Civil de Tráfico 
-a Catalunya, són els Mossos els que 
ho controlen-, i aquests són uns cos-
sos policials molt més estrictes que les 
policies locals en el control del compli-
ment de la normativa.
Els que no es posen el casc acostumen 
a ser persones joves que no se sap si ho 
fan perquè ignoren el risc que corren 
de patir un accident o, simplement, per 
presumir davant de les seves amistats 
circulant amb el casc penjant del braç. 
I un es pot preguntar: presumir de què, 
de ser uns rucs integrals amb rodes i 
manillar, combinat amb un cervell que 
més aviat justeja?
Fent un parèntesi, també es podrien 
qüestionar els motius que va tenir el 
legislador per obligar els motoristes a 
posar-se el casc i, en canvi, la llei no 
ens prohibeix fumar a l’aire lliure, quan 
fumant també posem en risc la nostra 
salut. Podria ser un debat interessant. 
Hi ha qui justificarà l’obligatorietat de 
portar el casc i de cordar-se el cinturó 
de seguretat per motius estrictament 
econòmics perquè, en cas d’accident i 
resultar ferits els que no compleixen la 
norma, és el conjunt de la societat que, 
via impostos, finança la seva estada a 
l’hospital i el tractament mèdic.
Per tant, es pot entendre l’obligatori-
etat de portar el casc i de cordar-se el 
cinturó de seguretat basant-ho en ar-
guments estrictament econòmics. Però 
ja resultaria més difícil d’acceptar que 
aquesta normativa es justifiqués amb 
l’objectiu de salvar vides humanes. La 
vida pròpia cadascú la gestiona com 
vol, o com pot, i el suïcidi no està pe-
nat per la llei, entre altres motius per la 
dificultat que hi hauria per aplicar-la si 
la persona ja no hi és.
Com dèiem abans, sovint s’oblida 
que les conseqüències econòmiques 
dels accidents són assumides per la 
societat solidàriament, mitjançant 
el finançament dels serveis sanitaris 
públics. Potser ens hauríem de plan-
tejar que s’establissin responsabilitats 
individuals per a les persones que in-
compleixen la norma, és a dir, que els 
irresponsables assumissin els riscos 
econòmics derivats d’un accident per 
no portar el casc o per no cordar-se el 
cinturó de seguretat.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

El casc i el cinturó 
de seguretat
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Cada setmana tenim 
una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 
de la setmana

E l passat mes de juny, la Comissió 
d’Interior del Parlament de Cata-
lunya va aprovar per unanimitat 

la Proposta de Resolució presentada pel 
Grup parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar en la que es plantejava la necessi-
tat de dotar l’Anoia Sud d’una comissaria 
de Mossos d’Esquadra dins de l’Àrea Bàsica 
policial de l’Anoia.
Les raons que fonamenten 
aquesta proposta són clares. 
Quan es va planificar el des-
plegament dels Mossos l’any 
2000, l’Anoia Sud tenia una 
població de 20.000 habitants, 
vint anys després, aquesta po-
blació s’havia més que doblat 
fins als 42.500 habitants. En 
segon lloc, les comunicacions 
viàries entre Igualada, on hi 
ha la Comissaria dels Mos-
sos, i l’Anoia Sud a través de la 
C-15 i la B-224 són clarament 
obsoletes i fan que el temps de 
desplaçament sigui excessiu 
per poder atendre urgències 
en matèria de seguretat amb 
la rapidesa necessària i exigible. En tercer 
lloc, cal esmentar també que comarques 
veïnes disposen en àrees de població amb 
menys habitants que l’Anoia Sud d’una 
segona comissaria dels Mossos que resol 
aquesta necessitat d’atendre les necessitats 
de la població en matèria de seguretat.
Si l’aprovació per unanimitat d’aquesta 
proposta del PSC i Units per Avançar per-
metia albirar que en un termini raonable 
de temps aquesta actuació de la Generali-
tat podia arribar a bon port, aquesta legí-
tima aspiració del territori va veure’s aviat 
estroncada per la resposta que el conseller 

d’Interior de la Generalitat va donar el 6 
d’octubre en l’informe de control de com-
pliment de la Resolució del Parlament, que 
els departaments han de fer sobre les re-
solucions que s’aproven al Parlament. En 
aquesta resposta el conseller Elena deia li-
teralment: “Amb el funcionament actual, es 
considera que des de l’ABP Anoia es dona 

un servei policial adequat de prevenció, re-
acció, proximitat i atenció al ciutadà.” És a 
dir, es passava per alt la resolució del Par-
lament, deia a la població de l’Anoia Sud 
que tot va molt bé i que no es queixin que 
altres estan pitjor en qüestió de dades i in-
dicadors delinqüencials. Una postura sens 
dubte molt progressista per part del con-
seller.
No obstant hom podria ja escandalitzar-se 
amb aquesta resposta per la gravetat d’ob-
viar la Resolució aprovada pel Parlament, 
l’autèntica transcendència de l’assumpte es 
va produir el passat 19 de novembre en una 

visita del conseller Elena a l’Anoia Sud en 
la qual ara diu blat ara diu ordi. Si en la res-
posta al Parlament deia que no a la comis-
saria i tot eren problemes i inconvenients, 
que la comissaria a l’Anoia Sud “suposaria 
trencar el model de desplegament territo-
rial”, “que les dades delinqüencials de la 
zona no són alarmants”..., vàrem passar a 

que “posar una comissaria a Pi-
era té sentit i és coherent”. 
Podríem arribar a la conclusió 
que mai és tard quan s’hi arri-
ba, que al conseller li pot costar 
una mica arribar a les conclu-
sions encertades ni que sigui 
contradient el que ell mateix 
havia signat poques setmanes 
abans, però la gravetat de la 
qüestió rau on i com el conse-
ller va fer, segons les publica-
cions no desmentides del perfil 
en xarxes socials d’Esquerra 
Republicana de Piera i d’un re-
gidor d’aquesta formació que 
afirmava: “Arrenquem el com-
promís de la Generalitat per 
construir una comissaria dels 

Mossos d’Esquadra!”. Aquestes afirmaci-
ons es fan en una reunió d’ERC a Piera. La 
Generalitat de Catalunya, la de tots i to-
tes, es pronuncia sobre infraestructures de 
seguretat en reunions d’ERC? El conseller 
Elena reparteix comissaries dels Mossos 
en reunions d’ERC?
Aquest fet és extremadament preocupant 
i una mostra més d’una utilització parti-
dista i sectària de les institucions i de les 
polítiques de seguretat a Catalunya i una 
mostra més del barroer intent de polititza-
ció de la Policia de Catalunya per part del 
conseller Elena. 

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

Repartint comissaries dels Mossos en reunions d’ERC

Consideres que el 2022 ha estat un bon any per a tu??

 Sí 53,5%  No 46,5%

JORDI RIBA.
Diputat del PSC 

al Parlament de Catalunya
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EL PERSONATGE DE LA SETMANA

EL PATGE FARUK: Els nens i les nenes van rebre l’emissari de 
Ses Majestats els Reis d’Orient i el dia 1 de gener hauran de lliu-
rar-li les cartes que on han escrit els desitjos que demanen als 
Reis. Benvingut a casa un any més!

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Aquest any que comença, 
com cada any per aquestes 
dates, faig una llista de de-
sitjos que, tot i no ser gaire 

ambiciosa, amb molt d’esforç només 
n’assoliré una petita part. Tot i això, fi-
del al costum, no deixo de desitjar per 
a mi i per als altres, que el nou any ar-
ribi prenyat de bones notícies en tots 
els àmbits i per a tothom.
En tractar-se de pensaments íntims 
i personals, no tinc costum de reve-
lar-los, i encara menys, fer-ho públi-
cament. Aquest any però, com el prin-
cipal desig que 
tinc requereix 
la col·laboració 
de molta gent, 
em prenc la lli-
bertat de reve-
lar-lo a tothom 
qui em llegeixi.
El més impor-
tant que de-
mano a l’any nou és quedar-nos sense 
reis. Ras i curt. Els reis d’Espanya, a 
diferència dels reis d’Orient, no por-
ten res de bo... encara que hagis fet 
bondat tot l’any. Tot i que hagis pagat 
tots els teus impostos, hagis respectat 
les lleis -la majoria injustes-, hagis es-
coltat els insípids discursos de Nadal 
del monarca... ni per Nadal ni durant 
l’any, els reis d’Espanya no et regalen 
res. Al contrari, l’Estat aprima el siste-
ma educatiu, retalla en sanitat, et pri-
va -o et vol privar- del teu idioma... i 
quan el Rei visita Catalunya, ordena a 
les grans empreses que marxin.
Si els Reis d’Orient són tres: Melcior, 
Gaspar i Baltasar, els de la Zarzuela 
són quatre: en Felipe, la Letizia, la So-
fia i el Juan Carlos que viu a tot luxe a 
Abu Dabi. 
Mentre que els d’Orient venen una nit 

Sense reis

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Fa massa anys que a Catalunya 
tenim una situació d’inestabi-
litat econòmica. És cert que el 
context ha anat canviant i, des de 

les escoles de negocis, s’expliquen nous 
paradigmes com l’entorn VUCA, un 
concepte que, a través de les seves sigles, 
fa referència a la volatilitat, la incertesa 
(uncertainty, en anglès), la complexitat 
i l’ambigüitat, que obliguen a empreses 
i organitzacions a adaptar-se a les noves 
realitats. No hi ha cap dubte, per tant, 
que la situació és inestable. Tanmateix, 
el cert és que és possible i viable impul-
sar mesures per reduir al màxim tots 
aquests factors desestabilitzadors.
Veníem d’una crisi econòmica mundial 
iniciada el 2008 amb especial impacte 
en el nostre país i, sense haver-nos recu-
perat encara, va produir-se l’eclosió del 
procés independentista, a la qual s’hi va 
sumar la irrupció de la Covid-19, que ha 
acabat enllaçant amb l’actual situació de 
guerra a Europa i una inflació disparada. 
Parlem, per tant, de 14 anys d’inestabi-
litat, retallades, polítiques contractives, 
limitacions en la despesa ordinària i, en 
definitiva, massa pressupostos públics 
prorrogats i massa poca perspectiva es-
tratègica de futur.
Tenint en compte aquest escenari, resul-
ta evident que el nostre país no es pot 
permetre un any sense pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya i, això, ha 
de ser una responsabilitat de tots i totes, 
començant pels grups parlamentaris que 
els han de negociar. No ens podem per-
metre més especulacions ni partidismes 
amb la principal eina que necessita el 
país per reduir la incertesa. L’aprovació 
de nous pressupostos és una demanda 
de tothom. Els ciutadans i ciutadanes 
han de poder cobrir les seves necessitats 
creixents amb polítiques públiques ben 
dotades; a les empreses els calen certeses 

Una responsabilitat envers el país

VÍCTOR GALMÉS
Director de Dincat

i ens omplen de regals, els de la Zar-
zuela no paren de gastar els nostres 
impostos en tota mena de luxes: avi-
ons privats, viatges rodejats de secre-
taris, criats, guardaespatlles, metges 
personals i amb tot pagat. Pagat per 
nosaltres, els contribuents. 
A diferència del que passa en altres 
monarquies, on les finances reials són 
transparents, a la casa Borbón tot està 
tapat sota el mantell dels secrets d’estat 
i de la inviolabilitat que, en el fons, es 
impunitat total per a tota mena d’abu-
sos reials. Ara sabem -però no hi po-

dem fer res- de 
la gran fortuna 
atresorada per 
Juan Carlos en 
els 39 anys de 
Cap d’Estat. Hi 
ha indicis que 
Felipe segueix 
el camí del pare 
i ja té també la 

seva pròpia fortuna, molt superior al 
que es podria esperar del seu sou pú-
blic. Fins i tot es parla que Letizia té 
més de 8 milions d’euros “estalviats” 
en vuit anys de Reina.
Deixant de banda els meus sentiments 
republicans, detesto a tots els mem-
bres de la família Borbón, la majoria 
dels quals, si no estiguessin protegits 
per la impunitat que els dona l’Estat, 
haurien acabat davant d’un jutge. Per 
això aquest any desitjo fermament que 
el nou any ens deixi sense reis. I sen-
se els seus lacais d’aquí i d’allà, sense 
els quals la família real española no 
perduraria ni un dia més, vivint del 
cuento.
A diferència dels d’Orient, els Borbons 
no ens porten res de bo... ni tant sols un 
dia a l’any. Per això somnio en el dia que 
em quedi definitivament sense reis. 

A diferència del que passa en altres 
monarquies, on les finances reials 
són transparents, a la casa Borbón 
tot està tapat sota el mantell dels 

secrets d’estat i de la inviolabilitat 

per generar llocs de feina; i, l’àmbit que 
millor conec, el Tercer Sector Social, ne-
cessita uns pressupostos que permetin 
ampliar la cobertura i qualitat dels ser-
veis socials, així com dignificar les con-
dicions laborals dels seus professionals. 
Les entitats socials mai han escatimat 
esforços per atendre les necessitats de les 
persones més vulnerables, però ja fa més 
d’una dècada que arrosseguem aquesta 
situació i les sotragades econòmiques 
iniciades l’any 2008 (vigents avui dia) els 
són cada cop més difícils d’afrontar.
En l’àmbit dels serveis i suports socials 
d’atenció a persones amb discapaci-
tat intel·lectual necessitem urgentment 
pressupostos per fer front a unes llistes 
d’espera de milers de persones que no 
estan sent ateses en no poder accedir a 
un recurs; per actualitzar les tarifes dels 
serveis i els salaris dels professionals, 
desfasats des de fa massa temps; per 
avançar en els suports necessaris per 
afavorir la inserció laboral i la promo-
ció de projectes de vida independent; 
per garantir la continuïtat de les escoles 
d’educació especial; o per facilitar l’ac-
cés de les persones amb discapacitat a 
la renda garantida de ciutadania, entre 
molts altres motius.
No ens podem permetre, ni podem 
admetre, un any sense pressupostos; ni 
tan sols s’hauria d’iniciar el 2023 sense 
saber si els tindrem o no. Ens sentim 
legitimats per exigir responsabilitat en 
la seva tramitació. Són moltes veus les 
que ja ho hem demanat i les que ho 
continuaran demanant, des del Tercer 
Sector, des de la societat civil i des de 
les organitzacions empresarials i sindi-
cals. I és que tothom té clar que el que 
necessita el país per continuar avançant 
i per poder construir una societat millor 
són uns nous pressupostos a l’altura de 
les necessitats de la seva ciutadania. 



Informa’t dels avantatges del Club del Subscriptor a www.clubveuanoia.cat

Aquest any 
LA VEU DE L’ANOIA t’ajuda 

a fer un regal perfecte...

En aquestes festes tan 
assenyalades regala una 
subscripció amb tota la 

il·lusió i estima del món a 
aquella persona que és tan 

important per a tu.

Qui regala un diari que es 
llegeix està fent un regal  

per a tota la vida.
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Vilanova anul·la les multes del 
radar de tram, però el mantindrà
En el primer mes i mig de funcionament 
s’havien posat 6.000 sancions.

28 GENER 2022   Nº2054

Comencen les obres de connexió 
d’Igualada amb la Ronda Sud
Es construirà un nou pont que 
connectarà amb una rotonda

18 MARÇ 2022   Nº2061

Apunyalen el guàrdia de 
seguretat de l’estació d’Igualada 
Un jove ataca per l’esquena al 
treballador amb un petit ganivet 

20 MIAG 2022   Nº2070

Igualada inaugura la Capitalitat 
de la Cultura Catalana
L’acte inaugural va ser la interpretació 
del Llibre Vermell de Montserrat

3 FEBRER 2022   Nº2055

Un jove amb antecedents, 
detingut com a sospitós de la 
violació d’Igualada
Es tracta d’un noi de 21 anys

22 ABRIL 2022   Nº2066

El Parc Central s’amplia amb un 
biollac i una zona esportiva
L’espai té uns 20.000 m2 i s’ocuparà amb 
un biollac, molta vegetació i parc d’skate

3 JUNY 2022   Nº2072

2022: EL MÉS DESTACAT DEL A L’ANOIA

G E N E R M A I GA B R I L J U N YM A R ÇF E B R E R
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Troballa de les primeres restes 
humanes l’Abric Romaní
Es tracta d’un crani de neandertal de 
60.000 anys d’antiguitat

25 AGOST 2022   Nº2084

El Consell Comarcal no pot pagar 
les nòmines 
Col·lapse administratiu inèdit a 
Catalunya: 180 treballadors sense 
cobrar dos mesos

21 OCTUBRE 2022   Nº2092

Troballa d’un cos sense vida a 
Piera
Uns veïns del municipi es van trobar 
la part inferior d’un cadàver

12 DESEMBRE 2022   Nº2100

Bolcat un autobús amb 60 
passatgers a Rubió
Es dirigien a Ca n’Alzina, a un 
casament

30 JULIOL 2022   Nº2081

La Veu de l’Anoia celebra els seus 
40 anys
L’esdeveniment ha comptat amb més 
d’un centenar assistents

2 SETEMBRE 2022   Nº2085

Igualada ret homenatge al Mestre 
Just pel seu 125è aniversari 
Més de 150 cantaires van interpretar 
el Requiem de Mozart 

25 NOVEMBRE 2022   Nº2097

2022: EL MÉS DESTACAT DEL A L’ANOIA

J U L I O L A G O S T D E S E M B R EN O V E M B R EO C T U B R ES E T E M B R E
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L’arribada del Patge Faruk i l’obertura del Saló de la 
Infància acceleren l’agenda d’activitats de les festes

ACTIVITATS

L es activitats per les festes 
de Nadal i Reis s’han ac-
celerat aquests dies amb 

l’obertura del Saló de la Infàn-
cia al recinte de l’Escorxador, i 
també, com és tradició, l’arriba-
da a Igualada del Patge Faruk, 
tot i que també hi ha d’altres ac-
tes culturals que apilen l’agenda 
d’aquestes setmanes, com les 
representacions dels Pastorets. 

ELS MÉS PETITS, FELIÇOS
AL SALÓ DE LA INFÀNCIA
Aquest dimarts va arrencar la 
37a edició del Saló de la Infàn-
cia d’Igualada que amb el títol 
“El Saló del Bosc”, tindrà lloc a 
l’Escorxador fins al 4 de gener.
El Saló compta amb les activi-
tats més tradicionals com: ac-
tuacions d’entitats de la ciutat, 
zona d’aventura, inflables, llits 
elàstics, maquillatge, consoles o 
manualitats. 
No hi falten tampoc visites de 
la policia local de la ciutat amb 
un cotxe de policia, els bombers 
amb el seu camió o els traginers 
amb un dels seus carros. També 
s’hi troben activitats vincula-
des amb l’eix del bosc i la natu-
ra com per exemple una cursa 

IGUALADA 
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d’orientació organitzada per la 
UEC. 
Com a activitats noves, el Saló 
compta amb un laberint, un 
scaperoom i un estand amb 
material cedit per la Fundació 
ONCE. El dia 29 serà un matí 
sense sorolls perquè aquells in-
fants que són sensibles davant 
molt soroll puguin gaudir de les 
activitats sense que els hi suposi 
un neguit. El Saló tindrà també 
l’espai de “La Cabana del Bosc” 
que oferirà diferents activitats 
i tallers com: contes, robòtica, 
ciències naturals o un espai cre-
atiu.
Les activitats estan distribuïdes 
en diferents zones segons edats: 
zona nadons, petits i grans.
El Saló de la Infància estarà 
obert cada dia, fins al 4 de ge-
ner, entre les 10:30 i les 19:30h, 
a excepció del dia 31 de desem-
bre, que només estarà obert fins 
a les 14h i el dia 1 de gener, que 
no obrirà portes. El preu de 
l’entrada del Saló és de 3,50€, el 
preu de l’abonament és de 11€ 
per a 4 dies i gratuït per a me-
nors de 3 anys i acompanyants 
majors de 12 anys. Les entrades 
del Saló enguany es poden ad-
quirir per Internet a través de 
Tiquets Igualada https://tiquet-

sigualada.cat. D’aquesta mane-
ra es podrà complir amb l’afo-
rament que permet la seguretat 
i comoditat al recinte i evitar fer 
cues innecessàries esperant per 
poder accedir quan l’aforament 
està complet.
En el cas que alguna família tin-
gui dificultat amb aquest siste-
ma les podran comprar presen-
cialment al Punt d’Informació 
Cultural i Turística.

ACOLLIDA MULTITUDINÀRIA
AL PATGE FARUK
El Patge Faruk va arribar di-
mecres a Igualada fent un 
ampli recorregut per la ciutat, 
amb 150 patges formant la co-
mitiva. Amb ell ja a Igualada 
s’inicia la Festa de Reis, que 
avui us expliquem a La Veu 
des d’una forma ben diferent 
amb un ampli suplement de 48 
pàgines. 
Faruk, amb els inseparables 

Llibre Blanc i Negre, va fer 
l’habitual discurs al pavelló de 
les Comes, ple de gom a gom. 

PROPERES ACTIVITATS 
DE LA FESTA DE REIS
Pel que fa als 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 horaris 
següents: 30 i 31 de desembre 
de 2022  i 2,3 i 4 de gener de 
2023: a les 19:00 h; 1 de gener 
de 2022: a les 17:00 h; 5 de ge-
ner de 2022: A les 12:00 h. Preu 
dels missatges: 10€. El procedi-
ment s’ha de fer online a www.
reisdigualada.cat. 
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. 
El lliurament de cartes al 

Patge Faruk,  serà el dia 1 de 
gener al Teatre Municipal de 
l’Ateneu, des de les 10:30h fins 
a les 14.30h.
El dia 5 de gener tindrà lloc 
la Cavalcada dels Reis Mags 
d’Orient. La recepció i ben-
vinguda als Reis per part de les 
autoritats locals serà a l’escola 
Mowgli. A les 17:15h  concert 
de les bandes, Unió Filhar-
mònica d’Amposta, Banda de 
Música del Prat de Llobregat i 
Banda de Música d’Igualada; 
a les 17:45h parlaments de les 
autoritats locals i convidades i 
de Ses Majestats i a les 18:00h 
arrencarà la cavalcada. 
Recepció de paquets: serà 
durant els dies 2, 3 i 4 de ge-
ner de 2023, a l’avinguda Mes-
tre Montaner, núm. 99 (edifici 
Ignasi Carner), de les 6 de la 
tarda fins a les 10 de la nit. 
Després no s’admetrà cap al-
tre paquet. 

