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A Piera i Igualada, 
fi ra de Nadal i a Vila-
franca, Fira del Gall

Pàgs. 20, 21 i 27

L’Orquestra Simfòni-
ca Europea, en con-
cert als Hostalets

Pàg. 27

Demà al vespre a 
Igualada, Cantades 
de Nadal

Pàg. 22

Marcel Gros estrena 
espectacle a l’Aurora

Pàg. 21

Acapte de sang a 
Capellades i Òdena

Pàg. 21

El SARTC 2010, amb 
Lluís Llongueras, a 
punt d’obrir portes

Pàg. 32

Pessebre Vivent a 
Carme i a Montbui

Pàgs. 23 i 24

Al llarg del cap de 
setmana, a Masque-
fa, Mercat Medieval

Pàg. 20

Encesa de la llàntia 
solidària, amb Mans 
Unides

Pàg. 20

Primera represen-
tació dels Pastorets 
d’Igualada

Pàg. 23

L’equip de gimnàs-
tica estètica del CR 
San Roque, campió 
d’Espanya

Pàg. 34

Pren la sortida de la solidaritat

Marató de joguines, marató de sang i marató de TV3
Intens cap de setmana de maratons a la comarca, i cap d’esportiva. Són activitats solidàries, de llarga durada i que demanen la col.laboració i solida-

ritat de la ciutadania. Així Creu Roja fa una crida per la Marató de recollida de joguines noves, Masquefa prepara una nova edició de la marató de 
sang amb deu hores ininterrompudes per atendre els donants, i la tercera és la marató de TV3 i que ja fa dies que els anoiencs n’ha pres la sortida, i és 
que els darrers caps de setmana ja s’han realitzat activitats diverses per recollir diners per la causa, com ara la fira de Santa Llúcia a Tous o la trobada 
esportiva que va organitzar el Club de Handbol Igualada.   Pàgs. 17, 19 i 22

Les compres de Nadal 
segures i a casa

“Per Nadal, tria Igualada”. Aquest és l’eslògan de la campanya que té 
com a objectiu fer adonar a la ciutadania de que hi ha diversos motius 

per fer les compres als comerços de casa i que no cal anar a fora o en 
grans àrees comercials.

També per aquestes dates s’aposta per la seguretat ciutadana i s’ha 
desplegat ja, un dispositiu policial amb més vigilància pels carrers. Pàg. 16

Reconeixements diversos 
a igualadins

El president del gremi de Constructors de l’Anoia, Francesc Sabaté, ha 
estat guardonat amb el premi Àlex Mazcuñán, que atorga el Col.legi 

d’Aparelladors, en reconeixement a la seva trajectòria professional i soci-
al. També ha estat guardonat, aquest per la Generalitat, el doctor igua-
ladí Josep Ferrer i Riba, per a serveis excepcionals a la justícia, i un tercer 
reconeixement en forma de Premi Bonaplata de Patrimoni s’ha lliurat 
a Rec.0 la novedosa iniciativa de ciutat en què s’ha valorat el patrimoni 
industrial.    Pàgs. 4 i 11
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D’INTERÈS 16 de desembre de 20102

FARMÀCIES DE TORN

SANTORAL
Avui dijous dia 16: Sta. Adelaida (Alícia). Sts. Ananies, 

Azaries i Misael. St. Josep Manyanet. Sta. Albina. Dia 
17: St. Llàtzer. St. Joan de Mata. Beata Iolanda. Dia 18: 
Mare de Déu de l’Esperança (o de la O). St. Gacià. Dia 
19: St. Nemesi. Sta. Tea. Sta. Eva. St. Benjamí. Dia 20: St. 
Domènec de Silos. St. Macari. Dia 21: St. Pere Canisi. St. 
Severí. St. Gliceri. Dia 22: Sta. Elena. Sts. Zenó i Demetri. 
Sta. Francesca Xaviera Cabrini. Dia 23: Sta. Victòria. St. 
Joan de Kety. St. Teòdul. 

Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de 
l’endemà. A partir de les 12 de la nit caldrà adre-
çar-se, amb la recepta corresponent, a la Policia 
Local.

Avui dijous, dia 16: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 17: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 18: Secanell, Òdena, 84.
Dia 19: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 20: Bausili, Born, 23.
Dia 21: Verdés, Soledat, 119.
Dia 22: Del Pilar, c/ Comarca-Mestre Montaner .
Dia 23: Pagès, Pau Muntades, 54. 
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COMPRA
D’OR
• OR VELL

• OR MALMÈS
• OR TRENCAT

• MONEDES • ETC...

TALLER DE JOIES

C/ Sant Jordi 1
08700 IGUALADA

Tels. 93 803 29 51 - 626 00 66 76

NO REGALEM DINERS! PAGUEM EL PREU JUST!
VALOREM AMB LA MÀXIMA TAXACIÓ

Aquestes  festes a més,
l’obsequiem amb un regal

Vingui a veure’ns

Bones

Festes!!

TERÀPIES NATURALS
• DIETISTA
• FITOTERÀPIA
• QUIROMASSATGE
• MASSATGE ESPORTIU
• DRENATGE LIMFÀTIC MANUAL
• REAFIRMANTS
• PILATES PERSONALITZAT
• NATUROPATIA
• ACUPUNTURA I MOXIBUSTIÓ
• REFLEXOLOGIA
• TERÀPIA FLORS DE BACH
• TERÀPIA REIKI
• TERÀPIA REGRESSIVA
• MESOTERÀPIA VIRTUAL

Per aquestes festes tenim una gran varietat en:
• productes ecològics • sense gluten 

• sense lactosa ni sucre…
• preparem paneres 
de Nadal Vine a 

veure’ns !

Regala salut !

REC.0 rep el premi Bonaplata de 
Patrimoni
Dilluns passat, REC.0 va rebre el 

Premi Especial de Patrimoni 
Bonaplata 2010 que atorga l’Asso-
ciació del Museu de la Ciència i de 
la Tècnica i d’Arqueologia Indus-
trial de Catalunya i que té com a 
objectiu premiar aquelles persones 
i institucions que hagin dut a ter-
me accions per valorar el patrimo-
ni industrial a través de l’estudi, la 
rehabilitació, la difusió o reivindica-
ció d’un patrimoni industrial. La ini-
ciativa igualadina ha estat recone-
guda amb uns premis que enguany 
arriben a la 18a edició i demostren 
un llarg recorregut i prestigi. 

El jurat del premi, format per 
la junta directiva de l’AMCTAIC, va 
valorar el fet que es tracti d’una 
iniciativa privada que reivindica el 
patrimoni industrial a través d’una 
activitat comercial temporal. De la 
mateixa manera, el jurat va desta-
car especialment la difusió i reper-
cussió en els mitjans de comunica-
ció per promocionar i revitalitzar 
el turisme industrial; i la importàn-

cia de donar a conèixer un antic 
barri industrial que es transforma 
temporalment en un escenari de 
disseny, moda i creativitat. També 
es va valorar l’originalitat de la 
iniciativa que aposta per la reu-
tilització de l’espai en desús amb 
l’objectiu d’atraure noves empre-
ses i revitalitzar la zona a través 
de les activitats paral·leles que s’hi 
organitzen. 

Els premis Bonaplata s’agrupen 
en tres categories: El Premi Estudis 

que fa èmfasi en el coneixement 
d’un paisatge industrial o d’una 
instal·lació concreta; el Premi Re-
habilitació que es refereix tant als 
béns mobles com immobles que 
conjuntament constitueixen el pa-
trimoni industrial; i el Premi Espe-
cial de Patrimoni, que és el que ha 
obtingut la iniciativa igualadina 
i va dirigit a persones o instituci-
ons que hagin contribuït a valorar 
diferents aspectes del patrimoni 
industrial. 