Plaques fotovoltaiques 
ULTRA RESISTENTS

 
  Resistents a tempestes, calamarsa i boira salina
  Garantia de 30 anys
  Assegurança TOT risc
  Disseny i fabricació alemanya

Refrigeració – Climatització – Gestió Energètica – Instal·lacions i Serveis – Enginyeria Global – S.A.T.

globalfriotex.com info@friotex.com

C/ Lleida, 15 (PAE) VIC

C/ Florenci Valls, 1 IGUALADA

T. 93 885 62 29

T. 93 804 50 99



Assemblea de l’Associació 
d’Empreses de les Comes

ECONOMIA 

El passat dimecres 14 de 
desembre va tenir lloc 
l’Assemblea General de 

l’Associació d’ empreses del  
Polígon Industrial les Comes 
(AEPIC).
El president de l’associació,  
Joan Mateu, va fer un resum 
de les accions més rellevants 
realitzades el darrer any. D’en-
tre aquestes va destacar l’inici 
del projecte de diagnosi per 
posar en marxa una comuni-
tat energètica al polígon.  Ma-
teu  va comentar que aquest és 
un projecte molt rellevant per 
l’entitat   que ens ha de perme-
tre identificar la viabilitat de 
generació d’ energia renovable 
al polígon industrial amb la 
possible implementació de co-
munitats energètiques locals.   
Una acció que serà prioritària 
per l’associació de cara a l’any 
2023.
Mateu també va destacar les 
gestions realitzades per so-
lucionar les problemàtiques 
de manteniment  i neteja al 
polígon.  En aquest cas  va in-
formar que l’entitat actua com 
interlocutor davant l’adminis-
tració pública fent de portaveu 
dels seus socis en temes com 
la neteja, el  manteniment o la 
seguretat ja que sovint aques-
tes són les queixes més recur-
rents que arriben a l’entitat. 
El President també va ex-
plicar que al llarg de l’any 
ha realitzat més de 40 visi-
tes a empreses del polígon 
per conèixer-les i escoltar 
de prop les seves problemà-
tiques i suggerències. Va co-
mentar que gràcies  a aques-
tes trobades des d’AEPIC 
s’han pogut solucionar algu-
nes incidències que preocu-

SOCIETAT 

Aquest mes de desem-
bre, l’Institut Català 
del Sòl (Incasol, en-

titat pública de la Generalitat) 
ha iniciat el procés de licitació 
per la construcció de 24 pisos 
socials al carrer de Joan Serra 
i Constançó, al barri de Les 
Comes. 
Està previst que l’obra que-
di adjudicada en 4 mesos i té 
un pressupost de 3’7 milions 
d’euros. 
L’Ajuntament d’Igualada ja va 
aprovar en la seva comissió 
d’urbanisme del mes de març, 
l’atorgament de la llicència a 
l’Incasòl per tal de poder dur a 
terme aquesta promoció d’ha-
bitatge que ha estat possible 
gràcies a la cessió del terreny 

paven a les empreses.
En relació al transport a de-
manda al polígon les  Co-
mes, Mateu va explicar que, 
des que es va posar en marxa 
aquest servei, segueix una 
tendència creixent  i se situa 
entre les 60 i 70 reserves di-
àries. Des de l’ inici el servei  
s’han registrat 9.538 usuaris , 
unes dades que consoliden la 
iniciativa com a model d’èxit.
Per finalitzar aquest punt  i 
ja en l’ àmbit de l’economia 
circular  Joan Mateu  va re-
marcar la rellevància del  
web d’intercanvi de pro-
ductes, una web que té per 
finalitat  donar una segona 
vida als productes que ja no 
utilitzen les empreses i  que 
altres usuaris interessats po-
den reutilitzar i aprofitar. 
També  va destacar  la recent 
signatura del conveni amb la 
fundació Labdoo que recull 
ordinadors portàtils i taule-
tes en desús i els posa a dis-
posició d’escoles i centres ne-
cessitats d’arreu del món. Les 
persones interessades poden 
lliurar els seus ordinadors 
fins el 23 de gener a la  seu 
d’ AEPIC,  carretera de Man-
resa, 131 d’Igualada.
Mateu va informar que es 
treballarà per incrementar la 
massa social de l’entitat amb 
la captació de nous socis per 
fer d’ AEPIC una entitat més 
forta i representativa i  se-
guidament  va encoratjar als 
assistents  a  participar més 
activament de l’entitat. 

Liciten la construcció de 24 pisos més 
de lloguer social a les Comes

municipal per part de l’Ajun-
tament a la Generalitat, sent 
aquesta última qui s’encarrega 
de la promoció i inversió.
La construcció dels nous pisos 
té una durada prevista d’1 any 
i 6 mesos, i comptarà amb una 
planta soterrani, planta baixa 
i 3 plantes pis, amb un total 

de 24 habitatges, 24 places 
d’aparcament i previsió de 24 
places de bicicleta. 
Aquesta és una de les quatre 
promocions d’habitatge social 
que es duran a terme a la ciutat 
properament, juntament amb 
la del carrer Virtut, carrer Sant 
Carles i carrer Comarca. 

Avancen les obres de la segona fase del 
Parc Central a l’avinguda Catalunya

SOCIETAT 

En aquesta foto, de la 
qual n’és autor Pol Tara-
fa i realitzada des d’un 

globus aerostàtic, es pot con-
templar l’estat de les obres de 

la segona fase del Parc Cen-
tral, a l’avinguda Catalunya. 
L’ampliació sumarà 20.000 
m2 nous als 25.000 m2 que 
conformen la primera part 
del Parc a la zona de gespa.
En la foto podeu veure, a 

dalt, les dimensions i l’estat 
de les obres del Biollac, men-
tre que a sota i a la dreta hi 
han les dues instal·lacions 
dels circuits d’Skate Parc i 
Pump Track, que seran dels 
més grans del país. 
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Som-hi, satisfet amb l’èxit de la seva 
idea de la bonificació de l’IBI als qui 
instal·lin plaques fotovoltaiques

POLÍTICA 

El grup municipal 
d’Igualada Som-hi 
(PSC-Comuns) valora 

“molt positivament” el fun-
cionament del primer any de 
la bonificació de l’IBI per ins-
tal·lar plaques fotovoltaiques 
a cases o comunitats de veïns 
de la ciutat. Aquesta és una 
mesura que la formació pro-
gressista va aconseguir que es 
posés en marxa l’1 de gener 
del 2022 tot negociant-la amb 
el govern perquè formés part 
de les ordenances fiscals de 
l’Ajuntament. Un any després 
ja han estat 97 els propietaris 
que ho han demanat i se’ls bo-
nifica el 50% de l’IBI durant 5 
anys.

100 FAMÍLIES JA S’HAN 
ACOLLIT A LA INICIATIVA 
MUNICIPAL
El regidor portaveu d’Igua-
lada Som-hi, Jordi Cuadras, 
afirma que “haver pogut aju-
dar a gairebé 100 famílies a 
fer el pas cap a l’energia ver-
da ens omple de satisfacció. 
Valorem molt positivament 
com ha funcionat la iniciativa 
durant el primer any d’imple-
mentació i d’haver estat útils, 
des de l’oposició, en proposar 
i aconseguir aquesta mesura. 

Vam donar la idea, la vam fer 
possible i s’ha demostrat que 
ha funcionat”. Cuadras remar-
ca que “és un exemple més de 
la política útil que practiquem 
a l’Ajuntament tot proposant i 
fent possible projectes que fan 
avançar la nostra ciutat aprofi-
tant que el govern de Junts es 
troba en minoria”.
Per Cuadras, “la lluita contra 
l’emergència climàtica és un 
repte que ens interpel·la i cal 
que a nivell municipal fem 
totes les accions que estan 
al nostre abast per promou-
re la transició verda. Amb la 
bonificació de l’IBI que vam 
impulsar ara fa un any, estem 
donant un important incentiu 
perquè aquells particulars i 
comunitats de veïns que vul-

guin fer el pas a l’autoconsum 
i a la generació d’energia ver-
da, puguin fer-ho. Volem una 
Igualada verda i aquesta me-
sura ens hi apropa”.
El regidor d’Igualada Som-hi 
Quim Roca recorda que l’acció 
està generant més ocupació 
per les empreses instal·lado-
res de plaques fotovoltaiques 
i remarca que “hem vist com 
en un any ja se n’han benefici-
at prop de 100 persones i això 
ha fet que el consum d’energia 
verda a cases i comunitats de 
veïns hagi augmentat de ma-
nera considerable a la nostra 
ciutat gràcies a la bonificació 
de l’IBI que vam impulsar”.
La formació que integren 
PSC, Comuns i el grup ciutadà 
Igualada Oberta ja va aconse-
guir al Pressupost del 2020 
que els equipaments munici-
pals d’Igualada instal·lessin 
plaques fotovoltaiques però 
recorden que, per a tenir una 
ciutat molt més verda i com-
promesa amb la lluita contra 
l’emergència climàtica, cal que 
els habitatges i comunitats de 
veïns també puguin fer aquest 
pas i estan convençuts que la 
bonificació del 50% de l’IBI 
durant 5 anys que ara com-
pleix el seu primer any en 
vigor és una mesura que ho 
ha incentivat i ho continuarà 
incentivant. Tothom qui vul-
gui més informació al res-
pecte, pot preguntar-ho al 
canal de Whatsapp d’Igua-
lada Som-hi: 674 966 031. 

ERC fa una campanya per 
promoure el comerç

POLÍTICA 

ERC Igualada ha or-
ganitzat la campanya 
“Regala Igualada! Per 

festes, comerç local!” on s’ani-
ma a donar suport als comer-
ços de la ciutat. La campanya 
recomana als veïns i veïnes 
d’Igualada que “comprin als 
comerços locals”, ja que aques-
ta és “la millor manera de re-
cuperar l’economia local i di-
namitzar la ciutat”.
La campanya d’ERC Igualada, 
amb el lema “Regala Iguala-
da. Per festes, comerç local!” 
constarà de diverses activitats 
i promoció del comerç iguala-
dí alhora que també apel·len a 
un consum responsable, sos-
tenible i proper.
Alba Vergés i Enric Conill as-
seguren que “un any més, vo-
lem incentivar els igualadins 
a ser al costat dels comerci-
ants de la ciutat, i ajudar-los 
consumint als comerços de 

proximitat, de barri” perquè 
“ara més que mai cal fer ciu-
tat i donar suport als nostres 
veïns i veïnes”. Vergés recorda 
el “paper imprescindible” del 
comerç local per a la vitalitat 
de la ciutat, ja que cohesiona 
i dona identitat als barris i fa 
la ciutat molt més amable, a 
més de ser un espai impor-
tant a l’hora de crear ocupa-
ció”. Conill també afegeix que 
“comprar a casa, a Igualada, 
té un retorn directe a la ciutat 
i això beneficia a tothom”. 

Sorteig solidari de la 
fundació Nzuri Daima

ENTITATS 

Gràcies a la solidaritat 
de cinc establiments 
esportius de la ciutat i 

als seus clients així com altres 
punts de venda que també han 
col·laborat, la fundació Nzuri 
Daima ha recaptat 1.088€ per 
la compra de 10 bicicletes a 
l’Àfrica. Allà, una bici és un 
tresor i amb aquesta acció 7 
seran entregades a Uganda, on 
les nenes no van en bici per ser 
nenes i 3 s’entregaran a Sudan 
del Sud, on encara que no hi 

ha aquesta creença masclista, 
l’especial situació d’inestabi-
litat i el drama humanitari fa 
que una bicicleta pugui ser un 
autèntic salvavides. 
L’organització vol donar les 
gràcies a tots els col·labora-
dors: Fes bici 3.0, Pallares 
factory, Diferent bike, Gui-
mon cycling, Aba cicles, A 
Grams, Gràfiques La Molla i 
La Veu de l’Anoia. També a 
tots els particulars que sense 
dubtar s’han implicat en la 
venda i a tota la gent que ha 
participat en el sorteig. 

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
 

Av. Barcelona, 5  IGUALADA 
Tel.  93 8067711 
        627 628 508

FRUITA I VERDURA

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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La mesura arriba pocs 
dies després que el 

personal d’Urgències 
es queixés de la manca 
de personal i de viure 

una situació límit, i que 
gairebé tots els partits 

polítics de la ciutat 
demanessin un pla 

de xoc al centre

L’Hospital incorpora administratius a Urgències per oferir més 
informació i diu que hi ha més pressió a causa dels virus

MÉS INVERSIÓ ECONÒMICA, LA CLAU

Una de les demandes més reiterades de 
totes les direccions dels centres sanitaris 
del país és una major inversió econòmica 
per part del departament de Salut de la 
Generalitat, que és qui gestiona els hos-
pitals públics del país, també el d’Iguala-
da, malgrat que l’organisme gestor és el 
Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), for-
mat pel Servei Català de la Salut (60%), 
l’Ajuntament d’Igualada (30%) i el Con-

sell Comarcal de l’Anoia (10%). 
El CSA  gestiona l’Hospital però també 
el CAP Igualada Nord, el Centre de Sa-
lut Mental d’Adults (CSMA), el Centre 
d’Atenció i Seguiment a les Addiccions 
(CASD), l’Hospital de Dia de Salut Men-
tal Infantojuvenil (HDIJ) , l’Hospital de 
Dia de Salut Mental d’Adults (HDSMA) i 
el Centre de Salut Mental Infantojuvenil 
(CSMIJ).

SALUT 

L’Hospital Universitari 
d’Igualada incorpora 
personal administratiu 

al servei d’Urgències per tal 
d’informar i orientar als usu-
aris, tant pacients com fami-
liars i acompanyants, que es 
trobin a la sala d’espera i als 
boxs de consulta. La mesura 
arriba pocs dies després que 
el personal d’Urgències publi-
qués un comunicat en el qual 
exposaven trobar-se en una 
situació límit per la manca 
de personal, sobretot mèdic i 
d’infermeria.
Es tracta d’una iniciativa per 
donar una atenció més perso-
nalitzada als usuaris d’Urgèn-
cies, i gestionar la incertesa 
que poden generar els temps 
d’espera. Dos professionals 
amb una trajectòria conso-
lidada al Consorci Sanitari 
de l’Anoia i amb experiència 
a Urgències desenvoluparan 
aquesta tasca com a adminis-
tratius orientadors.
Aquests professionals, que 
estaran en permanent con-
tacte amb els responsables de 
l’equip assistencial d’Urgènci-
es, podran donar informació 
personalitzada als pacients i 
acompanyants. En el cas dels 
usuaris que es trobin a la sala 
d’espera, els informaran sobre 
els temps d’espera de triatge, 
visites, proves i resultats, així 
com els facilitaran informació 
de contacte de serveis bàsics 
com farmàcies, taxis o Centres 
d’Atenció Primària. També els 
orientaran sobre les visites 
posteriors a l’alta i els asses-
soraran en tràmits i gestions 
a través de la plataforma La 
Meva Salut.

En el cas dels pacients que 
estiguin dins els box, els ad-
ministratius orientadors els 
donaran informació detallada 
sobre els temps d’espera per a 
la realització de proves o l’ob-
tenció de resultats, l’adjudica-
ció de llit i la pujada a planta, 
o la petició d’ambulàncies. 
També els informaran sobre 
la normativa per a acompa-
nyants, entre d’altres.

ELS VIRUS, CULPABLES 
DE LA PRESSIÓ SSISTENCIAL
En un comunicat de premsa, 
des de l’Hospital expliquen 
que “des dels mes d’octubre la 
pressió assistencial al servei 
d’Urgències de l’Hospital Uni-
versitari d’Igualada ha anat 
en augment, degut a la con-
fluència dels virus respiratori 
sincitial, la grip estacional i la 
covid, que se sumen a les pa-
tologies habituals”. 
Segons la direcció del cen-
tre, la mitjana de visites di-
àries d’aquest 2022 (període 
gener-novembre) ha estat de 
160, mentre que a partir de 
novembre la mitjana se situa 
a 188 visites diàries a Urgèn-
cies, amb pics de més de 200. 
Aquest increment de prop del 
20% de les visites, s’ha vist 

agreujat per un augment, tam-
bé, de les urgències que reque-
reixen ingrés. Si la mitjana di-
ària del 2022 són 19 urgències 
amb ingrés, des del mes de no-
vembre els pics diaris se situen 
entre els 29 i 31 ingressos (un 
augment al voltant del 60%).
Tots aquests malalts que re-
quereixen ingrés, esperen a 
Urgències durant el procés 
de l’adjudicació de llit i la 
pujada a la planta. Amb la 
planta d’hospitalització pràc-
ticament al 100% de la seva 
capacitat, les estades a Ur-
gències s’allarguen. 

Malgrat la gran majoria de 
pacients aconsegueixen llit a 
planta en menys de 24h, s’han 
arribat a acumular prop de 20 
pacients pendents d’ingrés, el 
que provoca una sobrecàrrega 
al servei. Per afrontar aquesta 
situació, en les darreres setma-
nes la direcció ha implementat 
una sèrie de mesures per tal 
de garantir la millor atenció 
als pacients i poder donar res-
posta a l’augment dels ingres-
sos, evitant la permanència 
d’aquests pacients a Urgències. 
En aquest sentit, “a quiròfan 
es prioritzen les urgències, 

les cirurgies oncològiques i 
la cirurgia major ambulatòria 
(sense ingrés), per tal de po-
der disposar de més llit mè-
dic; des del mes d’octubre s’ha 
reforçat la plantilla estructu-
ral a Urgències, tant de pedi-
atria, auxiliars d’infermeria, 
portalliteres i infermeria; 
també s’ha reforçat la presèn-
cia d’infermeria i metges a 
planta, ampliant les hores de 
la plantilla estructural i s’ha 
reordenat provisionalment la 
jornada laboral d’alguns pro-
fessionals", diu el comunicat 
de l'Hospital d'Igualada. 

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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Licitació municipal per a un nou cotxe 
híbrid de la Policia Local

Òmnium crea un domàs 
dels Reis d’Igualada

El Servei de Farmàcia de l’Hospital 
Universitari d’Igualada renova la 
certificació de qualitat

SALUT 

El Servei de Farmàcia de 
l’Hospital Universitari 
d’Igualada ha aconse-

guit la certificació de qualitat 
ISO 9001:2015, atorgada per 
SPG Certificacion, S.L. No és 
la primera vegada que el ser-
vei aconsegueix aquesta certi-
ficació, sinó que l’han renovat 
anualment des de l’any 2010, 
una mostra del compromís de 
tots els professionals de l’equip 
de Farmàcia per la qualitat, la 
seguretat i l’excel·lència assis-
tencial dels serveis que oferei-
xen.
Concretament, les activitats 
acreditades són l’atenció far-
macèutica a pacients hospi-
talitzats, ambulants i externs; 
la dispensació i distribució de 
medicaments a pacients hos-
pitalitzats i externs; la Comis-
sió de farmàcia i terapèutica, 
i l’elaboració de medicaments 

ENTITATS 

Aquests sí que són els 
nostres Reis!” és l’eslò-
gan que apareix al nou 

domàs d’Òmnium juntament 
amb una imatge dels tres Reis 
d’Orient pujant per una escala, 
tal i com és tradició la nit de 
Reis a Igualada i en molts dels 
municipis de l’Anoia.
La il·lustració del domàs és 
obra de la igualadina Elisabet 
Serra Vendrell “Elis Elis”, que 

com les fórmules magistrals, 
les quimioteràpies i altres me-
dicaments estèrils.
Segons Daniel Ferràndez, cap 
del Servei de Farmàcia “aques-
ta certificació no només és una 
mostra de la qualitat del ser-
vei, sinó que és una eina que 
permet treballar en un entorn 
de seguretat tant pels profes-
sionals com pels pacients del 
centre hospitalari, i esdevé un 
incentiu per a la millora cons-
tant”.
Les normes ISO 9000 són un 
sistema de gestió de la qua-
litat molt estès en l’àmbit 
sanitari i en altres sectors i 
activitats. Aquesta certifica-
ció suposa que una entitat 
externa supervisa el siste-
ma de gestió de la qualitat 
d’una organització o servei 
i garanteix que s’ajusta a les 
recomanacions recollides a 
la norma, i que l’aplica ade-
quadament.
L’equip del Servei de Farmà-

cia de l’Hospital Universitari 
d’Igualada està format per 
una vintena de professionals: 
farmacèutics especialistes 
en farmàcia hospitalària, 
farmacèutics residents que 
cursen la seva especialitat al 
centre i tècnics de farmàcia. 
Aquest servei, s’ocupa de 
l’atenció farmacèutica al pa-
cient ingressat i extern, i de 
la gestió integral del circuit 
del medicament, des de l’ava-
luació de medicaments, i la 
seva elaboració i preparació, 
fins la seguretat en l’ús del 
medicament. 
També desenvolupa activi-
tat en l’àmbit de la recerca, 
i exerceix una tasca docent, 
tant de pregrau, amb la do-
cència d’estudiants del grau 
en Farmàcia de la Universitat 
de Barcelona i la Blanquerna - 
Universitat Ramon Llull, com 
de postgrau, amb la Formació 
Sanitària Especialitzada en 
Farmàcia Hospitalària. 

ha volgut col·laborar en aques-
ta iniciativa d’Òmnium per fo-
mentar les tradicions catalanes. 
L’entitat espera que el domàs 
llueixi al màxim de balcons 
possibles de l’Anoia i guanyi 
terreny a d’altres personatges 
nadalencs que no provenen de 
les tradicions locals.
El domàs ja es pot comprar 
per 3 euros al local d’Òmnium 
Anoia (carrer de Santa Maria 
12 d’Igualada), on un equip de 
voluntaris els ven de dilluns a 
divendres de 19h a 20.30h. 

Ha sortit a licitació un nou ve-
hicle policial híbrid que per tal 
de seguir renovant la flota de 
vehicles de la policia local. És 
una acció que forma part de 
l’estratègia del govern munici-
pal de dotar el seu cos de se-

guretat de les eines necessàries 
per continuar prestant un bon 
servei a la ciutadania. 
En el pressupost 2023 ja està 
prevista una partida destinada 
a la incorporació de 5 nous ve-
hicles policials. 

12 Divendres, 30 de desembre de 2022IGUALADA



Avui es presenta al Centre 
Cívic Nord una nova entitat 
sobre els jocs de taula

ENTITATS 

Avui divendres 30 de 
desembre, a les 6 de la 
tarda i de forma ober-

ta a la ciutadania, es celebra-
rà la presentació del Punt de 
partida d’Igualada, una nova 
associació que neix amb la 
intenció de “connectar la gent 
d’Igualada i compartir la pas-
sió pels jocs de taula” i que 
tindrà la seva seu al Centre 
Cívic Nord.
En aquesta primera jornada, 
es presentarà breument l’as-
sociació i el programa d’acti-
vitats que aquesta té intenció 
de realitzar al llarg del 2023, 
per passar a fer un primer tast 
de diversos jocs de taula “par-
ty” per tothom qui s’animi a 

MEDI AMBIENT 

Els Departaments de 
Medi Ambient i Pro-
moció Econòmica del 

Consell Comarcal de l’Anoia 
han elaborat conjuntament, 
una campanya per tal de sensi-
bilitzar i fomentar la disminu-
ció en la generació de residus 
i alhora promoure els produc-
tes locals en aquestes dates 
nadalenques, quan el consum 
és més gran. La campanya ha 
engegat el 16 de desembre i les 
accions es desenvoluparan als 
26 municipis de la comarca 
dels quals el Consell Comarcal 
de l’Anoia té delegada la gestió 
de residus.
La campanya va dirigida a la 

fer alguna partida i descobrir 
jocs nous ideals per aquestes 
festes, com Pakal, So Clover! o 
Sushi Go Party!, entre d’altres.
L’activitat del club conti-
nuarà ben viva a partir del 
gener de l’any vinent, amb 
una cita setmanal al Centre 
Cívic Nord, sempre oberta 
al públic, on a cada sessió 
es podran provar jocs nous i 
a la que se li aniran sumant 
esdeveniments puntuals com 
activitats a l’aire lliure, acti-
vitats de caire més familiar o 
torneigs específics. 