ÒdenaOberta presenta més de 300 
recursos al POUM d’Òdena
Dilluns passat va acabar el ter-

mini de presentació de recur-
sos a l’aprovació inicial del POUM 
d’Òdena.

ÒdenaOberta va presentar di-
ferents recursos al POUM sobre te-
mes cabdals per al municipi en els 
propers anys, concretament fins al 
2026, horitzó que preveu el POUM.

Les al·legacions presentades 
tracten molts aspectes que mar-
quen clarament cap a on Òdena-
Oberta vol que vagi el creixement 
del municipi. Aeroport Corporatiu, 
habitatges en sòl no urbanitzable, 
Turó del Castell, etc. L’aspecte in-
dustrial és un dels temes impor-
tants sobre el que ha presentat 
moltes al·legacions i també moltes 
propostes. ÒdenaOberta rebutja 
el creixement al nord del municipi 
amb la proposta de 370 Ha que es 
vol requalificar i fa una proposta 
de sòl industrial molt més coherent 
amb la situació econòmica actual, 
amb les necessitats reals de sòl in-
dustrial i també més racional per a 
la proximitat de serveis i subminis-
tres ja existents.

Concretament, es proposa sòl 
per a activitats econòmiques a to-
car dels actuals polígons del Pla 
de les Gavarreres, Vilanova i Plans 
d’Arau. La proposta industrial 
d’ÒdenaOberta fa una proposta 
agosarada però molt més realista 
i realitzable que la proposta del 
POUM al Creixement Nord. La pro-
posta dóna resposta a les necessi-
tats de sòl per enquibir perfecta-
ment sòl per desenvolupar-hi les 
activitats que el Consorci de la Zo-
na Franca té previst fer a l’Anoia.

ÒdenaOberta canalitza les al-
legacions de centenars de propie-
taris que defensen els seus legítims 
interessos, presenta al·legacions a 

l’entorn de la creació de la zona 
industrial nord, al.legacions que 
constaten la manca de definició de 
l’aeroport corporatiu, que manifes-
ten la discrepància en la zonificació 
del castell d’Òdena, que sol.liciten 
explicacions per la desaparició de 
centenars de masies, habitatges, 
coberts i granges, i que advoquen 
per la rectificació d’un inventari del 
patrimoni arquitectònic, històric 
i arqueològic que el POUM recull 
amb importants errades... Ara cal 
que l’Ajuntament doni resposta, 
resposta seriosa. No ha de respon-
dre amb un no perquè no. Està en 
joc el futur urbanístic d’Òdena i un 
model de poble.

Els Premis Bou 2010, 
de Montbui, ja tenen 
finalistes
El passat dimarts, a l’Ajunta-

ment de Santa Margarida de 
Montbui, es feren les primeres 
votacions per tal de designar els 
qui passarien a la fase final de 
l’adjudicació dels prestigiosos Pre-
mis Bou, els quals han arribat ja a 
la XIIa edició. Fase final en la qual 
el jurat d’enguany decidirà, el 10 
de gener, quins seran els guanya-
dors en les categories: individual, 
d’entitats, d’activitat i comarcal.

Les Mencions Especials ja van 
quedar fixades. Són dues: Rosa 
Benages, presidenta del Centre de 
Cultura Popular Sant Maure, per 
una banda, i l’entitat Asociación 
Española con el Càncer (AECC) 
Junta Local de Montbui, pels seus 
10 anys de continuïtat.

Per la candidatura individual 
passen a la final: Joan Domingo, 
Xavier Fitó, José Antonio Sabio i 
Josep M. Vives.

Per la d’entitats: l’Ateneu del 
Pi i la Comunitat de Regants de 
Santa Margarida de Montbui.

Per la d’activitats: Curs de 
Tècniques Comunicació Laringec-
tomitzats, Setmana de l’Avi, XIII 
Obert d’Escacs de Santa Margarida 
de Montbui i 10 anys d’Acampada.