Campanya del Consell Comarcal per a la disminució dels residus

SOCIETAT 

Divendres, 16 de de-
sembre es va celebrar 
l’última sessió de la 

junta permanent del Consell 
de la Gent Gran de l’Anoia, on 
es va fer un repàs de l’activitat 
d’aquest any i es van marcar 
els objectius per al 2023. 
El proper febrer tindrà lloc la 
presentació del Pla Comarcal 
de les Persones Grans, un do-
cument que pretén marcar les 
polítiques d’envelliment actiu 
als ens locals de la comarca 
pels propers anys. En aquesta 
presentació es podrà presen-
tar el pla de treball establert 
properament definint els ob-
jectius i les accions concretes 
per a assolir-los des del consell 
de la Gent Gran de l’Anoia.
Els objectius prioritaris esco-
llits són: promoure la repre-

ciutadania i als comerciants. 
Una de les accions que va di-
rigida a la ciutadania són uns 
tallers que s’oferiran per ela-
borar decoració nadalenca a 
partir d’envasos reutilitzats, 
tot donant informació sobre 
com aprofitar aquests residus 
abans de ser reciclats, i també 
com no generar-ne.
Pel que fa a les accions dirigi-
des a comerços i productors. 
Està previst fer un assessora-
ment als productors del Parc 
Agrari de la Conca d’Òdena 
per treballar de cara a millorar 
el tipus d’envasat del seu pro-
ducte, de manera que el que 
ofereixin sigui amb el menor 
impacte ambiental possible. 
Es tracta d’un treball a partir 

d’un decàleg de compromisos 
amb accions a curt, mig i llarg 
termini que s’acabaran veient 
reflectides a través d’un distin-
tiu que identificarà que el Parc 
Agrari ofereix la garantia de 

productes de proximitat inte-
grals, és a dir, que no tan sols 
tenen en compte l’impacte 
social i econòmic al territori, 
sinó també que vetllen perquè 
aquests comportin el menor 

cost ambiental possible a la 
comarca. 
Finalment, la campanya 
també preveu una visita als 
comerços d’alimentació i pe-
tits supermercats per asses-
sorar-los sobre la separació 
dels seus residus i d’alternati-
ves perquè els seus clients en 
puguin generar menys, do-
nant-los a conèixer també, els 
productes del Parc Agrari.
Aquesta campanya està lide-
rada pels Departaments de 
Medi Ambient i Promoció 
Econòmica del Consell Co-
marcal de l’Anoia i finançada 
en la seva totalitat pels fonts 
destinats a campanyes de co-
municació provinents d’Eco-
embes i Ecovidrio. 

Nous objectius del Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia per a l’any 2023

sentativitat de tots els muni-
cipis en el Consell de la Gent 
Gran; presentar, implementar 
i fer el seguiment del Pla Co-
marcal de les Persones Grans, 
lluitar contra les discriminaci-
ons envers la gent gran i abor-
dar el fenomen de la soledat 
no desitjada en les persones 
grans.
Els membres del Consell han 
acordat enviar el document 
del Pla Comarcal un cop 

presentat el febrer a tots els 
municipis amb les propostes 
d’acció, cercant així l’equitat 
territorial, és a dir, procurant 
oferir les mateixes oportuni-
tats d’envellir amb qualitat a 
qualsevol municipi de l’Anoia.
La reunió també va servir per 
a presentar la memòria d’ac-
tivitats 2022, molt focalitzada 
en la diagnosi de les necessi-
tats de la gent gran gràcies a 
les sessions participatives. 

Empresa de treball 
temporal i selecció 
de personal
93 172 02 33
info@connect-ett.com
Carrer Soledat, 89 Igualada
connect-ett.com
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EVA REMOLINA Economista

Com actuar davant una modificació 
substancial de les condicions de treball

ENCETEM EL 2023

L’empresari pot modificar les 
condicions de treball sempre 
i quan aquests canvis estiguin 
justificats per raons econò-

miques, organitzatives o de produc-
ció i sempre que es facin seguint el 
procediment establert en l’article 41 
de l’Estatut dels Treballadors. 

Perquè aquestes modificacions 
es consideren “substancials”, han 
d’afectar a algun d’aquests supòsits:

- Jornada laboral 
(disminució o augment de jornada, 
sistema de torns, canvis de dies...)

- Remuneració o categoria laboral.

- Mobilitat geogràfica, quan aquesta 
impliqui un canvi de residència del 
treballador.

- Sistemes de rendiment.

- Canvi de lloc o funcions.

A més, és necessari que l’empresari 
compleixi el requisit d’avisar amb una 
antelació de 15 dies abans de fer els 
canvis i que, una vegada notificat al tre-
ballador (en el cas d’un canvi individu-
al) o als representants dels treballadors, 
segons els casos, s’obri un període de 20 
dies perquè el/els afectat/s puguin pre-
sentar les al·legacions oportunes.

Abans es deia “Any nou vida 
nova”, però ara s’albiren 
pocs canvis. El més signi-
ficatiu és que, després de la 

covid, han tornat les ganes de diver-
tir-se i celebrar. El mantra aznarià “Es-
panya va bé”, ara també el fa la vicepre-
sidenta econòmica Nadia Calviño. Les 
dades macroeconòmiques van millor 
que les previsions fetes inicialment i 
la temuda estagflació s’allunya. S’han 
creat més de mig milió de llocs de 
treball. L’IPC sembla que es tancarà a 
voltants del 6%  (encara que la mitja-
na se situa al 8,5%).  El 2023, diuen 
que es frenarà l’economia, però tots 
els indicadors diuen que el PIB enca-
ra creixerà un 1,3% i serà un dels mi-
llors d’Europa, malgrat que un 38% de 
l’ocupació està en comerç, transport i 
activitats recreatives, que no són pre-
cisament les que més aporten per uni-
tat d’ocupació. Vivim les paradoxes 
dels sondejos d’opinió interessats, que 
diuen que més del 60% dels espanyols 
pensen que ells van fent, però creuen 
que Espanya va malament. (Els nivells 
de pobresa estructurals no paren de 
créixer i les necessitats més elementals 
costen de cobrir per prop del 40% de la 
població). 

Es continuarà la política keynesiana de 
regalies, subvencions, ajudes i desgra-
vacions. Els aliments estan disparats i el 
govern ha decidit compensar 8 milions 
de famílies amb un xec regal. Aquesta 
política d’estímuls es pagarà amb més 
dèficit i més deute públic (ja supera els 
1,5 bilions). Espanya ha rebut aquest 
any dels fons comunitaris 31.000 mili-
ons d’euros (prop del 3% del PIB). S’ha 
produït un excedent de recaptació fis-
cal al voltant de 40.000 milions d’euros, 
redirigit majoritàriament a subvenci-

Els treballadors podran acceptar la de-
cisió, sol·licitar una extinció de la re-
lació laboral que implica una indem-
nització de vint dies per any de servei 
o bé recórrer aquesta decisió davant el 
Jutjat social. 

En aquest últim cas, el Jutjat el trami-
tarà d’urgència, i podrà una vegada 
valorats els fets, declarar la modifi-
cació com a nul·la (si l’empresari no 
ha seguit el procediment), procedent 
(davant el qual el treballador haurà 
d’acatar les ordres o exigir l’extinció 
de la relació) o bé improcedent, amb 
la corresponent restitució de les con-
dicions originals i el cobrament d’una 
indemnització en el cas en què s’hagin 
produït danys i perjudicis. 

ons a l’energia i a estabilitzar preus. Les 
administracions públiques han gastat 
60.000 milions d’euros més del que han 
recaptat. En total més de 130.000 mi-
lions en ingressos extraordinaris (per 
damunt del 10% del PIB) que no s’han 
destinat a rebaixar deute, que sembla 
es mantindrà en nivells molt alts en les 
properes dècades.

I els Fons New Generation -que havi-
en de servir per preparar el país da-
vant els reptes que tenim al davant- 
s’utilitzen per finalitats, massa sovint 
dubtoses, que només són despesa i no 
inversió productiva, gestionades per 
administracions lentes i ineficaces, on 
sol imperar el favor i l’amiguisme. 
La Cambra de Comerç de Barcelona 
ha dit que entre el 2021 i 2022 només 
el 14,3% han vingut a Catalunya. Les 
transferències de fons del Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència (MRR) 
s’eleven a 3.039 milions, però en els 
deu primers mesos sols se n’han mo-
bilitzat la meitat. La CEOE diu que els 
programes d’ajuts PERTE estan per 
sota del 10% del previst. 

L’economia productiva continua pa-
tint i cada vegada es dediquen menys 
recursos a millorar la competitivitat. 
Ningú té massa clar els plans que es 
volen endegar contra riscos com el 
canvi tecnològic – robòtica, intel-
ligència artificial, biomedicina - ni els 
relacionats amb el clima, les epidè-
mies, la globalització i l’envelliment, 
entre d’altres, ni com es pensa encarar 
el benestar actual i futur. I tampoc no 
s’atura el desastre de la guerra d’Ucra-
ïna, que comporta milers de morts i 
un exorbitant malbaratament econò-
mic. Però el missatge oficial és que 
anem bé. Esperem que així sia. 

Malgrat la gestió centralitzada de l’Estat, els fons Next Gene-
ration són una oportunitat per impulsar la transformació del 
model productiu al nostre país en clau verda i innovadora. Des 
del @govern l’aprofitarem per continuar avançant.

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)

Les granges perden cinc euros per porc.
Els preus de venda rècords no es tradueixen en beneficis perquè en-
cara s’han disparat més els costos.

 la economía de ESP 1) no puede absorber toda su población ac-
tiva y la joven en concreto, y 2) genera una baja productividad lo 
que, de media, supone reducidas remuneraciones.

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra
Dr. en Economía; Catedrático; Autor.
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ECONOMIA Espai patrocinat per

“És necessari que l’empresari compleixi 
el requisit d’avisar amb una antelació de 

15 dies abans de fer els canvis .”

PERE 
PRAT GONZÀLEZ

Empresari
@Pere_Prat

“L’economia productiva continua patint i 
cada vegada es dediquen menys recursos

 a millorar la competitivitat.” 
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COMARCA Espai patrocinat per +34 608 894 147

CASTELLOLÍ 

Castellolí ha organitzat 
aquest mes de desem-
bre dos actes per tal 

d’aconseguir recaptar fons per 
La Marató de TV3, celebrada 
el passat diumenge 18 de de-
sembre. Els actes han estat un 
bingo solidari, organitzat per 
part de l’Ajuntament, amb la 
col·laboració i aportacions de 
nombroses empreses del po-
ble i volants, i la representació 
de la funció d’Els Pastorets, a 
càrrec de l’Escola de TeatrAu-
lí, amb la col·laboració també 
del consistori.
En total, s’han aconseguit reu-
nir 3.099,98€ entre els dos ac-
tes. D’aquests, 657,98€ es van 
recollir aquest passat diven-
dres 23 de desembre gràcies a 
la Taquilla Inversa d’Els Pasto-
rets. L’acte, que es va celebrar 
al Teatre La Brillante de Cas-
tellolí, és un dels actes que ha 
organitzat el consistori durant 
les festes de Nadal al munici-
pi i va comptar amb una gran 
participació. La funció anava 
a càrrec de l’escola de teatre 
del poble, el TeatrAulí i va 
ser representada per alumnes 
d’aquesta amb música en di-
recte i text d’en Folch i Torres. 
La resta de fons recaptats, 

2.442€, es van obtenir a tra-
vés del tradicional bingo so-
lidari que cada any celebra el 
municipi el mateix dia de La 
Marató. “La participació ha 
estat molt alta. De fet, cada 
any és molt i molt alta, els ve-
ïns i veïnes sempre es bolquen 
molt en aquest acte”, apunta la 
regidora Teresa Guixà. Però 
enguany va ajudar molt un 
ajut econòmic que l’Ajunta-
ment va rebre per part de la 
Diputació de Barcelona i la 
Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena (MICOD) per pro-
mocionar el comerç local d’un 
valor de 1.800€. L’Ajuntament 
va determinar invertir aquests 
diners en forma de vals direc-

Castellolí recapta més de 3 mil euros per la Marató de TV3

tes pels establiments del mu-
nicipi. Guixà explica que “els 
vals econòmics han estat molt 
fraccionats, amb valors de 25, 
50, 75 i 100€. D’aquesta mane-
ra, han quedat molt ben repar-
tits pels diferents comerços”.
Els establiments on van ser 
invertits aquests vals pagats 
per l’Ajuntament amb la sub-
venció de la Diputació de 
Barcelona i la MICOD van 
ser pagats amb aquests ajuts 
van ser els restaurants Nou 
Urbisol, Cal Betes, Cal Mao, 
La Brillante E&S, Cal Forner, 
Can Mabres i també el centre 
d’Osteopatia Alba Martínez, 
la botiga de fruites i verdures 
Cal Quim, la Farmàcia M.Te-

resa Navarro i Racing Dc. 
A banda d’aquests vals apor-
tats per l’Ajuntament, el 
bingo solidari va estar far-
cit d’aportacions d’empreses 
locals i alguns particulars 
en forma, també, de premis 
materials. Els comerços que 
van col·laborar amb aquestes 
aportacions són la botiga de 
fruites i verdures Cal Quim, 
la Farmàcia M.Teresa Navar-
ro, les empreses Atlas Gesti-
on Medioambiental, Guixà 
Construccions, Castellolí 
Construcccions i Rehabilita-
cions Pera Peña, Agustí Closa 
Construccions, Fàbregas Ser-
veis de Jardineria, la Famí-
lia Brugues Méndez, El Gos 

Blanc Residència Canina, 
I-enginy, Construccions Be-
renguer, Sinteg, Excavacions 
Anoia, SA, Marc Costa trans-
port de vehicles i maquinària, 
Subministraments Sant Pere, 
Promocions Vidal Brugués, 
Cal Fuster, David Jorba  Man-
teniments Serralleria, Vidre 
& Alumini Xavi i el Restau-
rant els Cubs d’Òdena.
L’alcalde de Castellolí, Joan 
Serra, ha afirmat: “Caste-
llolí una vegada més ha es-
tat a l’alçada i com sempre 
ha demostrat que és un po-
ble solidari amb els que més 
ho necessiten” i s’ha mostrat 
“molt orgullós” del poble i 
de la seva gent. 

MONTBUI 

Coincidint amb el mer-
cat setmanal i la cele-
bració del Mercat de 

Nadal, Salvador Illa ha visitat 
Santa Margarida de Montbui 
per a poder conversar amb 
els seus veïns i veïnes i donar 
suport a la candidata del PSC 
al municipi Sílvia Latorre. La 

visita del cap de l’oposició al 
Parlament de Catalunya i pri-
mer secretari del PSC ha co-
mençat amb un esmorzar amb 
la candidata, el diputat del 
Jordi Riba i els alcaldes de Vi-
lanova i Òdena, Noemí Truc-
harte i Francisco Guisado.
Acte seguit, acompanyat de 
Sílvia Latorre, Salvador Illa 
ha visitat el mercat de Mont-

Salvador Illa va visitar Santa Margarida de Montbui
bui on molts veïns i veïnes 
han pogut parlar amb ell fins 
arribar a la carpa que el PSC 
del municipi tenia muntada 
al mateix mercat. Allà ha estat 
acompanyat dels membres de 
l’agrupació local com els re-

gidors dels grup municipal i 
desenes de militants i simpa-
titzants.
Salvador Illa també ha pogut 
escoltar les reclamacions de la 
Plataforma “Montbui Per una 
Sanitat Digna” que demana a 

la Generalitat la reobertura 
del servei de Pediatria al CAP 
i els caps de setmana i també 
els festius amb l’equip mèdic 
que sigui necessari i que torni 
a haver-hi serveis de ginecolo-
gia i traumatologia. 

L’Ajuntament de Veciana 
us desitja un bon any 2023!



MONTBUI 

Durant les primeres 
setmanes del mes de 
gener està previst que 

comencin diversos projectes 
molt importants que pretenen 
millorar la seguretat viària de 
zones importants del Nucli 
Urbà montbuienc.

CONSTRUCCIÓ DE DOS PASSOS 
DE VIANANTS PER CREUAR LA 
CARRETERA DE VALLS
 DE FORMA SEGURA
D’entrada, la segona setmana 
de gener està previst que co-
mencin les obres dos passos 
de vianants per afavorir el cre-
uament a banda i banda de la 
carretera de Valls. Un s’ubica-
rà davant l’actual establiment 
Peixos Dueñas i l’altre davant 
l’administració de loteria de 
Montbui. Els nous passos dis-
posaran d’accés mitjançant 
guals deprimits per a persones 
amb mobilitat reduïda, així 
com una illa central d’obra per 
garantir la protecció de cada 
vianant que realitzi el creua-
ment. Aquesta actuació tindrà 
un període d’execució de dos 
mesos, el cost de les obres és 
de 47.569’31 euros, aniran a 
càrrec de l’empresa Pavellobsa, 
mentre que la dirección d’obra 
i el projectista seran Enginyeria 
Lliró Associats.

PACIFICACIÓ D’ENTORNS 
ESCOLARS: INSTITUT 
MONTBUI/ESCOLA ANTONI 
GAUDÍ
També durant la segona setma-
na de gener està previst que co-
mencin les obres de pacificació 
de tots els entorns escolars del 
Nucli Urbà. Pel que fa a l’Ins-
titut Montbui/Escola Antoni 
Gaudí, l’actuació contemplarà 
tres zones d’actuació.
A la primera zona, en el carrer 
de La Mercè es construiran dos 
passos de vianants elevats per 
millorar la seguretat. En con-
cret, es faran a les cruïlles del 
carrer La Mercè amb els carrers 
Sant Jaume/Sant Bartomeu i 
també a la cruïlla amb el Carrer 
Lorca. En aquest mateix àm-
bit, s’ampliarà la Plaça Doctor 

Cantarell per tal de fer-la molt 
més accessible als vianants, su-
primint el punt d’aparcament 
temporal de vehicles. També 
s’ampliaran les voreres d’aquest 
entorn, s’instal·laran guals de-
primits entre els carrers Mau-
re Mercader i Sant Bartomeu 
per tal de garantir la reducció 
de la velocitat dels vehicles que 
accedeixin a la zona. Es limita-
rà la velocitat per a vehicles en 
aquesta zona a 20 km/hora.
La segona zona contempla la 
cruïlla del Carrer La Mercè 
amb el Carrer La Tossa, una 
zona extremadament concor-
reguda pels vehicles i vianants 
en horari d’accés a l’Escola An-
toni Gaudí i també a l’Institut 
Montbui. En aquesta segona 
zona s’ampliaran les voreres de 
l’encreuament entre els carrers 
La Mercè i La Tossa per ampli-
ar l’espai dels vianants i reduir 
el carril de circulació hàbil 
pels vehicles. L’encreuament 
es realitzarà en un “pas elevat” 
per garantir la reducció de ve-
locitat dels vehicles. També es 
senaylitzaran els canvis amb 

pintura viària i senyalització 
vertical per garantir la segu-
retat dels vianants i dels con-
ductors en horari d’accés a l’es-
cola Antoni Gaudí i a l’Institut 
Montbui.
La tercera zona d’aquesta ac-
tuació correspon al carrer La 
Tossa, un dels accessos més 
concorreguts a l’escola A. 
Gaudí, i on sovint els escolars 
envaeixen la via on hi ha vehi-
cles aturats. En aquest punt es 
preveu l’ampliació de la vorera 
del carrer La Tossa deixant un 
únic carril de circulació pels 
vehicles. D’igual manera, es 
mantindran les tanques sepa-
radores, per no barrejar vehi-
cles amb vianants/escolars.
S’ordenarà l’espai d’aparcament 
i circulació perquè els vehicles 
abandonin l’espai marxa en-
davant, i també es reafirmarà 
el sentit de circulació únic del 
carrer.
Les obres de Pacificació d’en-
torns escolars Institut Mont-
bui/Escola Antoni Gaudí 
aniran a càrrec de l’empresa 
Asfaltos Barcino. Suposaran 

una inversió de 277.392’50 eu-
ros, i tindran un termini d’exe-
cució de tres mesos i mig. La 
direcció d’obres i el projectista 
és l’empresa Intra SL. 
Val a dir que durant el període 
d’obres es preveu el manteni-
ment d’un carril de circulació 
en direcció sud (Valls).

PACIFICACIÓ ENTORN ESCOLA 
GARCÍA LORCA
També durant la primera quin-
zena de gener està previst que 
comencin les obres de Paci-
ficació de l’entorn de l’escola 
García Lorca, per tal de donar 
prioritat al pas tranquil i segur 
dels vianants i dels escolars, en 
detriment dels vehicles a mo-
tor.
La primera zona objecte de l’ac-
tuació serà el carrer del Pont, 
on es preveu l’ampliació de les 
voreres per a vianants d’accés a 
l’escola, mitjançant la supressió 
d’aparcaments per garantir una 
circulació segura per a escolars 
i vianants. Addicionalment, els 
carrils de circulació de vehicles 
s’estrenyeran per obligar als ve-
hicles a reduir la velocitat. 
A la cruïlla entre el carrer del 
Pont i la Trav. Del Pilar es cons-
truirà un espai de “plataforma 
única” pels vehicles, i es delimi-
tarà la velocitat a 20 km/h. 
Pel que fa a la zona d’actua-
ció entre el Carrer Escoles i la 
cruïlla amb carrer del Pont, es 
preveu l’habilitació d’un nou 
pas de vianants i s’ampliaran 
les voreres.
I es senyalitzaran els canvis 
amb pintura viària i amb se-
nyalització vertical per garantir 
la seguretat dels vianants i dels 
conductors en aquest pas.
Les obres aniran a càrrec 
d’Asfaltos Barcino i comen-
çaran la segona setmana de 
gener. Tenen un període 
d’execució de tres mesos i 
mig. El cost de les obres és de 
191.688’20 euros. La direcció 
i el projectista de l’obra cor-
respon a l’empresa Intra SL. 
Cal remarcar que es preveu 
el manteniment d’un car-
ril de circulació permanent 
mitjançant la supressió tem-
poral d’aparcaments. 

MONTBUI · 

Aquest proper dissab-
te 31 de desembre els 
Patges Reials rebran 

les cartes dels infants mont-
buiencs a Mont-Àgora, entre 
les 11 del matí i les dues de la 
tarda. Únicament, i de forma 
excepcional, els infants amb 
TEA podran lliurar als emis-
saris reials les seves cartes en-
tre les 10 i les 11 del matí.
Una de les activitats que es 
recuperen enguany i que no 
s’havia pogut realitzar per la 
pandèmia durant els darrers 
dos anys és la Gran Festa/
Revetlla de Cap d’Any, que 
tornarà a omplir de festa i la 
millor música i animació la 
Sala Auditori Mont-Àgora. La 
Festa/Revetlla, gratuïta i amb 
aforament limitat, començarà 
a tres quarts d’una de la mati-
nada del diumenge 1 de gener 
de 2023, i inclourà l’actuació 
en concert de Karaoke’s Band 
i dels DJ’s DJ Zolood i DJ Ger-
man. Hi haurà servei de bar i 
de guarda-roba. Activitat or-
ganitzada per l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui 
(regidoria de Cultura), Dive-
revent i l’Espai de les Arts i del 
Coneixement Mont-Àgora.

RECEPCIÓ DE JOGUINES 
I LA CAVALCADA S’AVANÇA 
UNA HORA AL NUCLI URBÀ
La recepció de joguines per 
a la cavalcada del Nucli Urbà 
es farà a Mont-Àgora (ram-
pa d’accés posterior) els dies 
2, 3 i 4 de gener, entre les 10 
i les 12 hores, i de 16.30 a 20 
h. El preu del paquet petit 
és de 4 euros i el del paquet 
gran 8 euros. 