Pel que fa a comarcal: AECC-
Igualada Molt X Viure, Associació 
de donants de sang de l’Anoia, 
Fundació Sociocultural Atlas i Xar-
xa Igualada fundació d’espectacle 
infantil i juvenil de Catalunya.

Festa romanesa a Carme

Dissabte celebràrem la tercera 
festa romanesa a Carme, que 

convoquem de forma anual.
Aquesta és una diada que té 

per objectiu estrènyer els llaços 
d’amistat entre la gent nascuda a 
Carme i els veïns provinents de Ro-
mania, i en aquesta ocasió la festa 
va ser molt emotiva per ambdues 
parts. 

Començàrem amb la brillant 
conferència d’en Joan Pinyol, qui 
mitjançant la presentació de la se-
va novel·la juvenil “Fi de curs a 

Bucarest” ens feu un retrat molt 
acurat del país i de la gent de Ro-
mania “des del record d’una terra 
que va deixar-me petjada”.

Les famílies romaneses dedi-
quen aquesta jornada als veïns, 
per la qual cosa van preparar un 
sopar amb ingredients típics del 
seu país i música molt animada 
per ballar i acabar la festa de for-
ma molt alegre.

La participació fou elevada i 
ens reunírem gent de Carme i dels 
pobles del voltant.

Cartes - Gestió 
d’apartats de correus 

- Certifi cats - Bustiades - 
Publicitat direccionada

Avinguda Europa, 35 nau 10 
 Pol. Les Comes - Igualada 

Tel. 93 116 22 22 - info@mba.cat
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Homenatge als matrimonis vilanovins 
que enguany compleixen les seves 
noces d’or
Van ser 11 matrimonis de 

Vilanova del Camí que els 
unia una data en comú, tots havi-
en contret matrimoni el mateix 
any, l’any 1960, per tant en fa 
50. L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí els va reunir  a tots en una 
matinal, dissabte passat a les ins-
tal.lacions del centre cultural de 
Can Papasseit i els va homenat-
jar amb música, poesia i amb res-
pecte i consideració, perquè tal 
com va dir l’alcalde “formen part 
de la base, del pilar sobre el qual 
s’ha construït la Vilanova del Camí 
d’avui i amb la que es projecte el 
futur”, en al.lusió a la descendèn-
cia dels homenatjats. I és que els 
assistents estaven acompanyats de 
fills néts i algun besnét.

La relació dels 11 matrimo-
nis que van assistir a la festa és 
la següent: Antonio Pérez Ro-
bles i Juana Gascó Moreno; Josep 
Martí Casas i Josefa Planell Rial; 
Francisco Ferrera Piñero i María 
Martínez Huerto; Daniel Tomás 
Soteras i Maria Luque Hidalgo; 
Rufino Galán Palomo i Isabel Mo-
reno Salgado; Josep Lliró Saba-
té i Aurora Martí Pujadas; Rafael 
Alamillo Burón i Carmen Sánchez 
Luna, Marcel.lí Morreres Vilade-
gut i Maria Rosa Morreres Robert; 
Jordi Palomas Martí i Maria Àngels 
Vilarrubias Iglesias; José González 
Collado i Potencia Capdevila Ro-
mero; i Antonio Tostado Arias i 
Angeles Iglesias Donaire.

L’acte de dissabte va arrencar 
amb la interpretació de “Paraules 
d’amor”, el tema de Joan Manuel 
Serrat que va brodar Sheila Gra-
dos, disfressant amb esforç i pro-
fessionalitat una lleugera indis-

posició gairebé imperceptible per 
part del públic.

La part central de l’homenat-
ge, com cada any la va protagonit-
zar el poeta Lleonard del Rio que 
va cridar matrimoni per matrimo-
ni, un a un, i asseguts al seu costat, 
els ret  homenatge amb prosa i 
poesia de manera personalitza-
da, amb històries que evoquen els 
seus passats, com es van conèixer, 
com es van declarar l’amor i com 
eren les relacions fa més de 50 
anys enrere. A voltes, el cant del 
poeta sorprenia al matrimoni ho-
menatjat.