Aquest dissabte, 
a Mont-Àgora, 
lliurament de la 
Carta als Patges 
i Patgesses

Montbui començarà l’any 2023 amb importants obres 
per millorar la seguretat viària en el nucli urbà

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

Av. Dr. Pasteur, 32 
08700 Igualada

Tel. 93 803 77 07 
Tel. 93 803 58 05

666 46 87 86
rosetjardins@rosetjardins.com

c/Òdena,14 -Igualada
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El govern municipal 
proposava al ple 

municipal un total 
de 10 projectes per 

a la millora d’espais 
públics i de serveis

LA POBLA DE CLARAMUNT 

El darrer ple municipal 
celebrat a l’Ajuntament 
de la Pobla de Clara-

munt recollia, entre els seus 
punts de l’ordre del dia, l’apro-
vació de diferents expedients 
de modificació de crèdit que 
permetessin incorporar a la 
despesa pública un milió d’eu-
ros del romanent municipal. 
La voluntat de l’equip de go-
vern era recuperar una part 
del romanent municipal, la 
capacitat líquida de despesa 
de la qual disposa el consisto-
ri provinent d’exercicis ante-
riors, per a afrontar diferents 
inversions que, en bona part, 
han estat consensuades amb 
els veïns i veïnes. Habitual-
ment, aquest romanent s’ha de 
dedicar, exclusivament, a ei-
xugar deute públic. En tot cas, 
pel que fa a la Pobla de Clara-
munt, com que l’Ajuntament 
no es troba endeutat, aquests 
diners es trobaven “congelats” 
sense possibilitat de dedi-
car-los a serveis o a inversions 
necessàries al municipi.

LA SUSPENSIÓ
DE LES REGLES FISCALS
La crisi econòmica provoca-
da per la pandèmia obria una 
solució a la situació d’estanca-
ment del romanent municipal, 
ja que el govern central deci-
dia suspendre les regles fiscals, 
la normativa que restringeix 
l’ús d’aquests diners per a l’eli-
minació d’un endeutament 
que a la Pobla de Claramunt 
és inexistent. Els vots contra-
ris del grup d’Avancem per la 
Pobla (Junts) i del regidor no 
adscrit han provocat que el 
govern municipal, que es tro-
ba en minoria, no pugui res-
catar per a la despesa pública 
aquest, aproximadament, d’un 
milió d’euros.
Un cop finalitzat el ple, l’al-
calde, Antoni Mabras, mos-
trava la seva sorpresa davant 
el rebuig d’aquestes actuaci-
ons assegurant que “fa apro-
ximadament 40 dies que es 
van comunicar als regidors 
a l’oposició en el marc de la 
Comissió de Projectes per tal 
que valoressin, fessin aporta-
cions o perquè parlessin amb 
els veïns i veïnes afectades. No 
han fet res d’això. És més, és el 
grup d’Avancem el que propo-
sa que es busqui una solució 
a la situació del clavegueram 
carrer Soldevila, un projecte 
de serveis bàsics. I, així i tot, 

han optat per votar en contra 
d’aquests projectes essencials 
per al dia a dia de tants veïns 
i veïnes”.

ELS GRUPS A L’OPOSICIÓ 
DENUNCIEN QUE “EL GOVERN 
VA A LA DERIVA”
Un comunicat emès pels grups 
municipals Avancem per la 
Pobla Junts i La Pobla hi Gua-
nya denuncia “la mala gestió 
la i la inoperància de l’actual 
equip de govern (format per 
Participa i el PSC) durant els 
últims anys”.
El comunicat denuncia, en-
tre moltes altres coses, que 
“l’últim ple convocat de for-
ma extraordinària pel dia 15 
de desembre, va ser notificat 
48 hores abans tal com diu la 
llei de règim local del 7/1985 
del 2 d’abril però incomplint 
el compromís de l’alcalde de 
rebre la informació una set-
mana abans. En aquest ple-
nari hi havia projectes, alguns 
comentats en una comissió 
informativa i altres temes no 
comentats a ningú, com la 
convocatòria del jutge suplent 
i l’augment de retribucions 
de l’1,5 % per al personal la-
boral i funcionaris. Aquest 
fet, deixa en clara indefensió 
als regidors que no estan a 
l’equip de govern i que por-
tem reclamant la restauració 
de la comissions informatives 
abans de cada Ple des de l’inici 

d’aquest mandat”.
Els grups a l’oposició denun-
cien que el govern presenta-
va per aprovar una sèrie de 
punts a l’ordre del dia que 
eren modificacions de crèdit, 
per tal d’aprovar 10 projec-
tes. Aquests projectes, segons 
s’especifica en el comunicat 
de premsa “corresponen a di-
versos àmbits i són projectes 
fets o a mig fer, com memòri-
es valorades, fets a correcuita 
per poder arribar a final de 
legislatura i dir que s’ha fet al-
guna cosa i justificar la quan-
tiosa despesa en informes, 
avantprojectes, planimetries, 
etc.. encarregades pel regidor 
d’urbanisme al llarg d’aquests 
anys”. (...) “Volen acabar la 
legislatura aportant projectes 
(alguns dels quals hi estem a 
favor, com el clavegueram del 
Carrer Soldevila, canvi d’en-
llumenat a Can Galàn, enllu-
menat al polígon, plaques so-
lar a l’escola, etc), però el que 
no pot ser es que aprovem uns 
projectes, a 5 mesos vista de 
unes noves eleccions”.
“Per part de l’equip de govern 
es diu que estan recuperant 
part del romanent municipal, 
romanent que prové d’exer-
cicis anteriors. Un superà-
vit que s’ha generat perquè 
l’equip de govern no ha in-
vertit ni ha desenvolupat els 
pressupostos que s’havien 
aprovat o prorrogat, demos-

Picabaralla a l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt entre govern i 
oposició per la recuperació d’1 milió d’euros per a inversió pública

trant una gran ineficàcia en 
la gestió del pressupost mu-
nicipal.
La Llei diu que el primer 
que han de fer amb aquests 
diners es eixugar el deute que 
té l’Ajuntament, deute que el 
govern nega però que i és. Es 
deu a un organisme supra-
municipal com és el Consell 
Comarcal de l’Anoia prop de 
500.000 euros”.
Els grups a l’oposició es quei-
xen de “la postura absolutis-
ta de l’equip de govern que 
continua ben viva. No tenen 
majoria de vots del Ple però 
actuen com si tinguessin una 
majoria absoluta. (...)
“Tant el grup municipal La 

Pobla hi Guanya com el grup 
Avancem per La Pobla Junts, 
no hem provocat cap pèrdua 
econòmica ni cap desgovern, 
tot el contrari, els que pro-
voquen són els membres de 
l’equip de Govern amb les 
seves mentides i males pra-
xis. No es pot dir, Sr. Alcalde 
que estem impedint rescatar 
prop d’1 milió d’euros, perquè 
aquests diners són i seran de 
la Pobla. En tot cas qui vingui 
darrere seu ja els farà córrer 
amb noves inversions i nous 
projectes, i alguns dels que 
vostès proposen. Però ara no 
toca” (...)
El comunicat acaba dient que 
“Els dos grups municipals 
comuniquem el nostre des-
acord per la falta de rigor i 
la quantitat de mentides que 
des de l’equip actual es diuen, 
i comuniquem a tots els po-
bletans i pobletanes que els 
projectes i les inversions no 
es tiren endavant, per culpa 
nostra sinó per l’actitud pre-
potent i despòtica del Govern 
del nostre municipi”.  

AUTÉNTICO
VIDENTE

CON EXPERIENCIA, 
ESPECIALISTA EN:

 Amarres -  Negocios - Limpieza 
- Cura impotencia sexual - 
Problemas sentimentales - 

Recuperar pareja.

RESULTADOS GARANTIZADOS 100%

638 320 349

SÍLVIA PIQUÉ
ADVOCADA
COMPTABLE

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

Igualada
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LA POBLA DE CLARAMUNT 

Amb l’arribada de les 
celebracions nadalen-
ques, l’Ajuntament 

de la Pobla de Claramunt ha 
organitzat la seva tradicional 
recepció de Nadal. L’esdeveni-
ment ha comptat amb la parti-
cipació de prop d’una vuitan-
tena de persones – membres 
d’entitats locals i plantilla mu-
nicipal - que han acompanyat 
l’equip de govern municipal 
en aquest acte.
Com cada any, el batlle del 
poble, Toni Mabras, ha ofert 
un discurs davant les treba-
lladores i els treballadors del 
consistori per agrair la tasca 
que la plantilla municipal ha 
desenvolupat al llarg del 2022.  
Al seu parlament, l’alcalde ha 
aprofitat la presència de repre-
sentants de les entitats locals 
per a destacar també com han 
assumit la pandèmia, tot ex-
plicitant la majoria d’associa-
cions del poble centren la seva 
activitat en esdeveniments pú-
blics, com poden ser els espor-
tius o culturals o necessiten la 

proximitat i de la trobada ha-
bitual amb les persones que en 
formen part en assemblees o 
assajos per a continuar exis-
tint.
Mabras també ha posat en re-
lleu la importància de treba-
llar al servei de la ciutadania, 
explicant que l’Ajuntament 
és a on arriben, en primera 
instància, les problemàtiques 
que afecten la població i, amb 
això, s’ofereix una resposta de 
la qual el consistori n’està or-
gullós.
Per altra banda, també s’ha 
agraït el treball de l’equip de 

govern, amb un reconeixe-
ment pel seu esforç al llarg del 
mandat. L’alcalde ha donat les 
gràcies a la regidora d’Ense-
nyament, de Serveis Socials, 
de Participació Ciutadana i de 
Gent Gran, la Mari Pau Cas-
tanyo; a la regidora de Medi 
Ambient,  de Salut Comu-
nitària, d’Esports i d’Igual-
tat, Berta Pons; a la regidora 
de Joventut, de Turisme, de 
Cultura, de Festes i de Noves 
Tecnologies, Montse Sanou, i 
al regidor de Mobilitat, d’Ur-
banisme i de Projectes Estra-
tègics, Fredi Marí. 

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt 
celebra la tradicional recepció de Nadal

VILANOVA DEL CAMÍ 

Alumnat de les tres es-
coles de Vilanova del 
Camí ha participat, 

per tercer any consecutiu, en 
la proposta de fer arribar fe-
licitacions de Nadal a la gent 
gran del municipi. Concreta-
ment a la residència Amavir 
i al Casal, on els dibuixos i 
cartes dels petits han donat 
escalfor a moltes persones i 
també han servit per decorar 
els  espais que els envolten 

cada dia. 
La regidora de la Gent Gran, 
Laura Pavón, ha agraït el tre-
ball realitzat pels més petits 
i ha destacat la felicitat que 
van transmetre, sobretot als 
residents d’Amavir, amb les 
seves felicitacions nadalen-
ques. Una emissària molt 
especial els va lliurar en mà, 
personalment, i per les cares 
de sorpresa, els petons i les 
abraçades rebudes, queda clar 
l’emoció que els va transme-
tre per part dels infants.  

Els alumnes vilanovins 
envien postals de Nadal 
a la gent gran
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Gran gala de Valsos 
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Orquestra Terres de Marca
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Teatre Municipal l’Ateneu
Divendres 30 de desembre de 2022

a les 20:00 h 
Preu: 20, 18 i 15€



ÒDENA  

L’Ajuntament d’Òdena 
amb la col·laboració 
del Grup d’Orquídies 

de l’Anoia han editat el ca-
lendari 2023 per posar en 
valor el ric patrimoni natural 
que té Òdena, gaudir lo, pro-
tegir lo i estimar lo.
El calendari dona llum a l’es-
tudi que es fa des del Grup 
d’Orquídies de l’Anoia per 
conèixer totes les espècies 
d’orquídies silvestres que es 
pot trobar a la comarca, la 
seva abundància, quan flo-
reixen i a on les podem tro-
bar.
Òdena és un municipi molt 
ric en orquídies. El calendari 
recull imatges de 12 de les 21 

espècies citades en el terme 
d’Òdena fruit d’aquest estu-
di. A més, inclou diferents 
consells a l’hora de sortir al 
medi natural. 
El calendari es pot recollir a 
l’oficina d’atenció ciutadana 
de l’Ajuntament de dilluns 

L’ajuntament d’Òdena edita el calendari 
2023 amb la col·laboració del Grup 
d’Orquídies de l’Anoia

ÒDENA 

Fa uns dies, responsables 
de l’empresa Eulen, les di-
rectores de les llars l’Avió 

de Paper i els Vailets d’Òdena, 
i les tècniques i el regidor d’en-
senyament de l’Ajuntament, 
Andreu Garcia, es van reunir 
per establir un pla estratègic de 
millora de les llars. La voluntat 
es recollir els objectius a mitjà 
termini dels centres educatius, 
les estratègies i polítiques pre-
vistes per assolir-los. 
Entre altres temes, a la mateixa 
reunió es va aprovar l’obertura 
d’una nova aula P0, que com-
pleta així l’oferta de les dues 
llars. Així, ambdós centres do-
nen serveis i estan adreçats a 
infants des dels 4 mesos fins als 
3 anys d’edat. 
A la reunió també es va tractar 

la millora dels patis. En aquest 
sentit es va acordar començar a 
treballar un projecte de millora 
d’aquests espais. A més, totes 
les parts van acordar establir 
un sistema de comunicació i 
seguiment continu de les acci-
ons, propostes i necessitats en-
tre les llars i l’Ajuntament.
Les llars d’infants municipals 
d’Òdena, la llar dels Vailets al 
nucli del poble i la llar de l’Avió 
de paper al nucli del Pla d’Òde-
na, són dos centres rurals que 
tenen com a característiques 
principals el fet que estan molt 
vinculades, dins i fora del re-
cinte, amb l’entorn i la natura. 
Les famílies interessades en 
inscriure els seus infants a les 
llars municipals d’Òdena es 
poden adreçar a Els Vailets i 
L’Avió de Paper. La matricula 
es oberta tot l’any. 

Les llars d’infants 
odenenques treballen un 
pla estratègic de millora

a divendres de 8.30 a 14h  i 
les tardes de dimarts i dijous 
de 16.30 a 19h. Fins al 17 de 
gener es donarà un calendari 
per cada nucli familiar, cada 
casa. Passat aquell dia, es 
distribuiran lliurament i fins 
a exhaurir existències.  

ÒDENA 

La Biblioteca l’Atzavara 
s’ha adherit a la xarxa 
de Punts d’Informació 

Turística (PIT), un programa 
impulsat per la Diputació de 
Barcelona i gestionat pel Con-
sell Comarcal de l’Anoia que té 
l’objectiu d’ampliar la xarxa de 
punts d’informació pel turista 
per complementar les oficines 
de turisme del territori, do-
tant-los d’informació i conei-
xements dels atractius i l’oferta 
turística de la comarca.
Per obtenir l’acreditació o la 

renovació de l’acreditació, cal 
participar en diferents sessi-
ons de formació, realitzar di-
verses visites de coneixement 
al territori i sessions de treball 
entre agents, en les quals per-
sonal de la Biblioteca ja ha as-
sistit al llarg d’aquest any 2022.
A més també se’ls lliura ma-
terial que recull els principals 
atractius i serveis turístics de 
la comarca.
El passat mes de novembre, en 
el marc de la Nit del Turisme 
a l’Anoia, el regidor de pro-
moció econòmica de l’Ajun-
tament d’Òdena, Andreu 

La Biblioteca l’Atzavara obté el distintiu 
de Punt d’Informació Turística de l’Anoia

ÒDENA 

Agents de la Policia de la 
Generalitat – Mossos 
d’Esquadra de la co-

missaria d’Igualada van detenir 
el passat dimecres, un home, de 
45 anys, com a presumpte autor 
d’un delicte contra la salut pú-
blica, un delicte de defraudació 
de fluid elèctric i per tinença 
d’armes.
La detenció és el resultat d’una 
investigació oberta el passat 
mes d’agost després de tenir co-
neixement de la possible exis-
tència d’una plantació de ma-

rihuana en una masia d’Òdena.
Després de diverses indagaci-
ons, dimecres es va fer una en-
trada i perquisició a la masia.
A l’interior es van localitzar 
2.320 plantes de marihuana en 
diferents estats de creixement, 
9 quilos de cabdells, 5 quilos 
de trinxat de marihuana i dues 
peces d’haixix de 100 grams. A 
més, hi havia una complexa ins-
tal·lació amb transformadors, 
focus, extractors, filtres i altres 
objectes destinats al cultiu in-
door. En l’escorcoll de la casa 
també s’hi va localitzar una pis-
tola municionada amagada en 

un armari dins de l’habitació on 
s’utilitzava com a dormitori.
Dins l’habitatge els mossos 
van localitzar un home que 
va quedar detingut per la seva 
presumpta relació amb un de-
licte contra la salut pública. 
També se’l va denunciar per 
defraudació de fluid elèctric, 
ja que havien manipulat el 
subministrament elèctric i per 
tinença d’armes.
El detingut va passar a dispo-
sició del jutjat d’instrucció en 
funcions de guàrdia de d’Igua-
lada el qual va decretar lliber-
tat amb càrrecs.  

Detingut un home per cultivar 2.320 plantes 
de marihuana en una masia d’Òdena

Garcia, va recollir aquesta 
acreditació, un distintiu que 
atorga el Consell Comarcal de 
l’Anoia i la Diputació de Bar-
celona que reconeix el com-
promís de la destinació per 
oferir un servei d’informació 
i atenció de qualitat a turistes 
i visitants.
D’aquesta manera la Biblioteca 
l’Atzavara, s’adhereix a la xarxa 
de punts PIT i pren el com-
promís d’informar de l’oferta 
turística existent a la comarca 
i donar assessorament per or-
ganitzar i completar l’estada al 
municipi d’Òdena i l’Anoia. 

Bones Festes!

C/ Dinamarca, 8. Igualada. Comandes al 678561620
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LA LLACUNA 

L’Ajuntament de la Llacu-
na, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona 

i Anoia Turisme, ha engegat 
la campanya de comunicació 
‘Gaudeix i respecta els espais 
naturals’, en què dona consig-
nes i consells per visitar l’en-
torn natural del municipi, a 
través de fulls de mà, xarxes 
socials i mitjans de comuni-
cació comarcals. Les consig-
nes recorden la importància 
de ser respectuós amb la na-
tura, recomanen ser observa-
dor, ser un bon prescriptor, 
informar de senyalitzacions o 
accessos en mal estat, ser sos-
tenible i ser compromés amb 
l’economia local.
Pel que fa als consells, el pri-
mer que destaca és que cal 
planificar la sortida, seguir 
les rutes i camins marcats, 
portar el material adequat i 
actuar amb prudència en cas 
de tempesta o accident, seguit 
de cuidar la natura, fer un ús 
responsable de l’aigua, res-
pectar la propietat privada i el 
descans dels veïns, i utilitzar 
els espais d’aparcament habi-
litats. L’últim dels consells és 
utilitzar el sentit comú, per a 
una millor convivència i cura 
de la natura. 

PIERA 

Aquest any s’ha reprès 
amb èxit una de les 
activitats més tradi-

cionals del Nadal: el Pessebre 
Vivent. Un total de 1.592 per-
sones van adquirir una entra-
da per visitar diumenge aques-
ta representació nadalenca 
amb quadres relacionats amb 
el naixement i la vida de Jesu-
crist que es van poder veure 
en diferents portals i racons 
del nucli antic de la vila. Des 

Els pierencs i les pierenques 
també van poder visitar l’ex-
posició Paisatges, organitza-
da pel Col·lectiu Artistes de 
l’Anoia. En Pere Bosch Mo-
rera va obrir les portes del 
seu estudi per mostrar l’obra 
de diversos artistes que ex-
pressen un paisatge de dife-
rents maneres, a través de la 

El Nadal es viu a Piera
de l’organització volen fer un 
especial agraïment a les perso-
nes voluntàries que van actuar 
com a figurants i van permetre 
la recuperació d’aquest pesse-
bre. 
Un altre dels esdeveniments 
d’aquest cap de setmana llarg 
va ser la celebració de Sant Es-
teve, amb una ballada de sar-
danes al migdia i el tradicional 
concert amb la Cobla Ciutat 
de Girona, que organitza cada 
26 de desembre l’Agrupació 
Sardanista de Piera a l’Església 
de Santa Maria.   

La Llacuna engega 
la campanya de 
comunicació 
‘Gaudeix i respecta 
els espais naturals’

pinzellada, el gest i la com-
posició. 
Les propostes nadalenques 
continuen aquests dies amb 
activitats com el Saló de la 
Infància, la representació de 
Les Pastoretes, la Festa de 
Cap d’Any i, el proper 5 de 
gener, la cavalcada de Ses 
Majestats els Reis d’Orient. 

VILANOVA DEL CAMÍ 

Un any més, la revetlla 
de Cap d’Any es podrà 
viure sense sortir de 

Vilanova del Camí amb músi-
ca en directe. El grup Strom-
bers actuarà a Can Papasseit 
mitja hora després de donar la 
benvinguda al nou any 2023. 
La celebració, organitzada 
per la regidoria de Festes vi-
lanovina, començarà a partir 
de les 00:30 i s’allargarà fins a 
les 5:00 h, amb el tancament a 

càrrec del DJ local Javi Man-
cebo. L’entrada serà gratuïta 
per a tothom i hi haurà servei 
de bar a càrrec del grup Dark 
Season de l’escola Urban Es-
sence.
Strombers porta a Vilanova 
del Camí la seva gira Strom-
bersions, per a la qual ha triat 
grans himnes rockers i festius 
d’altres grups del panorama 
català i nacional. Prometen 
un directe de dues hores on 
ho deixaran tot de cap per 
avall amb “un directe gam-

berro i festiu a més no poder” 
i una original ‘patxanga’. 
A la revetlla també hi haurà 
servei de barra de bar, a càr-
rec de l’entitat Dark Season 
(el pagament s’haurà de fer 
en metàl·lic).
Per tancar la nit, el DJ local 
Javi Mancebo posarà música 
fins a les 5 h de la matina-
da. De segur que engresca-
rà també a tothom a ballar i 
cantar temes que continuen 
desafiant el pas del temps i 
altres més actuals.

La regidoria de Festes tornarà 
a vetllar per prevenir i actuar 
contra el sexisme en aquesta 
activitat d’oci nocturn i a la 
sala polivalent també hi hau-
rà un Punt lila. Aquest és un 
espai destinat a informar, sen-
sibilitzar, prevenir i atendre 
les actituds masclistes i com-
portaments sexistes que es 
produeixin en espais públics. 
Qualsevol persona es pot 
adreçar en qualsevol moment 
a buscar suport o assessora-
ment, si així ho necessita. 

L’original ‘patxanga’ dels Strombers ambientarà 
la Festa de Cap d’Any

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES



COLLBATÓ 

El dia 1 de gener les Coves de 
Montserrat a Collbató acolli-
ran el Cant de la Sibil·la.
L’excepcionalitat d’aquest Cant 
de la Sibil·la, a diferència de 
les altres propostes, recau en el 
fet que aquest format retorna 
al seu espai original precristià, 
és a dir, la situa dins una cova 
com la Sibil·la de Cumas, que 
proferia els seus oracles i pro-
fecies des de les entranyes de 
la Terra. Així mateix, fa una 
lectura actualitzada del seu 
missatge apocalíptic, connec-
tat amb els desafiaments que 
afronta la humanitat del s. XXI.
Els protagonistes d’aquesta 
Sibil·la a la Cova de Montser-
rat són El Cor Francesc Valls 
dirigit per Pere Lluís Biosca, 
la soprano Kiani Vilar com a 
Sibil·la, Juan de la Rúbia com 
a organista i el clarinetista Ge-
ner Salicrú com a Duduk i el 
so de les campanes. Tots ells 
interpretan la versió renovada 
per part del compositor Ber-
nat Vivancos. El cerimonial 
ha estat encarregat a Jordi Sa-
casas, arxiver de l’Esglèsia del 
Pi de Barcelona. Finalment la 
producció i direcció artística 
i idea recau en Albert Blanca-
fort i Angelina Esteve.
El concert serà a les 7 de la tar-
da. Entrades ja a la venda: 32€ 
i es poden adquirir anticipa-
dament a https://www.gong.
cat/ca/entrades/

LA SIBIL·LA TORNA
A LES COVES, 
EL SEU ESPAI ORIGINAL 
El Cant de la Sibil·la és una de 
les manifestacions musicals 
més antigues de la nostra cul-
tura. Les Sibil·les eren éssers 
semi divins de l’antiguitat, 

capaços de predir els esdeve-
niments futurs.
De Sibil·les n’hi va haver 
moltes. Habitaven en diver-
sos llocs de l’orient i de Grè-
cia com la cèlebre Sibil·la de 
Delfos o la de Cumas (prop 
de Nàpols), sens dubte la més 
famosa, ja que es convertí en 
l’oracle fins a la consolidació 
de l’Imperi Romà.
No ens ha de sorprendre, 
doncs, que els primers cristi-
ans conservessin el mite de la 
Sibil·la, convertint-lo en ora-
cle de la segona vinguda de 
Crist, del judici final i la fi del 
món.
La presència d’aquesta mito-
logia a la litúrgia, va perdurar 
durant l’edat mitjana fins al 
Renaixement època que va ser 

prohibida i desapareix, excep-
te a les Illes Balears i a l’Alguer 
(Sardenya), on es va mantenir 
fins als nostres dies.
Els darrers anys, el Cant de 
la Sibil·la ha viscut un res-
sorgiment i són nombrosos 
els temples on s’ha recuperat 
aquesta tradició, sent la major 
part recreacions de caràcter 
historicista.

LA SIBIL·LA 
DE MONTSERRAT,
UN CANT DE LA SIBIL·LA
PEL SEGLE XXI
La Sibil·la de Montserrat suma 
dues aportacions a les celebra-
cions tradicionals:
Retorna la Sibil·la al seu espai 
original precristià, és a dir, la 
situa dins una cova com la Si-
bil·la de Cumas, que proferia 
els seus oracles i profecies des 
de les entranyes de la Terra.
Fa una lectura actualitzada del 
seu missatge apocalíptic, con-
nectat amb els desafiaments 
que afronta la humanitat del 
s. XXI.
El símbol de la Sibil·la de 
Montserrat passa de ser l’espa-
sa que representa l’advertèn-
cia de les seves profecies, a un 
rostre en forma de creu que 
simbolitza la pròpia conscièn-
cia com a arma per enfrontar 
els reptes que ja tenim davant 
nostre: el canvi climàtic, la in-
justícia i la manca d’amor en 
molts actes humans. 

El Cant de la Sibil·la arriba 
a Les Coves de Montserrat

PIERA 

Aquest esdeveniment té 
com a finalitat acon-
seguir un bon recapte 

per aportar forces euros per a 
la investigació, la prevenció i la 
reparació de les malalties car-
diovasculars i gràcies a l’esforç 
tan individual i col·lectiu s’ha 
aconseguit una xifra impor-
tant. A banda, paral·lelament 
actes com aquest contribueix a 
dinamitzar el teixit social d’un 
barri, així com enfortir les re-
lacions veïnals i l’associacionis-
me. 
La V Marató per la Marató ha 
comptat amb un total de 14 ac-
tuacions culturals diverses. Ex-
hibicions de diferents tipolo-
gies de balls, de dansa, màgia, 
contes, música i cants, amb la 
participació totalment altruista 
d’aquests i aquestes artistes.
Altres activitats han estat de 
caire esportiu, com el torneig 
de ping pong del que ha resul-
tat guanyador en Daniel Sam-
pere, i la caminada solidària 
del diumenge al matí. 
El taller de polseres ha estat 
creatiu i participatiu, així com 
ha tingut èxit també el pinta-
cares. Aquestes dues activitats 
junt amb els contes infantils, 
entre d’altres involucren al col-
lectiu infant en aquesta acció 
solidària.
L’àmbit gastronòmic també  hi 
ha estat  present. El veïnat en-
forna coques i les aporta a la 
Marató perquè la seva venda, 
durant tot el dia, contribueix a 
omplir les guardioles. La tradi-
cional xocolata desfeta tampoc 
ha faltat durant tota la jornada 
maratoniana, i a l’hora de dinar 
s’han brasejat  botifarres i s’han 
servit amb pa amb tomàquet i 
fruits secs de proximitat. Per 
sopar s’han servit frankfurts. 
La Sra. Anna Bartrolí, infer-
mera de cardiologia de l’Hos-
pital Universitari d’Igualada 
i la Dra. Antònia Pijuan del 
departament de cardiologia de 

l’Hospital Vall d’Hebron, com 
a professionals de la salut,  han 
ofert una enriquidora xerrada 
sobre les malalties cardiovas-
culars i han explicat de manera 
molt clara el per què d’aquests 
problemes, les causes, els efec-
tes, així com la manera de 
prevenir-les i de com recupe-
rar-se si s’ha patit una malaltia 
d’aquests tipus. 
Una altra tradició de la Marató 
per la Marató de Ca n’Aguilera 
és el sorteig el mateix dia d’una 
super panera que s’ha aconse-
guit gràcies a les aportacions 
individuals dels veïns i veïnes i 
també de comerços i empreses 
de proximitat. L’Afortunada del 
sorteig ha estat la Maria Hor-
nos.
El feedback tant de tothom qui 
ha actuat aquest dia com de les 
persones que han participat 
gaudint d’aquest esdeveniment 
és molt positiu i omple de sa-
tisfacció a qui ho ha organitzat.
L’organització d’aquesta V Ma-
rató de Ca n’Aguilera agraeix 
en aquestes línies a totes aque-
lles persones, entitats, comer-
ços, a l’AAVV de Ca n’Aguile-
ra, a l’Ajuntament de Piera que 
han fet possible aquesta xifra 
de 3672,95. Molt contents i 
contentes, gràcies. 

Ca n’Aguilera va recaptar 
3672€ per a la Marató

Esquius xarcuteria necessita 
incorporar dependent/a.

Es valorarà experiència 
en el sector de carnisseria xarcuteria.

Bon tracte al públic. 
Persona responsable.
Enviar currículum a: 

esquius1961@gmail.com
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VECIANA 

Tal i com estava previst 
el passat dissabte 24 de 
desembre a les 8 del 

vespre es va celebrar la tradi-
cional missa del gall en una 
església de Santa Maria de Ve-
ciana plena de gom a gom.
L’acte va ser oficiat per mossèn 
Carles Riera i acompanyat per 
les veus de la Coral de Veciana 
que en acabar la missa va oferir 
una cantada de nadales amb la 
que es va cloure la vetllada.

El proper acte inclòs en 
l’agenda de Nadal al muni-
cipi serà l’arribada del Patge 
Faruk que està prevista pel 
proper dissabte dia 31 de de-
sembre a les 12 hores a la sala 
polivalent del Centre Cul-
tural de Cal Pesseta. L’emis-
sari reial serà l’encarregat de 
recollir totes les cartes dels 
nens i nenes de Veciana per 
portar-les als Reis Mags que 
visitaran les cases i masies del 
municipi durant la tarda del 
proper dia 5 de gener. 

Veciana va viure una missa 
del gall molt concorreguda

CALONGE DE SEGARRA 

Després de dos anys de 
no poder celebrar la 
Festa de la Torronada 

a causa de la pandèmia, el pas-
sat 23 de desembre un cente-
nar de veïns i veïnes de Calon-
ge de Segarra es van aplegar al 
local social del municipi per 
celebrar la Festa de la Torro-
nada.
A banda del petit pa amb to-
màquet, la coca i els torrons; 
els més menuts van fer cagar 
el tió, carregat de llaminadu-
res. També es varen lliurar els 
premis del 15è concurs de di-

buix de la postal nadalenca i 
de la 14a edició del concurs de 
dites i poemes de Nadal. Com 
és habitual, es van sortejar 

Calonge de Segarra recupera la 
tradicional Festa de la Torronada

MONTMANEU 

El passat dissabte dia 17 i diu-
menge dia 18 de desembre, 
Montmaneu va celebrar com 
ja es habitual  la Marató de 
TV3, enguany dedicada a la 
salud cardiovacular.
El dissabte a les 21 hores, a la 
Sala es va fer un sopar per tots 
els veïns del municipi, segui-
dament es va dur  a terme un 
bingo popular i per acabar la 
vetllada  es va fer un magnífic 

ball pel grup “Vives Veus”.
El diumenge, a les 19 hores la 
companyia de Teatre del Ta-
lión de Lleida  va representar 
l’obra “l’Importància de ser 
Frank” d’Óscar Wilde.
Durant tot el cap de setmana 
es van posar a la venda uns 
calendaris del municipi i unes 
manualitats fetes per les se-
nyores de Montmaneu.
Tota la recaptació es va desti-
nar a la Marató de TV3. 

Montmaneu amb la Marató

dues cistelles amb productes 
artesans de la zona, i l’Ajunta-
ment va fer un petit obsequi 
per a tots els assistents. 

CALAF 

El Consell d’Infants és 
un òrgan de participa-
ció ciutadana, de ca-

ràcter consultiu, format per 
nens i nenes de 10 a 12 anys 
que estudien 5è i 6è de pri-
mària a l’Escola Alta Segarra. 
El dimarts 20 de desembre a 
les 18h es va celebrar l’acte de 
constitució del Consell Mu-
nicipal d’Infants del nou curs 
2022-2023.
Mercè Biosca, regidora de 
Participació Ciutadana, va 
obrir l’acte posant en valor la 
funció del Consell d’infants, 
ja que aporta als responsables 
polítics del municipi la visió 
que tenen els infants sobre la 
ciutat i la realitat que els en-
volta, perquè la seva opinió 
és tingui en compte a l’hora 
de prendre decisions que els 
afecten com a ciutadans.
Les dues membres sortints 
d’aquest any, alumnes ja de 
l’Institut Alexandre de Ri-
quer, van ser Judit Oliva 
Martínez i Núria Vilaseca 
Sarri. En el seu discurs de co-
miat, la Judit va explicar que 
marxen del Consell d’Infants 
deixant la seva petita petjada 
i que han gaudit molt i s’em-
porten un munt de records i 
experiències.

Per part de l’Escola Alta Se-
garra, Àlex Barbero Pavón, 
Fèlix Pastor Valls i Sira Guix 
Casellas, són els nous mem-
bres entrants que s’uneixen 
als membres restants: Estel 
Gamboa Ballester, Biel Alonso 
Martin, Jana Segarra Almo-
nacid i Jordi Bacardit Grau. 
“Tenim moltes ganes de mi-
llorar el poble. Sabem que és 
una gran responsabilitat, però 
tenim moltes ganes de comen-
çar a treballar. Ens agrada es-
coltar la gent i no ens fa ver-
gonya parlar en públic”, van 
ser algunes de les paraules que 
van pronunciar als seus dis-

cursos el Fèlix i la Sira.
Marc Galceran, Cap d’Estudis 
de l’Escola Alta Segarra, va 
explicar que enguany s’havi-
en rebut 23 candidatures per 
ser conseller/a. “Ells tres són 
la punta d’un iceberg, però hi 
ha una gran base a sota”, va 
assenyalar. En aquest sentit, 
també va destacar les ganes i 
il·lusió que han mostrat tots 
els alumnes i va demanar a 
l’Ajuntament que “aprofiti les 
ganes de treballar que tenen, 
ja que són alumnes amb les 
idees molt clares, implicació 
i discurs per participar en 
construir un poble millor”.  

Es renova el Consell d’Infants de Calaf

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
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Comença el Dakar amb participació anoienca de qualitat
J.M VIDAL · MOTOR

Ja és tradicional que la nos-
tra comarca tingui diver-
sos participants al Dakar.  

Així enguany hi tornarà ha-
ver representació a la catego-
ria de cotxes i camions i per 
primera vegada a la de quads.
Per primera vegada tindrem 
presència a quads amb el pi-
lot Dani Vilà amb Yamaha. A 
la categoria de cotxes serà la 
que més probabilitats tindrà 
d’aconseguir unes grans clas-
sificacions finals, amb possi-
bles victòries d’etapa. Doncs 
tant Àlex Haro copilotant a 
l’argentí Orlando Terranova 
dins l’equip oficial BRX, com 
Armand Monleón copilotant 
al polonès Jakub Przygonski 
dins l’equip oficial Mini, te-

nen unes excel·lents opcions 
de brillar. A la categoria de 
camions l’anoienc Francesc 
Salisi serà el copilot del  ba-
genc Àlex  Aguirregaviria i 
amb Jordi Perera de mecànic 
també dins la cabina del ca-
mió. 
I com ja és habitual diversos 
seran els anoiencs que tin-
dran la responsabilitat en di-
ferents labors: Jordi Viladoms 
enquadrat dins la direcció 
esportiva de KTM, Ori-
ol Balcells cap de mecànics 
de Honda, Jordi Vidal dins 
la logística de l’equip oficial 
Toyota, així com els mecànics 
de motos, el pare d’Armand 
Monleón i Edu Roig.

EL RAL·LI DAKAR 2023
Un total de 8.528 quilòmetres 
recorreran tots els vehicles 

del Dakar 2023 en una nova 
edició de la mítica carrera de 
ral·li raid que es va iniciar en 
1979 i ja va travessar terrenys 
de quatre continents diferents 
al llarg del temps.
Amb un 70% de nous trams 
cronometrats respecte a les 
últimes edicions, aquesta edi-
ció tindrà gairebé 5.000 cro-
nometrats, la qual cosa faran 
d’aquest el ral·li més llarg des 
de 2014. A més presenta no-
vetats, com a bonificacions de 
temps per als motociclistes 
que obrin les etapes.
Per quart any consecutiu el 
Ral·li Dakar es disputarà per 
complet dins de les fronteres 
d’Aràbia Saudita. Dammam, 
una de les ciutats principals 
de la costa del golf Pèrsic, tor-
narà a ser el lloc de l’arribada, 
mentre que la sortida ara es 

realitzarà en Yanbu, una ciu-
tat portuària del Mar Roig. El 
Ral·li Dakar 2023 consta de 
14 etapes cronometrades, la 
primera la d’aquest dissabte, 
serà de tot just 11 quilòme-

tres, mentre que la més llarga 
serà la del 6 de gener, de Ha’il 
a Al Duwadimi, amb 472 quilò-
metres. El 9 de gener es realitza-
rà el dia de descans en Riad, la 
capital d’Aràbia Saudita. 

Per Reis, 2x2 mixt del CB 
Igualada

El proper dijous 5 de ge-
ner torna el 2x2 Mixt de 
Reis del Club Bàsquet 

Igualada. Després de l’atura-
da per la pandèmia, el Pavelló 
de Les Comes d’Igualada tor-
narà a omplir-se per aquest 
esdeveniment, un clàssic de 
les vacances de Nadal.
La competició començarà a 
les 9:00 i finalitzarà aproxi-
madament a les 16:00, depe-
nent del nombre de parelles 
inscrites.
La inscripció tindrà un cost 
de 15,00€.

El pagament es farà el mateix 
dia de la competició. El ter-
mini per a inscriure les pare-
lles serà el dilluns 2 de gener. 
Inscripcions a: https://bit.
ly/3PnSoWh. 

REDACCIÓ · BÁSQUET

Un any més la piscina 
del Molí Nou s’ha 
omplert de gom a 

gom durant el matí de Sant 
Esteve per a disputar la tradi-
cional Copa Nadal, enguany 
la 84a edició. La tradicional 
Copa Nadal és la prova de 
natació més antiga en aques-
ta modalitat a Catalunya, i 
consisteix a tirar-se a l’aigua 
a temperatura ambient i re-
córrer 25 metres. Aquest any, 
un total de 96 nedadors han 
participat en aquesta jornada 
festiva i esportiva.
La celebració de la Copa Na-

dal també ha estat farcida 
d’altres activitats esportives 
com ara una caminada popu-
lar per l’entorn de la piscina 
del Molí Nou, organitzada 
per la secció d’excursionisme 
del Club Natació Igualada. 
També es va dur a terme una 
sortida cap a la Tossa i una 
exhibició de pilota basca jun-
tament amb el Club Natació 

Barcelona. El colofó va ser la 
remullada de la regidora d’es-
ports Patrícia Illa, el regidor 
Joan Valentí i el president del 
CNI David Ramis. Tots els 
participants  van rebre un ob-
sequi de part del CNI. També 
es va fer un sorteig de regals 
entre tot el públic assistent 
que va ser un èxit d’audiència.
Els patrocinadors i sponsors 
del CNI  van col·laborar en 
els regals i van ajudar a fer 
la festa més lluïda. La Copa 
Nadal ha estat organitzada 
perl’Ajuntament d’Igualada i 
el Club Natació Igualada. 
Consulta la llista dels gua-
nyadors/es i premiats a 
www.veuanoia.cat. 

Celebrada amb èxit la 84a Copa Nadal
REDACCIÓ · NATACIÓ

Patinets
Skates

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E b- ikes
Urbanes

PROMOCIÓ
JUVENIL

Casc de regal 
amb btt disc i 

Skate Crandon
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Albert Solé i Èlia Vidal, guanyadors de la 41a
Cursa del Gall Dindi a Capellades

Un total de 173 atletes, 
164 en la prova gran 
i 9 en la dels més jo-

ves, participaren el dia de Na-
dal al matí en la 41a edició de 
la Cursa del Gall Dindi - 31è 
Memorial Jaume Solé Quin-
tana, sobre el recorregut urbà 
capelladí que enguany repetia, 
a més de la prova tradicional 
sobre els 4.600 m. habituals, el 
recorregut de 1.000 m. per als 
atletes més joves de les catego-
ria Prebenjamí, Benjamí i Ale-
ví masculí i femení. Enguany 
tampoc es va poder fer la tra-
dicional prova de natació de la 
Travessa a la Bassa capelladina, 
per manca d’aigua suficient. 
El triatleta del CAI Triatló Pe-
tromiralles/Katoa Albert Solé 
era el guanyador amb 14’12”, 
seguit d’Oriol Marín (Esc. Esp. 
UEC Anoia), 2n amb 14’13”, 
i era 3r. Jan Solà (CAI) amb 
14’31”, per davant de Jordi 
Fernández (C.E. Penedès), 4t 
amb 14’33”, entrant 5è Lluc 
Torné (Esc. Esp. UEC Anoia) 
amb 14’34”, i 6è Xavier Roca 
(CERRR), amb 14’44”. 
El primer classificat local mas-
culí de la cursa gran va ser Pol 
Mena (AEMdeKP), 15è gene-
ral amb 15’47”.   
En femenines, la guanyadora 
era l’atleta del Tuga Wear Èlia 
Vidal, 31ª general amb 16’49”, 
entrant 2.ª i 37ª general Car-
la Bisbal (CAI Petromiralles)  
amb 17’06”, i era 3ª i 46ª gral. 
Anissa Harrak  (RTC Running 
Team), amb 17’51”.  Era 4ª i 54ª 
gral. Arian Vidal (Indepen-
dent) amb 18’16”, 5ª i 72ª gral. 
Mayte Hinojosa (Pedala.cat), 
amb 19’15”, i 6ª i 73ª general 
Marta Segura (UEC Anoia)
amb 19’22”. Aina Tarrida (Esc. 
Esp. UEC Anoia), va ser la 
primera local femenina. de la 
cursa gran, en 80ª posició amb 
19’39”.  
El C.A. Igualada va ser el gua-
nyador per equips amb 124 
punts,  tot i que no hi havia dis-
tinció oficial per al guanyador 
en aquest apartat.

Pel que fa a la prova per als més 
joves, sobre 1.000 m. i amb un 
total de 9 classificats, els atletes 
capdavanters foren Ton Que-
ralt -Esc. Esportiva- guanya-
dor absolut general amb 3’37”, 
seguit de Pau Cuadras (AEM-
deKP) 2n general amb 3’42”, i 
3er masculí i  4t  Manel Eliza-
ri (2 rodes UECA) amb 4’15”, 
mentre era 4t masc. i 6è gral. 
Roger Márquez (Independent) 
amb 4’35”.
La guanyadora femenina i 3ª 
general va ser Judit Solé (Mare 
Diví Pastor/CAI) amb 3’45”, 
entrant 2ª femení i 5ª Heura 
Busquets (CAI) amb 4’20”, i 
3ª i 7ª . Laia Márquez (Inde-
pendent) amb 4’59”. Era 4ª i 8ª 
María Cuadras (Independent) 
amb 5’21”, i 5ª i 9ª general 
Adriana Domínguez (Acadè-
mia Igualada) amb 5’26”.
Les proves eren organitzades 
per l’Àrea  d’Esports de l’Ajun-
tament capelladí amb la col-
laboració de l’AEMdeKP, del 
C.A.Igualada Petromiralles i el 
suport de la Diputació de Bar-
celona i del Consell Esportiu 
d’Anoia.

ENTREGA DE PREMIS
Un cop finalitzada la cursa, es 
va efectuar al costat de la Bassa 
capelladina el repartiment de 
premis als atletes participants, 
efectuat per l’Alcalde de Cape-
llades Salvador Vives, acompa-
nyat dels regidors Adela Mo-
rera -Igualtat-, Àngel Soteras 
-Cultura-, Jaume Solé  i  Josep 
Solé, ambdós fills del gran im-
pulsor de la cursa capelladina, 
Jaume Solé Quintana, i del 
president d’AEMdeKP Jordi 
Bernadet.

Classificació general masculi-
na -4600 m.-

1.Albert Solé - CAI Triatló Pe-
tromiralles/Katoa -14’12”-
2. Oriol Marín -Esc.Esp.UE-
CAnoia- 14’13”
3. Jan Solà -CAI Petromiralles- 
14’31”
4. Jordi Fernández -C.E. Pene-
dès- 14’33”
5. Lluc Torné -Esc.Esp.UEC 

Anoia- 14’34”
6. Xavier Roca -CER Roca R.-
14’44”
7. Oriol Alonso -CAI- 14’55”
8. Abderrazak Samaoui -CAI- 
15’06”
9. Nil Alonso -CER RocaR.- 
15’08”
10. Sergi Carrero -CAI Triatló 
Petromiralles- 15’13”.
                                                                                                                                       
Classificació general femeni-
na 4600 m 
1. (31ª G.) Elia Vidal -Tuga 
Wear- 16’49”
2- (37ª G.) Carla Bisbal -CAI 
Petromiralles- 17’06” 
3. (46ª G.) Anissa Harrak -RTC 
Running Team- 17’51”
4. (54ª G.) Arian Vidal  -Inde-
pendent- 18’16” 
5. (72ª G.) Mayte Hinojosa -Pe-
dala.cat- 19’15” 
6. (73ª G.)Marta Segura - UEC 
Anoia - 19’22” -        
7. (76ª G.) Selma Hernández 
-CAI Petromiralles- 19’29” 
8. (77ª G.) Mariona Sala -Les 
Tortugues- 19’32”            
9. (80ª G.) Aina Tarrida  -Esc. 
Esp.UEC Anoia- 19’39” 
10. (85ª G.) Laia Alonso -CAI/
EERRR- 20’04”.
                   
Classificació Ccursa 1.000m. 
masculí

1. Ton Queralt  -Esc. Esporti-
va- 3’37”
2. Pau Cuadras -AEMdeKP- 
3’42”
4. Manel Elizari -2 rodes 
UECA.- 4’15” 
6. Roger Márquez -Indepen-
dent- 4’35”.

                            
Classificació cursa 1.000m. - 
femení
1. 3ª G. Judit Solé -Mare del 
Diví Pastor/CAI- 3’45”
2. 5ª G. Heura Busquets -CAI- 
4’20” 
3. 7ª G. Laia Márquez -Inde-
pendent- 4’59”
4. 8ª G. María Cuadras  -Inde-
pendent- 5’21” 

ATLETISME 

 5. 9ª G. Adriana Domínguez 
-Acadèmia Igualada- 5’26”
1er Local: Pol Mena -Aem-
dekp- 15è - 15’47”. 
1a Local: Aina Tarrida –E. Esp.
UEC A.- 80ª - 19’39”.