Acte seguit,  l ’alcalde de 
Vilanova del Camí va fer lliura-
ment d’una placa commemora-
tiva a cada un dels homenatjats 
mentre l’esposa rebia un ram de 
flors. En el seu parlament, l’alcalde 
Joan Vich va traslladar el discurs a 
la Vilanova dels anys 60, per evo-
car uns índex de creixement del 
300 per cent, en bona part fruit 
de la immigració del propi Estat i 

comparant-lo amb un altre tipus 
d’immigració, la d’ara que ofereix 
la presencia de nous vilanovins 
de colors diferents, però també 
assenyalant l’estancament de la 
població perquè els nivells de crei-
xement del 300 per cent s’han re-
duït al 3 per cent en els darrers 
exercicis. L’alcalde, referint-se als 
matrimonis homenatjats els va 
agrair la seva empenta i els va po-
sar com exemple dels valors que 
representen la parella en un marc 
de diversitats com és l’actual.

Sheila Grados va tornar a l’es-
cenari per a interpretar un conjunt 
de peces musicals, convidant tam-
bé als homenatjats a ballar l’em-
blemàtica cançó “Pel teu amor” 
(Rosor).

Tot seguit es va fer la fotogra-
fia de família amb els 11 matrimo-
nis que celebren les noces d’or i els 
regidors i regidores del consisto-
ri vilanoví assistents. Un complet 
aperitiu servit a la mateixa sala va 
tancar l’acte.

A Piera es recullen 1.500 
quilos de solidaritat

Dissabte va tenir lloc la XII 
Marató de Piera Televisió 

amb més de 12 hores de progra-
mació en directe, la participació 
d’entitats i actuacions especials. 
Els moments més destacables de 
la jornada van coincidir amb la 
presència del cantant de boleros 
Moncho, que va interpretar dues 
cançons o la popular Núria Feliu 
que va llegir dos poemes. Els Fal-
cons de Piera van fer un número 
inèdit que van batejar amb el nom 
de Marató i també es va comuni-
car amb David Muñoz dels Estopa, 
qui es va comprometre a fer el 
possible per ser amb el grup en 
la pròxima edició. Per altra ban-
da, el fundador i vicepresident 

del Banc d’Aliments de Barcelona, 
Jordi Peix, va participar del tanca-
ment de la Marató juntament amb 
l’alcalde Jordi Madrid, la regidora 
de Comunicació Josefina Altarri-
ba, el regidor de Benestar i Famí-
lia Ramon Rius i el rector Ramon 
Ma Bosch amb Susi España com a 
representant de Càritas.  

La Marató va comptar amb 
moltes actuacions i col.laboracions 
d’altres entitats i grups com les 
sevillanes de Can Canals, Bollywo-
od, l’aplaudit Mag Jordi, En nom 
de Misae, l’Aula de Música o la 
Huella de Nagali, que va actuar 
al final amb la cançó de l’edició 
d’enguany. 

Un any més s’ha de felicitar 
l’organització per la bona coor-
dinació i sincronització durant el 
programa que presentaven Lucky 
Albert, Ma Àngels Isart i Juanmi 
Ramírez. La llista de persones que 
s’hi impliquen és llarga, per això, i 
més d’una tona i mitja d’aliments 
després, cal agrair l’esforç i la soli-
daritat de tots. 

Per últim, afegir que durant el 
cap de setmana s’emetrà un resum 
del programa que inclourà imat-
ges inèdites.