Classificació per equips
1) C.A. Igualada Petromiralles  
-124 punts-. 

Carles Gómez 2n absolut a 
la Sant Silvestre del Masnou 

ATLETISME 

L’atleta del CAI Petromi-
ralles Carles Gómez, va 
assolir una gran segona 

posició general en la 43a cursa 
de Sant Silvestre del Masnou, 
disputada dilluns 26, en un 
recorregut de 5 km. en aque-
lla població del Maresme, amb 
1501 corredors classificats.
Cal ressaltar la brillant actuació 
dels 3 atletes del CAI Petromi-
ralles participants, sobresortint 

el 2n lloc absolut de Carles Gó-
mez, amb 15m. 02seg., entrant 
8è gral. i 1r de la seva categoria 
Francesc Carmona, amb 15m. 
29 seg., i 6a femenina absoluta 
1ª Sènior i 149ª general Xènia 
Mourelo, amb 18m. 10seg. nou 
rècord d’Andorra dels 5 km. en 
ruta.

Els guanyadors absoluts van 
ser Dmitrijs Serjogins (La San-
si) amb 14m. 34seg. i Cristina 
Silva (Ironwill Solideo) 47a ge-
neral. amb 16m. 39seg. 

Més info a
totssomunbatec.cat

#TotsSomUnBatec
CARDIOPROTEGIM EL FUTBOL I FUTBOL SALA CATALÀ
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TEATRE 

El proper 22 de gener, el 
Teatre Municipal l’Ate-
neu inicia la nova tem-

porada d’hivern i primavera. El 
programa inclou 15 espectacles 
dins la programació estable de 
teatre, música i dansa i el grup 
La Xarxa d’Igualada. Unes pro-
postes que venen avalades per 
l’èxit de crítica i de públic. 
Des del dia 15 de desembre es 
podran comprar els nous abo-
naments i a partir del dia 27 
de desembre es podran com-
prar les entrades de manera 
individual. Es podran adquirir 
tant de manera presencial a 
la taquilla del teatre i a la Sala 
Municipal en els seus horaris 
habituals o per internet a www.
teatremunicipalateneu.cat. Es 
podrà escollir entre tres tipus 
d’abonaments. Un de 5, 6 o 7 
espectacles més un de regal. 
Amb un preu de 60, 72 i 84€ 
respectivament. 
Aquesta vegada l’espectacle re-
gal serà Ànimes del Pirineu, el 
19 de març. Un espectacle con-
cert entre la cobla dels Lluïsos 
i la interpretació de la Mont-
serrat Pelfort Valentí, amb els 
textos de l’Anna Marsal i dirigit 
pel Pep Farrés. 

NOVA TEMPORADA
EL 22 de gener s’inicia la nova 
temporada amb Tocar Mare un 
text de Marta Barceló i dirigit 
per Jordi Casanovas que ens 
presenten una comèdia dra-
màtica que explica la història 
de dues dones que, de mane-
ra insòlita, es converteixen en 
mare i filla. Interpretat per les 
actrius Lluïsa Castells i Geor-
gina Latre ens explicaran una 
història de pactes per escrit, de 
canelons de peix, de bicicletes 
infantils amb manillars blaus, 

d’àlbums familiarts per omplir 
i d’abraçades pendents de fer. 
Tot i no entrar dins l’abona-
ment de la nova temporada 
el cap de setmana de l’11 i 12 
de febrer es torna a represen-
tar La corte del Faraón. Una 
producció de l’Ateneu Iguala-
dí que es va poder veure amb 

gran èxit durant l’última Festa 
Major d’Igualada. A La Corte 
del Faraón més de cent perso-
nes (actors, cantants, ballarins 
i músics) pugen a l’escenari 
del Teatre Municipal l’Ateneu 
Igualadí per celebrar la història 
de l’entitat i la ciutat. Serà una 
bona oportunitat de tornar 
a gaudir de l’adaptació de la 
coneguda sarsuela que l’Ateneu 
Igualadí va estrenar per cele-
brar la Capitalitat de la Cultura 
Catalana 2022.
El 19 de febrer puja a l’escenari 
del teatre municipal ateneu l’es-
pectacle Moriu-vos, una pro-
ducció de Cultura i Conflicte 
i Teatre de l’Aurora d’Igualada 
amb Coproducció del TNC 
i el festival Temporada Alta. 

Un espectacle sobre la vellesa 
amb música, paraules, imatges 
i cossos en moviment. Un pro-
jecte sobre la rebel·lió contra 
l’edatisme amb la participació 
de l’actriu Imma Colomer i la 
direcció de Joan Arqué. 
El 3 de març el públic entrarà 
dins l’escenari del Teatre mu-

nicipal Ateneu per escoltar un 
trio de corda interpretant l’úni-
ca peça composada per Mozart 
amb aquesta formació. Gabriel 
Coll (Violí), Miquel Cordoba 
(Violí) i Oleguer Aymamí (Vi-
oloncel) ens oferiran Diverti-
mento en Mib k.563. Una opor-
tunitat única d’escoltar Mozart 
dins l’escenari del teatre muni-
cipal, amb els músics a tocar, i 
amb un aforament limitat. 
El 5 de març, després de 10 
anys del seu últim espectacle, 
Xuriguera i Faixedas tornen a 
l’escenari per recuperar la seva 
essència, el seu clown, la seva 
peculiar manera de fer i de dir. 
Un espectacle carregat d’hu-
mor fi, d’un “tête-à-tête” impa-
rable, d’un joc espaterrant en-

El Teatre Municipal de l’Ateneu presenta la temporada per al primer 
semestre del 2023 amb 15 espectacles

tre el cara blanca i l’august que, 
com tots els jocs entre aquesta 
parella tradicional de pista, 
sempre acaba poèticament i 
capgirant els papers. 
El dia 19 de març l’espectacle 
“Ànimes del Pirineu” combi-
na un concert de cobla amb la 
narració de diferents llegendes 

del Pirineu. Un espectacle amb 
una participació molt anoienca 
tant en els músics de la cobla 
com en la creació, interpreta-
ció i direcció de l’espectacle. 
I el dia 16 d’abril el Teatre Mu-
nicipal tindrà la sort de veure 
l’últim espectacle de l’actor 
Josep Maria Pou que protago-
nitzarà l’adaptació teatral de 
l’espectacle El Pare de Florian 
Zeller. Una obra estremidora 
sobre una malaltia com és l’Al-
zehimer. 
Pel que fa a la música clàssica 
una de les millors orquestres 
del país, l’Orquestra Simfòni-
ca del Vallès, ens interpretarà 
Carmina Burana. Aquesta ve-
gada l’OSV s’envolta de dife-
rents cors de Catalunya, entre 

els quals La coral Mixta i el Cor 
d’Homes d’Igualada. L’obra de 
Carl Orff es podrà escoltar a 
l’escenari del Teatre Municipal 
el dia 21 d’abril. 
I per adherir-se al Dia mundial 
de la Dansa el Teatre Munici-
pal ofereix dues propostes. La 
24a Mostra de Dansa Ciutat 
d’Igualada el dia 22 d’abril amb 
la participació d’acadèmies, 
agrupacions i escoles de dan-
sa d’Igualada i l’espectacle de 
dansa Folklòrica Fiblades de 
la companyia La Llançadora el 
dia 7 de maig. Estrenat a l’úl-
tima fira d’arrel tradicional de 
Manresa ens mostra el llegat de 
les colònies i el tèxtil tant re-
presentatiu del nostre país.
Amb La Trena de Laetitia Co-
lombani, un dels espectacles 
amb més èxit de la cartelle-
ra Barcelonina, es finalitzarà 
la temporada teatre, música i 
dansa del Teatre Municipal el 
diumenge 21 de maig. Clara 
Segura, Cristina Genebat, 
Marta Marco i Carlota Olcina 
interpreten la història de tres 
dones que, tot i haver nascut 
en continents molt dispars, 
comparteixen unes idees i sen-
timents que les uneixen en un 
poderós anhel de llibertat. 

LA NOVA TEMPORADA
DE LA XARXA
La programació de la Xarxa 
començarà el dia 29 de gener 
amb El Joan Sense por i la casa 
encantada (La roda), i consta-
rà de quatre espectacles més: 
el 12 de febrer amb Galetes de 
formatge (Txo titeres), el 26 de 
febrer amb Bunji, la petita koa-
la (Festuc teatre), el 12 de març 
amb L’odissea del riure perdut(-
Teatre Mòbil), i finalitzarà el 
26 de març amb l’espectacle de 
màgia El circ dels impossibles 
(Mag Stigman) 



10 anys d’espectacles a Igualada i l’Anoia ( 1982-1991)
Part 8
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L’any 1988 conclou amb un sorprenent multies-
pectacle de carrer que el grup La Cubana ofe-
reix a Igualada, tot celebrant l’existència de Ri-

alles. Alhora, la Copereta de Nit (Teatre de l’Aurora)  
enceta les seves activitats. El mes de març de l’any 
següent té lloc al Círculo Mercantil (que de mica en 
mica es fa dir Cercle Mercantil) una de les represen-
tacions teatrals més aplaudides de la 
temporada. Es tracta de l’estrena d’Elsa 
Schenider, obra original del autor cata-
là de moda, Sergi Belbel. Els cinemes 
igualadins i anoiencs estrenen algunes 
pel·lícules de molta anomenada, cas de 
Rain Man, Las amistades peligrosas i 
Un pez llamado Wanda.
(Apel·lant a la tradició i a la cultura 
dels pobles, un amic em recorda que 
els millors espectacles anuals que es 
poden gaudir a Igualada són la cele-
bració de la Cavalcada dels Reis Mags, 
l’European Balloon Festival, la Mos-
tra d’espectacles juvenils i infantils, els 
Tres Tombs del gremi dels traginers i a 
les moixigangues de Festa Major. Puc 
estar d’acord amb ell, però aquí em 
volgut fer memòria d’un altre segment 
d’espectacles).

CRONOLOGIA 
Octubre 1988.  Carles Canut i Toni Sevilla escenifi-
quen al Cercle Mercantil (Igualada) i al Casal (Ca-
laf) l’obra Emigrants, original de l’escriptor polonès  
Slawomir Mrozek.
Convidats per Rialles, que celebra els seus primers 
10 anys d’existència, el grup La Cubana actua al 
llarg de tot un dia (29 d’octubre de 1988) pels car-

rers i places d’Igualada.
El teatre de l’Ateneu omple tot el seu aforament 
amb l’obra Brahms o La Kumedia dels Herrrors, amb 
direcció de Toni Albà.

Novembre 1988.  Ramon Grau, gerent i progra-
mador del Kursal (1500 localitats) anuncia que el 
cinema igualadí serà reconvertit en tres sales. En 
la entrevista, explica que les pel·lícules projectades 

al Kursal que han tingut més espectadors han estat 
Kramer contra Kramer (13.000) i Rambo (12.000).
El grup teatral Atalaya, de Lleida, representa a l’Ate-
neu La Rebelión de los objetos, obra de Vladimir 
Kouski.
Actuació de Lluís Llach al Casal de Calaf.

Desembre 1988.  Gala de ballet clàssic al Cercle 
Mercantil, amb peces musicals de Txaikovski, 

RAMON ROBERT Bach i Manuel de Falla.
La Copereta de Nit ( Teatre de l’Aurora) presenta 
un espectacle de varietats.
Actuació a la discoteca Scorpia de l’Orquestra Pla-
teria.

Gener 1989.  Rialles presenta al Saló Rosa la repo-
sició de La Guerra dels botons, el clàssic del cine-
ma francès.

Actuació al pub Cruïlla d’Igualada de 
Pere Flipat, grup musical de pop rock 
format a Capellades. Faran la presen-
tació del seu primer disc.

Febrer 1989.  Programat per Rialles, 
El Talleret de Salt estrena al Cercle 
Mercantil l’obra El Metge per força, de 
Molière.
 
Març 1989.  Representació d’alta qua-
litat a Igualada (Mercantil) i Calaf ( 
Casal) amb protagonisme de tres pri-
meres espases del teatre català:  Laura 
Conejero, Imma Colomer i Rosa No-
vell. Es tracta d’una obra original de 
Sergi Belbel, Elsa Schneider.
S’estrenen al cinemes igualadins i 
anoiencs les pel·lícules Rain man i Un 
pez llamado Wanda (Rovy Cinema), 

Las amistades peligrosas ( Kursal) i El manantial 
de las colinas ( Centre parroquial de Sant Martí 
de Tous).
Representació al Centre Mercantil de The Knack, 
amb direcció de Ricard Reguant.
Actuacions a Igualada (portat per Rialles) i co-
marca del pallasso Tortell Poltrona.
Concert a Igualada del cantautor local Ricard Ga-
barró, al qui acompanya el grup Tràiler. 

GABY (cantant de Los Salvajes)  
“No, no ha canviat res, perquè tocar al 1966 o tocar ara, vint 
anys després, segueix consistint en aixecar de les cadires a la 
gent, donant cor i entrega. Allò únic diferent son els equips tèc-
nics. Ara son molt millors, molt més perfeccionats”.

CHRISTOPHER LEE (actor)

“Jo a Espanya, he fet algunes pel·lícules. La primera amb Jimmy 
Martin (Eugenio Martin), que es deia Pánico en el Transiveria-
no. Despres en vaig fer una altra amb Jess Frank ( Jesús Franco), 
El Conde Drácula. I durant el rodatge d´aquesta encara vaig 
participar en una tercera pel·lícula, que crec que es diu Cuade-
cuc vampir, que la va rodar un director català que feia un cine-
ma molt experimental, Pere Portabella. Tinc un bon record de 
totes tres”.  ( Entrevistat per aquest mitja a una de les edicions 
del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges).

TORTELL POLTRONA (pallasso) 

“El meu nou espectacle, Clovi, no és un espectacle de circ ni 
d’animació, ni tampoc teatre literari. No és res d’això ni deixa 
de ser-ho”. 

MARY SANTPERE (actriu còmica)

“Quan anava a l’escola em vaig adonar que jo tenia certa gràcia 
natural, perquè això de fer riure no s´adquireix. Es allò que por-
tes a la sang”. 

TONI GILI (músic de jazz)

“Quan ens han preguntat si La Locomotora Negra és un grup de 
jazz català, sempre he respost que no. Responc que La Locomo-
tora Negra és un grup català que fa jazz i que el jazz te una es-
sència molt determinada. La del poble nord-americà negre. No 
existeix un jazz català, de la mateixa manera que no por existir 
una sardana sueca”.

RAMON CALDUCH (cantant romàntic)

“Jo crec que si el romanticisme desapareixes, també perdríem 
tota la part sentimental i espiritual de l´esser humà. Si no existís 
el romanticisme, seriem com robots. Jo també he cantat molt 
a les discoteques i el ritme no ha guanyat mai la partida a les 
melodies romàntiques”. 

MARIA DEL MAR BONET (cantant)

“Tota la meva família per part de mare es catalana i sempre 
m´he sentit dividida entre les Illes Balears i Catalunya. La meva 
mare es de Gràcia i tinc família a Sant Sadurní i a Montblanc. 
Jo em sento molt catalana. Sempre seré tan catalana com ma-
llorquina”. 



Aquest any restem dintre de la comarca de l’Anoia.
Una imatge d’Igualada i una de Castellfollit del Boix.
M’agradaria comentar que des de petit he fet moltes 

excursions per la comarca. Primer dins el món de l’esplai i després per 
lliure, pel plaer de caminar combinat amb la descoberta de nous indrets 
(i evidentment, un cop descoberts, fotografiar-los).
La fotografia de Castellfollit és del pantà del Muntaner. Fent una passe-

jadeta vam trobar aquesta superfície d’aigua. L’he vist anomenada pantà 
o bassa del Muntaner i està situada al nord-oest del poble de Castellfollit 
del Boix. No sé com deu estar enguany amb la sequera que tenim, però 
el 2005 ens va sorprendre pel volum d’aigua.
La imatge d’Igualada és més coneguda. Correspon a la canalització del 
torrent de l’Espelt i urbanització dels voltants i de l’avinguda de Gaudí, 
més avall del pont de Fàtima.

2005.

Bassa del Muntaner. Castellfollit del Boix. 2005. Obres al torrent de l’Espelt. Igualada, 2005

Divendres, 30 de desembre de 2022 CULTURA 27

40 ANYS FOTOGRAFIANT L’ANOIA JOAN SOLÉ OLLER
Fotògraf.

CULTURA 

Al Saló de Sessions de 
l’Ajuntament d’Igua-
lada, ha tingut lloc 

l’últim acte de la Capitali-
tat Cultural a Igualada, la 
signatura del conveni entre 
l’Ajuntament d’Igualada amb 
la Revista d’Igualada i la Uni-
versitat de Lleida per impul-
sar la creació de dos volums 
sobre la Història d’Iguala-
da. Així ho han fet l’alcalde 
Marc Castells, Josep Maria 
Solà, president de la Revista 
d’Igualada i Jaume Puy, rec-
tor de la Universitat de Llei-
da. Durant els propers tres 
anys Igualada tindrà la seva 
història actualitzada i redac-
tada en dos volums.
Tot seguit l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells ha fet el traspàs 
del relleu de la Capitalitat de 
la Cultura Catalana a Jaume 
Dulsat, alcalde de Lloret de 
Mar, juntament amb Xavier 
Tudela, president de l’Orga-
nització Capital de la Cultu-
ra Catalana, Pere Camps, re-
gidor de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
Cristian Fernández, regidor 
de Cultura de l’Ajuntament 

de Lloret de Mar.
Marc Castells, alcalde d’Igua-
lada, ha fet balanç d’aquest 
any cultural agraint a les 
entitats: “Les institucions 
podem ser el motor però les 
entitats són la gasolina. Un 
agraïment a totes les entitats 
que ho han fet possible”.
Xavier Tudela, president de 
l’Organització Capital de la 
Cultura Catalana ha valorat 

Igualada fa el traspàs del relleu de la Capitalitat 
de la Cultura Catalana a l’Ajuntament Lloret de Mar

molt positivament la capita-
litat del 2022: “Som molt feli-
ços pel que ha succeït aquest 
any a Igualada, un projecte 
de ciutat i de país. Quali-
fiquem com a excel·lent la 
capitalitat de la cultura a la 
vostra ciutat.”
Jaume Dulsat, alcalde de 
Lloret, ha rebut el relleu de 
la capitalitat pel 2023: “La 
capitalitat a Lloret serà plu-

ral i diversa”.
Igualada acaba l’any més 
cultural, on s’ha pogut viu-
re la cultura des de tots els 
racons de la ciutat amb més 
de mil d’activitats i propos-
tes diverses programades de 
forma especial per l’ocasió, 
que han comptat amb el ta-
lent local i la implicació de 
les entitats que formen el 
teixit cultural igualadí. 

EXPOSICIONS 

La galeria  D’ARA fa un salt 
i ha posat en marxa un 
nou servei d’exposicions 

on-line perquè l’art arribi a tot-
hom també a través de la pan-
talla. Així, la galeria ha estrenat 
una nova web (www.galeriada-
ra.net), a través de la qual s’ex-
posaran obres pictòriques.
La galeria exposarà cada mes, 
amb el denominador comú de 
“Art de fi de s.XX” de manera 
virtual una mostra amb obres 
que formen part del seu fons 
d’art. Per altra banda, la galeria 
seguirà oberta i amb la seva 
activitat habitual. Actualment 
ja no presenta nous artistes 
sinó que va mostrant el seus 
fons pictòric. “L’experiència de 
gaudir de l’art en primera per-
sona és un privilegi que no es 
pot perdre i que pot conviure 
perfectament amb l’experiència 
virtual”, manifesta Jordi Jubert, 
director de la Galeria.  
Actualment, pot visitar-se a la 
galeria (C/del Vidre, 8, Iguala-
da) una mostra d’artistes nas-
cuts al 1800, s.XIX amb obres 
dels pintors Meifren, Olga Sac-
haroff, Barrau, Martí Alsina, 
Gimeno, Fortuny, Graner... 

D’ARA Galeria 
d’Art s’estrena amb 
mostres virtuals



SEGONA DÈCADA DEL SEGLE XX.
CURIOSA I TESTIMONIAL FOTOGRAFIA DE L’INTERIOR DE LA FÀBRICA DE PASTES D’EN ROBERT MARTÍ.

HISTÒRIA DE LA FOTOGRAFIA 
I DE L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA

AFI HISTÒRIA DE 
LA FOTOGRAFIA A 

IGUALADA

Ens pots trobar també a:

La fàbrica i la botiga de pas-
tes estaven localitzades al 
Carrer del Born cantonada 
amb el Carrer Nou; just on 
actualment hi ha les depen-
dències de la Farmàcia Bau-
sili.
Després d’altres i anteriors ti-
tularitats, amb Ramon Martí 
i Cardona aquest establi-
ment -amb taller propi a les 
dependències interiors- es va 
popularitzar amb el nom de 
“Queviures Robert Martí”.

Recerca a càrrec de Carmel-
la Planell, com a historiadora 
i fotògrafa.

Imatges i textos subjectes a 
Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic 
Municipal i Fons de Documen-
tació de l’Agrupació Fotogrà-
fica d’Igualada (AFI). Material 
recentment digitalitzat.

MÚSICA 

El dimecres 4 de gener,  a 
les 6 de la tarda, la Ba-
sílica de Santa Maria 

d’Igualada acollirà el Concert 
d’Any Nou, a càrrec de l’orga-
nista Joan Paradell i Solé, or-
ganitzat pel Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajunta-
ment d’Igualada. 
El programa que porta per tí-
tol “Bach.... i els aniversaris” i 
inclourà aquest any peces de 
Bach, Franck, Perosi, Torres i 
Just i l’entrada serà gratuïta. 
Joan Paradell i Solé és organis-
ta Emèrit de les Celebracions 
Litúrgiques del Sant Pare i de 
la Capella Musical Pontifícia 
“Sixtina” del Vaticà). Paradell 
va començar els estudis musi-
cals a la seva ciutat natal, Igua-
lada, amb el gregorianista P. 
Albert Foix, i al Conservatori 
Municipal amb els Mestres Jo-
sep M. Oriol i Murt, Josep M. 
Oriol i Llanas i Teresa Roig.  
Posteriorment estudià orgue 
amb la professora Montserrat 
Torrent al Conservatori Supe-
rior de Música de Barcelona. 
El 1973 es va traslladar a Roma 
per continuar els seus estu-
dis d’orgue i composició amb 
el Mestre Monsenyor Valentí 
Miserachs, i es diplomà, sota la 
seva direcció, en orgue i com-
posició organística. Ha realit-
zat nombrosos concerts arreu 
del món.

L’any 2021 li va ser atorgat 
pel Papa Francesc, l’Augustae 
Crucis insigne pro Ecclesia et 
Pontifice pel seu compromís i 
dedicació a l’església i al Sant 
Pare.

PROGRAMA
“BACH.... I ELS ANIVERSARIS”
J.S. BACH (1685-1750). 
- Fantasia en Sol menor (BWV 
542)
- Coral: “Wachet auf, ruft uns 
die Stimme” (BWV 645)

C. FRANCK (1822-1890.

L’organista Joan Paradell oferirà el 
Concert d’Any Nou a Santa Maria

- Prélude, Fugue et Variation, 
Op.18
- Grand Choeur en Do major

L. PEROSI (1872-1956).
- Andante per la benedizione
- Preludi in Fa major

E. TORRES (1872-1934).
- Impresiòn teresiana
- In modo antico
- Berceuse

J. JUST (1897-1960).
- Marxa elegíaca
- Himne del Patge Faruk. 

TEATRE 

Víctor Borràs Gasch, 
codirector de Teatre 
Nu, va recollir a mit-

jan desembre, en un acte a la 
seu de la Diputació de Barce-
lona, el premi de teatre Fre-
deric Roda 2022 pel text “Els 
ossos de l’irlandès”. El guardó 
és un reconeixement de la Di-
putació i de l’Agrupació Dra-
màtica de Barcelona (ADB) 
i consiteix en una dotació de 
8.000 euros i l’edició del text 
premiat.
“Els ossos de l’irlandès” ha re-
but així, un segon reconeixe-
ment en menys de dos mesos, 
ja que el passat mes d’octubre 
va ser guardonat també amb 
el premi Quim Masó. Aquests 
premis faran possible que 
l’obra es produeixi i sigui una 
realitat al 2023. L’obra “Els 
ossos de l’irlandès” s’estrena-
rà al Temporada Alta i esta-

rà dirigida per Xavi Ricard i 
interpretada per Ivan Benet, 
Norbert Martínez, i Ernest Vi-
llegas.
Víctor Borràs, autor del text, 
en recollir el premi mostrava 
la seva alegria i agraïa a l’or-
ganització el reconeixement. 
Borràs va voler compartir el 
premi amb la seva família i 
“amb totes les persones que 
formen o han format part del 
Teatre Nu, la companyia on 
treballo des de fa més de vint 
anys. Amb ells i elles aprenc 
cada dia aquest ofici”. Borràs 
ha afegit que “escriure és un 
acte solitari, però fer teatre 
és per sobre de tot un acte 
col·lectiu. Gairebé tot el que 
he après del món del teatre 
ho he fet a la companyia i en 
companyia i per això penso 
que aquest premi també és per 
la gent amb qui comparteixo 
aquesta utopia que és fer del 
teatre una forma de vida”. 

Víctor Borràs del Teatre Nu 
rep el premi Frederic Roda 
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NOTES TEATRALS

Gràcies per tant, primeres!
La Primera. David Pintó i Joan Valentí. Teatre de l’Aurora

Què hauria estat de la nostra societat sense les prime-
res persones que han fet el pas per obtenir alguna 
cosa? En el cas de les dones, sempre sota l’ombra 

d’un home (pare, germà, marit, fill...), era molt més difícil 
d’aconseguir un reconeixement, així i tot, ho van fer. Però, 
de què serveix ser la primera si ningú dona veu a les teves 
fites?

Amb aquesta intenció de donar a conèixer a una de les do-
nes més importants de la nostra comarca durant els anys 
de la República, l’igualadí i gran actor consolidat, Joan Va-
lentí i David Pintó (direcció) han presentat al públic “La 
Primera” un muntatge teatral en honor a la Nativitat Yarza 
Planas, la primera alcaldessa de Catalunya i dona més que 
valenta i lluitadora.
 
“La Primera” no deixa indiferent a ningú. Mitjançant un es-
tudiat monòleg sobre la vida, la política i l’educació, en Joan 
Valentí ens porta als anys de la República i Franquisme de 
la mà de diferents dones que van ser les primeres a brillar 
en diferents disciplines. La protagonista de la història, i, per 
tant, el fil conductor és la Nativitat Yarza Planas, qui va ser 
alcaldessa de Bellprat i professora a més de cinquanta loca-
litats de Catalunya.

El Teatre de l’Aurora, ple de gom a gom durant les tres fun-
cions, va ser l’escenari de l’obra així com un espai per mos-
trar una exposició de la mestra.

Sobre l’escenari, Valentí ha fet viatjar en el temps a tots els 
presents sense moure’ns de la cadira. El seu potent monò-
leg, amb tocs d’humor i emocionants moments ha estat 
acompanyat per la veu en off d’una fictícia Nativitat i imat-
ges reals del segle passat. Amb objectes com unes maletes 
perdudes, una pissarra i una mà que il·lustra la història de 
les primeres, en Joan Valentí ha aconseguit treure del calaix 
el nom de moltes dones que ara, gairebé cent anys després, 
tindran el reconeixement que mereixen i el coneixement de 
la injusta societat els el va privar. 

Si parlem de la Nativitat Yarza, és una dona que va pro-
tagonitzar una dura història com la de molts catalans que 
van haver de marxar de la seva terra sense saber si podri-
en tornar a trepitjar-la. Yarza, una professora que estima-
va sense condicions a tothom i tenia devoció per ajudar i 
ensenyar, va estar exiliada durant quaranta anys, i quan 
va fer el pas per a tornar a Catalunya, mai va arribar, no-
més van fer-ho les seves maletes. Si fem una reflexió de 
tot plegat, és injust veure com una persona que ha fet el 
bé, tingui un final tan trist per culpa dels que creuen que 
allò que és bo només pot ser imposat per la seva voluntat.

Allò de “la letra con sangre entra” no tenia cabuda en la 
manera d’ensenyar de la Nativitat; ella, com a pionera de 
l’educació, creia que els nens havien d’estimar, conèixer i 
aprendre. I això, apreciat Joan Valentí, és el que em vas 
transmetre durant la teva funció: nous coneixements his-
tòrics i feministes a través de les dones del nostre passat 
que ens han fet millor el present, un gran aprenentatge 
com a dona per continuar la lluita que amb tanta dificul-
tat unes altres van començar, i estimar una vegada més el 
teatre i la cultura. 

NOELIA GARCIA SÁNCHEZ
Periodista
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TEATRE 

Teatre Nu ofereix abans 
d’acabar l’any dues ses-
sions de l’obra Despier-

ta! Retablos de la vergüenza, 
un espectacle de la Cia Tepsis 
Teatro que convida a sentir 
per sobre de tot, a emocio-
nar-se, a enfadar-se, a riure, 
en definitiva… a viure. L’obra 
és una invitació a observar la 
realitat, a impregnar-se del 
que passa, i ser conscients del 
que suposa seguir la inèrcia. 
A l’obra s’exposen les diferents 
realitats que es donen mentre 
el món gira.
La Cia Tepsis Teatro va néixer 
amb l’objectiu de transformar 
la societat mitjançant el tea-
tre. D’aquesta manera i amb 
una ideologia social i com-
promesa, Tepsis aborda des de 
l’humor, el drama o la tragèdia 
els problemes socials que ens 
assoten cada dia.
Despierta! Retablos de la ver-
güenza simula una exposició 
d’un museu en la qual 7 retau-
les amb les seves respectives 
estàtues cobren vida en acos-
tar-se a elles. El recorregut per 
aquesta inusual exposició va 

de bracet de Lavinia, la guia 
del Museu, qui explica el que 
la creadora de cada peça/re-
taule vol comptar abans que 
aquesta es manifesti. Una ma-
nera d’entendre el món en el 
qual vivim, sense jutjar, sense 
imposar, d’aquí ve que siguin 
retaules, simplement mostrant 
el que ens envolta dia a dia, i 

Teatre per adults amb “Despierta!” 
a la Casa del Teatre Nu

que moltes vegades i vergo-
nyosament ni tan sols veiem.
La cita és avui divendres 30  a 
les 20 hores a la Casa del Tea-
tre Nu de Sant Martí  de Tous.  
Les entrades es poden reser-
var al telèfon 677519625 o fer 
la compra directament per in-
ternet a la web:  https://entra-
dium.com/events/despierta. 

MÚSICA 

El divendres 23, després 
de participar en les tra-
dicionals cantades de 

Nadal, a la plaça de l’Ajunta-
ment, els cantaires de la Coral 
de Santa Maria es reuniren en 
un restaurant de la nostra ciu-
tat per compartir un sopar de 
germanor. La festa es desen-
volupà com es costum en un 
ambient de cordialitat, germa-
nor i bon humor i es perllongà 
gairebé fins a mitja nit.
Els cantaires regalaren a la di-
rectora Coni Torrents una bo-
nica cistella de flors, i també 
lliuraren un obsequi personal 
a la secretària Concepció Cua-
dras. En les ofrenes es posà de 
relleu l’estima i la gratitud de 
la Coral envers les esmentades 
companyes per la seva entusi-
asta i voluntariosa dedicació.

EDICIÓ D’”EL TRUMFO” DE 
DESEMBRE
La Coral de Santa Maria ha 
distribuint als cantaires i col-

laboradors, l’exemplar d’”el 
trumfo” de fi d’any, que cor-
respon al número 230 de data 
31 desembre 2022. Consta de 
24 pàgines.
En la primera pàgina junt 
amb els titulars més desta-
cats, la fotografia del nou vo-
lum de la Coral, amb aquest 
titular: “Aquest llibre és un 
homenatge a les persones que 
han fet possible els vuitan-
ta-tres anys d’existència de la 
Coral de Santa Maria”. 
L’editorial signat pel presi-
dent Lleonard del Rio porta 
per títol “A les portes d’un 
any sabàtic”. S’explica que 
2022 ha estat un any amb no-
table activitat, en el que s’ha 
aconseguit «un balanç ben 
falaguer —impensable— del 
que ens podem sentir satis-
fets i del que hem de donar 
gràcies a Déu». I continua el 
text: «Ara s’escola l’any vell, 
i fidels i coherents al nostre 
compromís amb els cantaires, 
la Coral tal com tenia projec-
tat, es prendrà el 2023 com un 

any sabàtic, en el que malgrat 
s’organitzaran alguns actes 
puntuals, i fins i tot algunes 
actuacions (...)».
El butlletí publica l’activitat 
específica dels mesos novem-
bre i desembre, i dóna comp-
te amb detall de l’extraordi-
nari acte de presentació del 
llibre “Coral de Santa Maria 
d’Igualada (1939-2020)”, il-
lustrant-lo amb un reportat-
ge fotogràfic. També es parla 
de l’àmplia difusió d’aquest 
històric volum en els mitjans 
informatius, així com d’una 
selecció de les adhesions i fe-
licitacions rebudes. Altres in-
formacions són les cròniques 
de les actuacions a la basílica 
en la commemoració de la di-
ada de santa Cecília, patrona 
de la música —el 27 de no-
vembre—, i de la festa patro-
nal de la Immaculada —el 8 
de desembre—.
Completen aquesta revista les 
habituals seccions “Properes 
activitats”, “Aula d’assaig” i 
“Els tres peus al gat”. 

La Coral de Santa Maria acomiada l’any 
amb un sopar de germanor



Tot un elogi a la professionalitat de la igualadina 
Anna Bernadas i l’australiana Jane Hollands, dues educadores 
que caminen juntes a l’avantguarda d’un món canviant

En cap cas no em permetria de tancar aquesta 
pàgina de La cultura i les seves manifestacions, 
d’enguany, sense concedir des de l’àmbit de 

l’ensenyament -com a motor de cultura- un reconei-
xement merescut a l’extraordinària comesa educati-
va d’una Igualadina, Anna Bernadas, que, juntament 
amb la seva companya, l’australiana, Jane Hollands, 
i l’Àlex Cerdà, director del Princess Margaret School 
de Barcelona, han portat a terme des de fa temps. 
I que, al capdavall, no és altra cosa que el procedi-
ment i la dinàmica de treball, d’un llarg dia rere dia, 
d’aquestes dues dones. Amb tot, ben poques vegades 
podem celebrar que persones tan nostres destaquin 
en termes d’innovació educativa; i, que gràcies a 
una brillant conferència i a una reveladora conversa 
s’avenen a compartir les seves millors pràctiques per 
a donar suport a les classes d’IB Primària del Batxi-
llerat Internacional, d’avui i demà; tot garantint que 
el PYP (enfocament educatiu d’indagació transdis-
ciplinar basat en conceptes) aconsegueixi una trans-
formació completa i generi prou impacte com per a 
garantir fer del món un lloc millor per a l’educació.
Això és, en un acte complimentat el passat mes de 
novembre, en una de les sales de cinema de l’Ate-
neu igualadí, i amb una convinguda concurrència 
de gent amiga i família; de la mà de l’Anna, la Jane i 
l’Àlex va ser presentat públicament tot un engresca-
dor i favorable projecte. En primer lloc, unes entusi-

astes paraules de benvinguda de la nostra 
igualadina, Anna, bo i agraint la receptivi-
tat del públic envers aquesta convocatòria, 
van servir de preludi per a una sentida pri-
mícia sobre els mateixos convocants de l’ac-
te. D’una banda, va ser presentat l’Àlex Cer-
dà, director del Princess Margaret School 
de Barcelona, de fet l’impulsor d’aquesta 
agosarada empresa d’assessoria educativa; 
sense el qual, aquest projecte en sí i el do-
cumental resultant de l’esmentada pràctica, 
no haguessin estat del tot possibles.
Una puntual dissertació dels tres educa-
dors va servir per a introduir al públic en 
què consisteix i ha consistit l’experiència 
d’implementar aquest novell i ambiciós progra-
ma educatiu. Seguidament, el documental havia de 
servir d’exhaustiva presentació d’un exitós projecte 
que contempla -com a objectiu principal- el propò-
sit d’ajudar les escoles, en la quotidianitat diària de 
les seves aules, a millorar els índexs d’aprenentatge 
mitjançant una intervenció assessora sobre el dia a 
dia dels seus ensenyaments; així com a partir d’una 
participació a les reunions de planificació. De re-
truc, aquesta iniciativa, de manera ocasional, també 
incorpora l’organització de tallers destinats a la in-
troducció de noves teories educatives susceptibles de 
ser posades en pràctica al llarg del curs escolar.

Tal i com mostra el documental, aquest pro-
jecte educatiu, implementat per les dues edu-
cadores, s’ha dut a terme en quatre centres 
de Barcelona: Princess Margaret Internatio-
nal School, Àgora Sant Cugat International 
School, Zurich Schule Barcelona i St.Peter’s 
School Barcelona; introduint l’experiència 
del treball de col·laboració i la importància 
del “hands on”, és a dir, anar per feina. Tot 
plegat realitzat mitjançant l’experiència de 
dues professores que, a resultes d’una llarga 
i reeixida tasca per tot el món, avui, han es-
devingut unes més que expertes assessores 
per a un treball d’equip -entre directors, co-
ordinadors i mestres- summament efectiu 
pel que fa a la millora de la pràctica educati-
va a les aules, altrament una manera de for-

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

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

aperitiuscatalans@hotmail.com

mar permanentment al professorat; una experiència 
que es fa ben palesa en el documental.
L’èxit d’aquest pla d’actuació ha suposat que, en qües-
tió de temps, l’Anna i la Jane ja hagin ampliat -en sis 
escoles més- el seu camp d’acció, a Catalunya. I, ha 
estat precisament, el passat mes d’octubre que, amb 
motiu de la IB Global Conference, The Hague 2022 
(conferència on hi concorren escoles que segueixen 
els programes de l’IB, de tot el món), l’espai que va 
poder fer públic a nivell europeu aquest testimonial 
documental, que amb aquest mateix reclam tothom 
pot visionar.
Un breu perfil d’aquestes dues educadores, ens des-
cobreix una Jane, com a ensenyant i aprenent inter-
nacional de gairebé tres dècades. Aquesta professio-
nal i entusiasta de l’educació va començar a Austràlia, 
consolidant de ple l’exercici docent per Àsia i Euro-
pa. Des de l’ensenyament a classe fins a la gestió de 
tota l’escola, ha ocupat estadis d’alta responsabilitat a 
tots nivells dins del context de Primària. 
La cursa docent d’Anna ha consolidat recentment 
un cercle complet. D’uns inicis a l’Estat espanyol, ha 
treballat també al Regne Unit, al Sudan, a Suïssa i a 
Dinamarca, fins al retorn a casa, a Barcelona, a l’any 
2019. Pensadora i aprenent altament conceptual, l’IB 
PYP va ser el complement perfecte per a gestar la 
seva manera natural d’inspirar i instruir altres. Un 
tarannà despert i la capacitat de crear experiències 
d’aprenentatge l’empenyen a canviar l’univers educa-
tiu, tant del professorat com de l’alumnat. 
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L’AGENDA

matinada a la nau de Cal Sanahuja

FESTA DE CAP D’ANY  
Calaf

Festa de Cap d’Any
Torna la festa de Cap d’Any orga-
nitzada per La Polseguera i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Calaf. 
Dissabte a la 1 de la matinada a la sala 
d’actes Teresa Escolà

L’HOME DELS NASSOS  
Vilanova del Camí

Matinal amb recepció a l’Ajuntament, 
cercavila, arribada de l’Home dels Nas-
sos a la plaça del Mercat i campanades 
infantils amb animació. Dissabte des 
de les 10 del matí a l’Ajuntament

REVETLLA DE CAP D’ANY  
Vilanova del Camí

Ball amb Strombersions i  després 
sessió de DJ. Dissabte a partir de la 1 
de la matinada al centre polivalent de 
Can Papasseit

LLIURAMENT DE CARTES ALS REIS 
Sta. Margarida de Montbui

Tradicional lliurament de cartes als 
patges reials. Dissabte a partir de les 
11 del matí a Mont-Àgora

DIUMENGE 1

LLIURAMENT DE LES CARTES AL 
PATGE FARUK  
Igualada

El Patge Faruk recollirà les cartes que 
els infants igualadins escriuen als Reis 
d’Orient. Diumenge partir de 2/4 d’11 
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MÚSICA  
Igualada 

Gran gala de valsos i obertures a 
càrrec de l’orquestra Terres de Marca 
que reprèn el tradicional concert 
d’abast universal que obre les portes 
al nou any. Divendres a les 8 del ves-
pre al Teatre Municipal l’Ateneu.

TEATRE  
Igualada 

Cicle Km0. “Le Voyage” de JAM. Un 
meravellós espectacle per a tots els 
públics que aborda, amb l’humor del 
clown, el viatge que han d’emprendre 
refugiats i migrants cap a una nova 
vida. Divendres a les 6 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

CINEMA  
Calaf 

Cicle Gaudí. “La voluntària”. La Ma-
risa, una doctora recentment jubilada 
cansada de comparar-se amb les seves 
amigues, decideix viatjar a un camp 
de refugiats a Grècia. Divendres a les 
9 del vespre al Casino.

DANSA  
Capellades 

Aquest any una de les activitats 
vinculades al Saló serà l’actuació de 
l’escola de dansa Dance&Fun, que 
presentarà “El Trencanous”.. Diven-
dres a les 6 i a les 7 de la tarda al 
Teatre La Lliga.

TEATRE  
Sant Martí de Tous 

“Despierta!. La Cia Tepsis Teatro ens 

presenta “Despierta! Retablos de la 
vergüenza”. L’obra és una invitació a 
observar la realitat, a impregnar-nos 
del que passa, i ser conscients del que 
suposa seguir la inèrcia. Divendres a 
les 8 del vespre a la Casa del Teatre Nu.
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FESTA DE CAP D’ANY  
Piera

Festa per celebrar l’entrada del nou 
any amb música per a tots els públics. 
Amb la participació de Jovent de Piera 
Classics Show, Jaume Vallès, Miquel 
del Pozo i Gabri S. Dissabte a la 1 de la 

del matí al Teatre Municipal l’Ateneu.

ESPECTACLE INFANTIL I 
ARRIBADA DELS PATGES REIALS  
Castellolí

Espectacle infantil “Ai que em mullo” 
i arribada dels patges reials Faruk i 
Nuk. Diumenge a partir de les 6 de la 
tarda a la Brillante.

ARRIBA EL PATGE FARUK  
la Pobla de Claramunt

Visita del patge Faruk i l’espectacle 
infantil “Ens agrada el Nadal” de la 
cia Més Tumàcat. Diumenge a les 5 de 
la tarda a l’Ateneu Gumersind Bisbal

DIMECRES 4 

CONCERT D’ANY NOU
Igualada 

Concert d’any nou a càrrec de Joan 
Paradell i Solé, organista emèrit de 
la Capella Musical Pontificia Sixtina. 
Oferirà obres de Bach, Franck, Ra-
meau, Perosi i Joan Just. Dimecres a 
les 6 de la tarda a la basílica de Santa 
Maria

DIJOUS 5 

CAVALCADA DELS REIS
Igualada 

Rebuda de les autoritats locals a Ses 
Majestats els Reis d’Orient. Caval-
cada per la ciutat i repartiment de 
regals. Dijous, a partir d’1/4 de 6 de 
la tarda des del Passeig Verdaguer, 

EXPERIÈNCIES MATEMÀTIQUES

A través de més de 40 mòduls interactius es posen 
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. Exposició 
commemorativa amb motiu del 25è aniversari del 
seu traspàs. Del 15 de desembre al 8 de gener a la 
Sala Municipal d’Exposicionse.

PARLA’M EN CATALÀ

Exposició fotografica que mostra el testimoni de 
persones de diferents àmbits de la societat iguala-
dina 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 
f lors i elements naturals. Creacions amb temàtica 
nadalenca. Del 7 de novembre al 2 de gener al Punt 
de lectors 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 audiovisu-
al 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 Cançoner 
Popular de Catalunya. Dotze mòduls que contenen 
imatges, textos i codis QR que donen accés a docu-
ments complementaris. Del 22 de novembre al 15 de 

gener a la sala petita 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 f lors, d’es-
tius i tardors.... Del 12 de desembre al 8 de gener a 
la sala d’exposicions de l’Ateneu Igualadí.

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’Òmnium 
Cultural Anoia

EXPOSICIONS
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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 i Dg: 15:45
Dll i Dt: 15:45/19:30

SALA 2

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA 3D
Dv Dg a Dt: 18:45/22:35

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

SALA 3

INSPECTOR SUN Y LA MALDICIÓN...
Dv Ds Dll i Dt: 16:00/17:50
Dg: 17:15

A TODO TREN 2
Dv: 20:00

EL PEOR VECINO DEL MUNDO
Dv: 22:00
Dg: 19:10/22:00
Dll: 19:45
Dt: 19:45(VOSE)

SALA 4

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA 3D
Dv Dg a Dt: 17:45/21:35
Ds: 16:45

A TODO TREN 2
Dv Dg a Dt: 17:45/21:35
Dv Dll i Dt: 15:45

SALA 5

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA
Dv: 16:45/20:30
Ds: 16:15
Dg: 17:15/21:00
Dll: 16:30/20:30
Dt: 16:30(VOSE)/20:30

SALA 6

EL GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO
Dv i Dt: 15:50/18:00/20:10
Ds: 15:50/18:00
Dg: 18:00/20:10
Dll: 15:50(CAT)/18:00/20:10

WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE
Dv Dg a Dt: 22:15

SALA 7

REZA POR EL DIABLO
Dv Dll i Dt: 16:30/18:30/20:30/22:30
Ds: 16:15/18:15
Dg: 18:30/20:30/22:30

SALA 8

EL GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO
Dv Dll i Dt: 19:25
Dg: 19:50

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA
Dv Dll i Dt: 21:30
Dg: 21:45

EL PEOR VECINO DEL MUNDO
Dv Ds Dll i Dt: 16:50
Dg: 17:00


Ateneu Cinema

igualada

TOP GUN: MAVERICK
Dg: 17:30

EL GRAN MAURICE
Dg: 19:25

SALA GRAN

I WANNA DANCE  
Dv: 20:30
Dg: 17:00
Dll: 19:30
Dt: 17:00
Dc: 20:30

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA  
Dv: 16:30
Dg: 20:15
Dt: 20:15
Dc: 16:30

SALA PETITA

TODOS LO HACEN
Dv: 16:45/20:45
Dg: 17:15/20:30
Dll: 19:45
Dt: 17:15/20:30
Dc: 16:45/20:45

Menú de dilluns a diumenge per 8,95€

93 803 93 40  /      609 420 063 Servei a domicili

GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO

I WANNA DANCE

TODOS LO HACEN

EL PEOR VECINO DEL MUNDO

EN GRAN MAURICE

A TODO TREN 2

Estats Units. Ciència-ficció. 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: The Way of Water’ comença contant la 
història de la família Sully (Jake, Neytiri i els seus fills), 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. Biografic. 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 fins a convertir-se una de les 
artistes de la música pop més reeixides, supervendes i premiades 
de tots els temps.