VILARRUBIAS-MARTÍ
GABINET JURÍDIC

C/ Clavells, 10 bxs. IGUALADA
Tel. 93 803 11 10 - Fax 93 805 04 02

vilarrubiasmarti@icab.es

Elisenda Vilarrubias Lampreave
Amparo Martí Gimeno

ADVOCADES

SEPARACIONS I DIVORCIS

La xifra de matrimonis va disminuir un 
12% a l’Anoia el 2009 
L’any passat es van celebrar 495 

matrimonis a la comarca, un 
total de 67 enllaços menys que 
l’any anterior. Així, l’Anoia segueix 
la tendència catalana a la baixa, 
ja que el 2009 el nombre de casa-
ments va ser el menor dels darrers 
55 anys segons l’Institut Català 
d’Estadística. 

Els matrimonis que més han 
disminuït són els catòlics, que han 

caigut un 23,4%, mentre que els 
civils només han baixat un 3,6% 
respecte el 2008. Així, les bodes 
civils es consoliden com a forma 
d’unió. La comarca de l’Anoia, 
amb un 76,6% de matrimonis ci-
vils, supera la mitjana catalana, 
que es troba en el 74%. 

Un altre element que canvia 
és l’edat mitjana dels nuvis que 
contrauen matrimoni, que creix. 

La dels homes és d’uns 33 anys i 
la de les dones d’uns 32. D’aques-
ta manera, en els últims 10 anys, 
l’edat mitjana dels nuvis ha cres-
cut en més de tres anys. Per altra 
banda, augmenten els casaments 
en segones núpcies i el percentat-
ge de matrimonis en què els dos 
cònjuges són solters ha caigut fins 
al 72,8%. 
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Concert coral extraordinari a Santa Maria
Dissabte passat, dia 11, la basíli-

ca de Santa Maria va omplir-se 
de gom a gom amb motiu d’un 
concert realment extraordinari en 
el qual van participar la Capella de 
Música de la Tossa d’Igualada, l’Or-
feó de Santa Coloma de Queralt, 
la Coral Noves Veus de Capellades 
i l’orquestra de cambra de l’Esco-
la de Música de Capellades, sota 
la direcció dels mestres Frederic 
Prat, en la primera part, i F. Xavier 
Cassanyes, en la segona. A més 
de l’elevat nombre d’intèrprets, 
el concert va ser també remarca-
ble perquè va permetre l’audició 
d’una cantata íntegra de Johann 
Sebastian Bach, fet certament molt 
poc usual entre nosaltres.

L’inici de la primera part va 
ser com una mena de preparació 
d’aquest moment. Hi van figurar, 
doncs, una mostra de l’eclosió de 
l’art gregorià del Cister --concre-
tament una Salve que van inter-
pretar els membres de la Capella 
de Música de la Tossa--, un motet 
provençal del segle XIII i una co-
neguda cançó profana del Canci-
onero de Palacio, del segle XV i, 
finalment, un deliciós madrigal del 
segle XVI. Acte seguit va interpre-
tar-se la cantata núm. 4 per al dia 
de Pasqua de 1724 de Bach, que 
porta per títol Christ lag in Todes-
banden (Crist jeia en els lligams de 
la mort). Com en totes aquestes 
obres escrites pel compositor ale-

many quan va ser contractat com a 
Cantor de l’església de Sant Tomàs 
de Leipzig, hi vam poder retrobar 
la bellesa perdurable d’una música 
escrita no pas per a la posteritat, 
sinó per a la litúrgia dominical, 
amb voluntat d’ajudar la religio-
sitat dels fidels. La interpretació 
d’aquesta obra complexa va ser 
excel.lent tant per part dels can-
taires com dels joves músics de Ca-
pellades, amb una menció especial 
per al baix solista Isidre Prat.

La segona part del concert va 
tenir un to diferent, més variat. 
Un cèlebre Ave Verum de Mozart, 
seguit de dues peces d’exaltació 
a la natura de Mendelsshon, van 
donar pas a tres obres escrites per 
compositors contemporanis: La 
primera, d’un compositor honga-
rès del segle XX i amb el text de 
les últimes paraules de Jesús a la 
Creu; la segona de Poire Vallvé, 
l’actual director de l’Orfeó Gra-

cienc, amb la lletra d’un poema 
de Miquel Martí i Pol; i la tercera, 
una adaptació coral de la popula-
ríssima cançó de Lluís Llach Amor 
particular, que va complaure molt 
el públic. Tot plegat va conduir, 
seguidament, a un altre element 
singular de la vetllada: l’estrena 
d’una peça per a cor i orquestra 
escrita per Xavier Cassanyes i que 
porta per títol Nefertari, la Reina, 
una obra colorista i espectacular 
en evocació de la qui fou esposa 
del faraó Ramsès II.

El públic va sortir molt satisfet 
d’un concert, que, tal com va dir-
se en aquell mateix acte, posava 
de manifest la voluntat dels cors 
i dels intèrprets d’evitar camins 
sempre fàcils i agraïts per afron-
tar, almenys de tant en tant, obres 
d’envergadura més gran que els 
permetin progressar en la seva tra-
jectòria amateur al servei de la 
música.

L’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada, tot un 
referent a nivell mundial

La Federació Marroquina d’In-
dústries del Cuir (FEDIC) i el 

Centre Marroquí de Tècniques del 
Cuir (CMTC) van visitar, a principis 
de desembre, l’Escola d’Enginye-
ria d’Igualada, per impulsar col-
laboracions a nivell formatiu, en 
el marc d’un programa de coope-
ració hispano-marroquí. Durant 
aquesta setmana la delegació va 
visitar laboratoris i centres d’es-
tudis dedicats a la formació sobre 
cuir de diferents indrets del país, 
com l’Institut Tecnològic del Cal-
çat, INESCOP, a Elda (Alacant).

Altres objectius d’aquestes vi-
sites són conèixer de prop el siste-
ma formatiu sobre el sector ado-
ber a Espanya i intentar adaptar 
tècniques formatives al context 
marroquí. A l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada s’ofereixen els estudis 

universitaris de Grau en Enginyeria 
Química i el Màster de Tecnologia 
del Cuir, oferta que els professi-
onals d’aquest país no tenen. La 
manca de centres referents en el 
cuir a nivell mundial i la gran ex-
periència en aquest sector que té 
l’Escola d’Igualada impulsa aquest 
i molts altres contactes.

Divorcis 
de mutu acord 

per 700700 euros

Tels.  647 85 98 47  
610 70 63 09
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MODASPORT
Florenci Valls, 89  - 08700 IGUALADA

VESTITS PER 
A FESTES 

37,95€

OFERTES
Jerseis per a home

Roba interior senyora

FABRICACIÓ 
PRÒPIA

TEL. 93 804 00 08

Intens final d’any a la Colla Gegaentera 
del Bisbalet
Enguany, l’agenda de la Colla 

Gegantera del Bisbalet ha estat 
molt plena d’activitats i sortides, 
especialment el darrer mes i mig.

A finals de novembre, la colla 
va participar a la cercavila de la 
Festa Major d’hivern el dissabte de 
St. Faust, segon patró de la ciutat. 
L’endemà mateix vam celebrar la 
ja tradicional pujada a la Tossa de 
Montbui, tot carregant el nostre 
gegant. Ens vam haver de llevar 
ben d’hora al dematí, però el dia 
va acompanyar molt i, amb moltes 

ganes, vam caminar fins a dalt on 
ens hi esperaven uns entrepans 
molt cruixents.

Durant el pont, el 5 de desem-
bre, es va realitzar la sortida a San-
tes Creus, una de les més maques 
de tot l’any, ja que l’ambient del 
poble i la seva bellesa encandilen 
tothom.

El proppassat diumenge vam 
treure altra vegada el gegant del 
local per tal de fer-lo participar en 
el lipdub que duia a terme la vila 
de Masquefa per tal de promocio-

nar-se com a candidatura a Ciutat 
Gegantera 2012.