Espanya. Comèdia. De Martín Cuervo. Amb Salva Reina, Kira 
Miró, Carlos Santos, Mariam Hernández
Quatre parelles reben una invitació per a passar un cap de setmana 
a l’hotel on es van casar. El que no saben és que l’amfitrió vol fer-los 
xantatge. I molt menys que, l’endemà, apareixerà mort.

Estats Units. Drama. De Marc Forster. Amb Tom Hanks, Mariana 
Treviño, Manuel García-Rulfo, Rachel Keller
Otto Anderson (Tom Hanks) és un vidu rondinaire i molt obstinat. 
Quan una alegre jove família es muda a la casa del costat, Otto tro-
ba l’encaix en l’espavilada, i molt embarassada, Marisol, la qual cosa 
comporta a una molt improbable amistat que posarà el seu món 
potes enlaire. Remake de la pel·lícula sueca ‘A Man Called Ove’ de 
2015.

Regne Unit. Comèdia. De Craig Roberts. Amb Mark Rylance, 
Sally Hawkins, Rhys Ifans, Mark Lewis Jones
La veritable història de Maurice Flitcroft, un pare de família i 
operador de grua en un petit poble anglès, que veu perillar el seu 
lloc de treball degut a la inestabilitat econòmica del país. Després 
de veure un partit de golf televisat, Maurice s’enamora del joc i 
decideix participar en el torneig més important del món, el Open 
Britànic. 

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 fia 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
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Em dic Èlia Pérez, vaig néixer a Iguala-
da el 9 de novembre del 1993.

Des que vaig acabar la carrera de Pu-
blicitat i Relacions Públiques he fet tot 
el possible per treballar i formar-me a 
Igualada, ja que m’encanta viure i tre-
ballar aquí.
Em considero una persona creativa 
i compromesa, amb moltes ganes de 
treballar i formar-me constantment. 
M’encanta la gastronomia, practicar 
esport i viatjar.

L’any 2019 vaig descobrir el CrossFit i em va enganxar tant fins 
al punt que actualment, compagino la meva feina de màrque-
ting com a Influencer Manager, amb algunes hores com a “coach” els divendres i 
alguns dissabtes a @box_dinamic_xtrem

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
que l’oferta de feina i el valor als treballadors augmenta a Igualada i s’evita la fuga 
de professionals de la ciutat.

#249 ÈLIA PÉREZ

Quin rotllo de canvi climàtic. Vaig a posar una es-
tona l’aire condicionat a tope. Un Nadal sense fred 
no és Nadal ni és res!

IAIA TONETA   @iaia_toneta

Uns aclariments
El tió existeix, la “tiona” no.
El tió arriba a les cases. No se’l va a buscar al 
bosc. Agafar-lo del bosc és un segrest.
Al tió no se li fan carícies. Sé li fot un bon cop 
de bastó.

TONI MARLÈS   @tonimarles

Trobo que aquest any, tal i com estan les coses, 
costarà saber quina és la notícia fake dels inno-
cents el 28 de desembre

FRANCESC ESTEVE I TOMÀS   @funkyover

El sopar d’empresa dels aqueus el va haver de 
pagar amb la visa Odiseu. Al restaurant no ac-
ceptaven el taló d’Aquil·les.

XAVIER BERMÚDEZ   @xavibermudez

El free jazz va néixer en un moment en què a 
Estats Units la paraula llibertat tenia fortes im-
plicacions polítiques. Estic expectant per saber 
quins gèneres musicals ens aportarà el Madrid 
de Isabel Díaz Ayuso.

JORDI MARCÉ I NOGUÉ   @jordimarce

Memorable concert de Sant Esteve de la @co-
ralmixta a l’església del Roser amb el flamant 
i brillant, nou director, Eric Varas. Entusiasme i 
qualitat assegurat peça del Mestre Just a 8 veus 
“Amavit eum Domini”.

PERE CAMPS OVIEDO   @camps_oviedo

Igualada, aquella ciutat amb una gestió es pès-
sima... 1. Riu podrit 2. Entitats culturals dema-
nant espai 3. Hospital saturat 4. Zero inversió 
en mobilitat sostenible 5. Problemes al Consell 
Comarcal 6. Biollac 7. Transport públic pèssim 
M’ajudeu a completar la llista?

SALVADOR ESQUERRA   @0_vador

#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.El Servei de Farmàcia de 
l’Hospital renova la certifica-
ció de qualitat2.Detingut un home per culti-

var 2.320 plantes de marihua-
na en una masia d’Òdena1.L’alcalde Castells anuncia 

el nou Auditori al costat del 
Parc Central en plena revolta 

d’entitats culturals

www.veuanoia.cat

FOTO: Cesc Sales

@ajuntament_montmaneu @nuriasamaniego @raycountry

XARXES 
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SANTORAL: Gener
 30 Mansuet; Rainer; Anísia; Fèlix I, papa .
 31 Silvestre I, papa; Coloma; Melània la Jove; 
 1 Santa Maria, Mare de Déu; Manuel.
 2 Basili el Gran; Gregori Nacianzè; Macari  
 3 Anter, papa; Genoveva; Fulgenci; Daniel.
 4 Rigobert; Odiló; Isabel-Anna Seton,  
 5 Telèsfor; Simeó Estilita; Emiliana

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

ESGLÉSIA 

Com cada any, al Mo-
nestir de Carmelites 
d’Igualada-Jorba es 

podrà acabar espiritualment 

Hora Santa i missa de cap 
d’any a les Carmelites

34 Divendres, 30 de desembre de 2022ESQUELES

A.C.S.
La missa es farà a l’església de Sant Martí de Tous, 

el divendres 30 de desembre a les 16h

Nasqué a Sant Martí de Tous, el 18 de novembre de 1941, 
i morí a Sitges el 25 de desembre de 2022, a l’edat de 81 anys.

Maria Claramunt Marimon
EN RECORD DE 

Sant Martí de Tous, desembre de 2022

l’any present. El dissabte 
31 de desembre, a les 9 del 
vespre, tindrà lloc una Hora 
Santa i a les 10, la Missa de 
vigília d’Any Nou, correspo-
nent a la solemnitat de Santa 
Maria Mare de Déu. 

ESGLÉSIA 

El proper diumenge, 1 
de gener, les relíqui-
es de Santa Teresina 

de l’Infant Jesús, com ho 
van fer el 2003, visitaran 
el Monestir de Carmelites 
d’Igualada-Jorba. El motiu 
és el 150è. aniversari del seu 

naixement i el 25è. aniver-
sari de la seva proclamació 
com a Doctora de l’Esglé-
sia. Aquesta vegada aniran 
acompanyades de relíquies 
dels pares de la santa, Sant 
Lluís i Santa Cèlia. Els actes 
seran els següents:
A les 5 de la tarda, medita-
ció titulada “La devoció del 

Visita de les relíquies de Santa Teresina 
de l’Infant Jesús

Sagrat Cor de Jesús en San-
ta Teresina” per Mn. Xavier 
Prevosti, hnsc.
A ¼ de 7 de la tarda, al ma-
teix monestir, vespres can-
tades de la solemnitat de la 
Mare de Déu, presidides pel 
Pare Francesc d’Igualada.
A ¾ de 7 de la tarda, venera-
ció de les relíquies i comiat. 

VATICÀ 

“Voldria demanar a tots 
una oració especial, pel 
papa emèrit Benet, que 

en silenci està sostenint a l’Es-
glésia. Recordeu-lo, està molt 
malalt, demanant al Senyor 
que el consoli, i el sostingui en 
aquest testimoniatge d’amor a 
l’Església, fins al final”. Aques-
ta ha estat la petició del Papa 
Francesc al final de l’audièn-
cia general d’aquest dimecres, 
28 de desembre, en dirigir-se 
en les seves salutacions als 
pelegrins de llengua italiana, 
congregats a l’Aula Pau VI del 
Vaticà. Paraules, les del Papa 
Francesc, que deixen entre-
veure el delicat estat de salut 
del seu predecessor.
Una vida dedicada a l’oració, 
la música, l’estudi i la lectura

Des del portal Vatican News 
recorden que, el passat 16 
d’abril, Joseph Ratzinger va fer 
95 anys i el febre del 2013, al-
guns mesos després de la seva 
dimissió, es va traslladar al 
monestir Mater Ecclesiae, als 
Jardins Vaticans, on viu actu-
alment. En tot aquest període 
ha estat assistit per les consa-
grades de l’Associació Memo-
res Domini i el seu secretari 
personal, Georg Gänswein, 
que al llarg dels anys sempre 
ha parlat d’una vida dedicada 
a l’oració, la música, l’estudi i 
la lectura.

PROXIMITAT I CORTESIA 
AMB BENET XVI
En nombroses ocasions, el 
Papa Francesc ha parlat del 
vincle amb el seu predecessor, 
al qual va anomenar “pare” i 

“germà” en el Ángelus del 29 
de juny de 2021, en el 70è ani-
versari d’ordenació sacerdotal 
de Ratzinger. Així mateix, des 
de l’inici del seu pontificat, 
el Papa Francesc va iniciar la 
“tradició” de trobar-se amb el 
Papa emèrit. Començant per 
la primera visita històrica del 
Papa acabat d’escollir, va ar-
ribar en helicòpter a la resi-
dència de Castel Gandolfo, on 
Benet va romandre unes set-
manes abans de traslladar-se 
al monestir Mater Ecclasiae 
al Vaticà. En les vigílies de les 
vacances de Nadal o Pasqua, o 
quan hi ha consistoris amb els 
nous cardenals, el Papa Fran-
cesc mai ha volgut perdre’s el 
gest de proximitat i cortesia 
d’assistir al monestir vaticà 
per a saludar-lo i expressar-li 
els seus millors desitjos. 

El Papa demana “una oració especial per Benet XVI” 
que està molt malalt
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Tel. 616 71 00 51

romen 
ruiz 
santana

serveis:
 fontaneria, 

electricitat, pladur, 
paleteria.

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 ecorativa

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!
������������������������

·  ��� �� ��� ���
·  
	 ��� ��� ���



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



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 certificat eficiència energètica

Des de juny de 2021 és obligatori en tots els casos 
el certificat d’eficiència 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 finalitat 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

GUIA LEGAL

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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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

PATROCINAT PER:

“Triem la millor cobertura per a tu”

DIVENDRES 30:
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

DISSABTE 31:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIUMENGE 1:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 2:
TOUS

Av. Balmes, 73

DIMARTS 3:
MR SINGLA

Pujades, 47

DIMECRES 4:
JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DIJOUS 5:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIVENDRES 6:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H



L’Hospital Universitari d’Igua-
lada fa un pas endavant per 
adaptar el servei de Trauma-
tologia i Cirurgia Ortopèdi-
ca als nous models d’atenció, 
basats en l’alta especialització 
dels professionals. Això, per-
met que el professional pugui 
incorporar les darreres nove-
tats tècniques i tecnològiques i 
millorar la qualitat de l’assis-
tència, amb cirurgies menys 
invasives i una recuperació 
més ràpida del pacient.

La recerca de pro-
fessionals especia-
litzats ha estat clau 
per donar un impuls 

al Servei de Traumatologia 
i Cirurgia Ortopèdica. Des 
de maig de 2022, està diri-
git pel Dr. Guillem Saló i 
Bru, reconegut especialista 
de columna vertebral, pro-
vinent de l’Hospital del Mar 
de Barcelona. Amb el Dr. 
Saló al capdavant, s’ha dotat 
el servei d’un equip format 
per una combinació de gent 
jove amb empenta i pro-
fessionals amb experiència. 
L’atracció d’especialistes ha 
permès estructurar el servei 
en cinc unitats subespecialit-
zades, que cadascuna d’elles 
cobreix, respectivament, la 
patologia de l’àrea del ge-
noll, maluc, peu i turmell, 
extremitat superior i co-
lumna vertebral. Aquesta 
distribució és fidel reflex de 
com ha evolucionat l’especi-
alitat en els darrers 30 anys, 
durant els quals s’ha passat 
d’uns professionals versàtils 
que, amb unes tècniques poc 

sofisticades afrontaven qual-
sevol patologia de l’aparell 
locomotor, al model actual, 
en el qual el professional és 
altament qualificat en una 
articulació específica.

L’equip de genoll, format 
per quatre especialistes que 
cobreixen tot l’espectre de 
la cirurgia del genoll. Són 
capaços de solucionar des 
de lesions esportives fins a 
fer reconstruccions per ci-
rurgia artroscòpia, així com 
cirurgia de revisió protètica, 
especialment en pròtesis in-
fectades. 

L’equip de maluc, amb tres 
professionals que ofereixen 
tractaments tant en la cirur-
gia degenerativa de maluc, 
com en el tractament de la 
patologia de maluc en l’adult 
jove. Són experts, també, en 
cirurgia de revisió protètica 
i tractament de les fractures 
que es donen al voltant d’una 
pròtesi de maluc.

La unitat de peu i turmell, 

L’Hospital Universitari d’Igualada atrau nous especialistes 
per al Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
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un equip format per dos 
facultatius i un podòleg. El 
principal tret diferencial és 
la unitat interdisciplinària de 
peu diabètic, capdavantera a 
Catalunya, on amb la col·la-
boració d’altres professionals, 
donen un tractament inte-
gral d’una patologia tan com-
plexa com és el peu diabètic. 
La unitat d’extremitat supe-
rior formada per tres met-
ges especialistes que cobrei-
xen tota la patologia des de 
l’espatlla fins a la mà.

La unitat de columna ver-
tebral integrada per tres 
professionals amb àmplia 
experiència, que realitzen 
tècniques mínimament inva-
sives pel tractament de pato-
logia de la columna. Conjun-
tament amb especialistes en 
reumatologia, rehabilitació 
i anestesistes, conformen la 
unitat interdisciplinària de 
patologia de la columna, que 
fa un tractament integral de 
la patologia de la columna 
oferint la millor solució per 
cada cas.

 @hospitaligualada

Hospital Universitari d’Igualada

ENTRE TOTS MILLOREM L’HOSPITAL DE DIA ONCOLÒGIC
LA SEVA LLUITA ÉS LA NOSTRA LLUITA

COL·LABORA-HI!
WWW.ESLANOSTRALLUITA.CAT

Un camp d’acció ampli i va-
riat
La Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia és l’especi-
alitat quirúrgica que tracta 
els problemes de l’aparell lo-
comotor, que és l’encarregat 
del moviment del cos i està 
format pel sistema osteoar-
ticular i el sistema muscular. 
Aquesta especialitat, engloba 
des de les fractures i luxaci-
ons per traumatisme, fins la 
patologia per desgast de les 
articulacions, passant pels 
problemes congènits o del 
creixement de l’aparell lo-
comotor en nens, les lesions 
musculars i lligamentoses en 
esportistes i altres problemes 
esquelètics com podrien ser 
tumors o infeccions. Això fa 
que el seu camp d’acció si-
gui ampli i variat. El Servei 
de Traumatologia i Cirurgia 
Ortopèdica és un dels serveis 
amb més activitat de l’hos-
pital; amb una població de 
referència de 140.000 habi-
tants, realitza una mitjana de 
25.000 visites i  més de 2.000 
intervencions cada any.

Genoll, maluc, peu i turmell, extremitat superior i columna vertebral, 
són les diferents unitats del servei, que compten amb professionals especialitzats en cada àrea

Durant els darrers anys, els 
avenços tècnics i tecnolò-
gics han estat determinants 
per impulsar l’especialitza-
ció dels professionals. Un 
exemple n’és la implantació 
de la cirurgia artroscòpica i 
mínimament invasiva, que 
permet reparar cartílags, lli-
gaments o fins i tot implantar 
pròtesis mitjançant petites 
incisions. També han evo-
lucionat els materials, amb 
pròtesis que cada vegada ofe-
reixen més durabilitat, i els 
dissenys, més anatòmics o 
inclús, en alguns casos, per-
sonalitzats. Tot plegat, de la 
mà dels avenços tecnològics, 
com per exemple, l’ús de la 
impressió 3D per crear mo-
dels a escala real de fractures 
o de lesions de l’os. 
També són destacables altres 
progressos com la realitat 
augmentada (que no virtual), 
la qual té moltes aplicacions 
dins el camp de la cirurgia 
ortopèdica i traumatologia 
–tant en l’àmbit docent com 
assistencial–, així com també 
la cirurgia robòtica. 

El Dr. Guillem Saló, cap del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica Els professionals del servei es preparen per a una intervenció quirúrgica

Les fotos de l’autora Ángela Zumel



Constança Lladó
Directora del nou coworking Cal Neri.

Soc Constança Lladó i Gambín, he nascut a Igualada i 
tinc 26 anys. Soc pilot de globus aerostàtic. Soc llicenciada 
en ciències gastronòmiques i culinàries, especialitzada en 
alta cuina i pastisseria; a més a més, he fet un Màster 
en gestió, emprenedoria i innovació perquè m’agraden els 
reptes i valdre’m per mi mateixa. He creat el coworking 
Cal Neri, per a ajudar als altres a assolir els seus somnis

Quina finalitat té el coworking?
Reunir a persones de diferents àmbits professio-
nals que necessitin desenvolupar idees, projectes 
i la seva professió en un espai inspirador rodejat 

de la millor companyia. 

A qui va dirigit?
A petites empreses que comencen, autònoms o persones que 
fan teletreball i volen disposar d’un àmbit de relació amb els 
clients, disposar de servei de secretaria, rebre correspondèn-
cia i comandes... A Cal Neri oferirem servei de recepció de 
paquets, notificacions, internet d’altra capacitat, espai per a 
reunions, trobades de networking, espais comuns amb servei 
de cafè, fruita fresca... En definitiva, un lloc on desenvolupar 
la seva idea de negoci, sense fer grans inversions i en un am-
bient de comunitat d’emprenedors. 

Teniu contractat un enginyer informàtic.
És per a assegurar en tot moment bona connectivitat a in-

ternet i, si cau, que es pugui seguir treballant. A més tindrà 
la funció de protegir el treball que s’estigui fent, protegir les 
dades i que no hi pugui entrar cap virus.

Quins avantatges té treballar en un centre coworking?
En un local de negoci propi hi ha moltes despeses que no 
pots controlar, en canvi si tens un espai llogat amb tots els 
serveis que pots arribar a necessitar, saps quin cost tens, sen-
se sorpreses i et pots dedicar a allò que coneixes i saps que 
vols fer. A més a més, treballar a un coworking ajuda a crear 
sinergies i comunitat entre les persones, fet que ajuda a po-
tenciar els negocis i la productivitat i creativitat.
 
Els clients tindran el seu espai privat?
Tenint en compte que parlem d’un espai polivalent, sí, cadas-
cú tindrà el seu espai. Disposem de cabines insonoritzades 
per fer reunions telemàtiques o trucades, així com sales de 
reunions i un espai chill-out per descansar i desconnectar. 
Tindrem molta varietat de tarifes i cadascú podrà optar pel 
temps que necessiti. I sense estar vinculat al coworking, po-
dran utilitzar les sales de reunions.

Tenint en compte que la teva formació no és empresarial, 
com arribes a la idea de crear un espai coworking en un 
edifici tan conegut a Igualada com Cal Neri?
L’antiga fàbrica tèxtil de la família portava molts anys tanca-
da. Pensant què s’hi podria fer, en copsar la necessitat que té 
Igualada d’espais per a treballar amb el sistema coworking, 
ho vaig tenir clar. 

Cal Neri és un edifici emblemàtic d’Igualada. Qui en va 
ser l’arquitecte?
El meu tiet avi, Carles Lladó Badia va dissenyar l’edifici de 
quatre plantes per ser la fàbrica i l’habitatge familiar.

Tenint formació de cuina i pastisseria, no vares pensar en 
obrir un restaurant?
He aparcat, de moment, el tema restauració i he fet un màster 

en gestió i emprenedoria perquè em ve de gust orientar-me 
en aquest camp. A la llarga segurament faré confluir els dos 
temes, però de moment estic concentrada en Cal Neri.

L’altre leit motiv de la família Lladó són els globus i tu ma-
teixa ets pilot. No t’atrau el món de l’aeronàutica?
Els globus m’agraden molt i volo sempre que puc. Però tinc 
un sentit inquiet i tinc ganes de crear una cosa que ajudi als 
altres a complir els seus projectes. Cal Neri neix per això.

Continues volant en globus?
Faig una dotzena de vols anuals.

Quantes persones podran treballar a Cal Neri?
Trenta-cinc o quaranta persones. Farem de 8 del matí a 7 de 
la tarda. Cadascú tindrà un codi per l’entrada. Hem cuidat 
molt la sostenibilitat tant en les instal·lacions com en els re-
cursos.

Quedarà garantida la privacitat de cadascú?
Totalment. Sense oblidar que parlem d’un espai de coworking 
i la seva finalitat és la de crear sinergies a través de l’espai, ca-
dascú tindrà la privacitat que desitgi en el seu negoci i per 
suposat una privacitat total garantida de la xarxa interna.

Els ajuntaments i els consells comarcals també fan els seus 
espais de coworking. Hi ha diferència?
Nosaltres volem esdevenir un espai de referència per a autò-
noms i empreses, potenciant el contacte i l’intercanvi entre 
emprenedors. Hem dissenyat un espai confortable, amb ca-
dires ergonòmiques, cuina per a escalfar el dinar, menjador, 
cafetera.... que tothom hi pugui treballar a gust.

Això ho fareu des del primer dia.
Efectivament. El dia 14 de gener inaugurem i farem tres con-
ferències obertes a tothom, perquè la gent emprenedora es 
vagi trobant. Si algú ens vol contactar pot entrar a la nostra 
pàgina web: calneri.com on trobarà tota la informació i la 
forma de contacte. 

“Cal Neri és un coworking que neix a Igualada per  
ajudar als emprenedors a complir els seus somnis ”
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Espai patrocinat per:

COWORK | BUSINESS | NETWORK

OBERTURA

INAUGURACIÓ

16 de gener

14 de gener a partir de les 10h del matí.
Jornada de Ponències, Networking i

Brunch.

      calneri
www.calneri.com

Carrer Sant Carles, 10
08700 Igualada

  JAUME SINGLA @jaumesingla

diuen...
Estem a punt de “tocar el dos” del 2022 i a un  “tres i no res” del 2023.  Les Corts s’han convertit en “una olla de grills” entre els  que “fan la punyeta” i els que “els aixafen 
l’ull de poll”. El “mon-arca” navega com en Noé, “salvant les espècies”. I els de les medalles, que no en tenen mai prou estris per fer la guerra, en tenen més que suficients 
per mantenir “a ratlla els insurrectes” de casa, segurs que res es canviarà “negociant”. Tenen “la paella pel mànec” i no la deixen. El 36 va posar l’estat “cara el sol” i com 
“plou poc” tot està molt sec i “ple de pols”. I fer “un pols” a l’estat ja es veu que costa molt car. Així molts “baixen la persiana”, no sigui que els “donin “corda” per pen-
jar-los. I els que han “pacificat l’estelada” es dediquen a gestionar les cadires i a administrar aquell “bloc de la perifèria”, tan necessitat d’arreglar “la seva teulada plena 
de goteres”. Ara diuen que és qüestió d’esperar, perquè ja “controlen” quan els “necessiten” (però es sospita que ajuden a que la “propietat” no hagi de “moure un dit”).
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