Finalment, només resta per dir 
que, per segon any consecutiu, la 
colla serà una entitat col.labora-
dora amb el Saló de la Infància, 
on hi tindrà l’estand “L’hortet del 
Saló”.

Aprofitant l’avinentesa també 
volem agrair a tots els membres 
de la colla el seu suport i desitjar-
vos a tots unes bones festes i una 
bona entrada d’any.

Colla Gegantera del Bisbalet

Maria Enrich publica un 
nou llibre juvenil
... A l’hora de plegar, la Berta, la 

Tina i la Laia van sortir juntes com 
cada dia. L’Anna, la Ileana i el Jep 
s’hi van afegir. La Berta anava al 
mig i era qui més cridava de la colla. 
Qualsevol cosa que explicava, per 
insignificant que fos, es convertia 
en una anècdota divertida. L’Anna 
caminava al seu costat, silenciosa; 
només somreia cada cop que escla-
tava una riallada general...

Aquest és un fragment del 
darrer llibre que signa l’escriptora 
igualadina Maria Enrich Murt, llibre 
que ha vist la llum aquest darrer 
trimestre d’any i que ha editat Grup 
Editorial 62 – Estella Polar, inclòs en 
la Col.lecció Columna Jove.

“L’Anna i la Berta. Com una tas-
sa de llet amb cacau” conta com 
dues joves totalment desconegu-

des al principi i totalment diferents 
l’una de l’altra, acabaran formant 
un gran equip... però abans, què 
haurà de passar perquè s’enten-
guin?.

FITEX coordina un Consorci de recerca  
per a la creació de teixits destinats al 
tractament de patologies de la pell 
Un Consorci d’empreses lidera-

des per la igualadina “Pun-
to Blanco, estudien la creació de 
nous materials tèxtils amb l’ús de 
principis pal.liatius com hidratants 
i vitamines, i principis curatius com 
corticoides.

El nou projecte de recerca i 
desenvolupament coordinat pel 
Centre Tecnològic FITEX es diu 
Sanitex i té com objectiu produir 
materials tèxtils destinats al trac-
tament preventiu i pal.liatiu de 
les següents patologies cutànies: 
psoriasis, dermatitis atòpica i peu 
diabètic. La investigació d’aquests 
nous productes se centra en la in-
troducció en els teixits de principis 
farmacològics com els hidratants i 
les vitamines que atenuen aques-
tes malalties o altres com els cor-
ticoides que poden fins i tot tenir 
efectes pal.liatius.

Pel desenvolupament del pro-
jecte, liderat per l’empresa Punto 
Blanco, Fitex ha reunit un grup 
d’experts del sector del tèxtil, la 

sanitat, la investigació i les noves 
tecnologies.  Concretament, els 
agents membres del consorci Sa-
nitex són Advancell, empresa bio-
tecnològica, Antex, grup tèxtil es-
pecialitzat en fils sintètics, Gamma 
Tèxtil que comercialitza roba in-
terior infantil (LINN – Diacar), Tex 
51, empresa de gènere de punt i el 
mateix Punto Blanco. 

Fitex assumeix la coordinació 
de les diferents tasques del pro-
jecte, fases i entitats, la integració 
dels diferents resultats tècnics i el 
suport individual a cada membre 
del consorci en aquelles tasques 
que ho requereixen.

El projecte té previst veure els 
seus primers fruits a principis del 
2012. Actualment s’estan triant, 
segons criteris mèdics, aquells 
principis actius més òptims, pròxi-
mament s’encapsularan, per des-
prés aconseguir fils que incorporin 
les nano-càpsules i produir peces 
de roba. Finalment, està previst 
valorar el resultat dels nous tèxtils 

mitjançant el seguiment d’un grup 
de pacients.

El Consorci SANITEX ha rebut 
el suport de la línia d’ajuts “Nuclis 
Tecnològics” de l’Agència ACCIÓ 
de Generalitat de Catalunya que 
ofereix suport en processos d’in-
novació i internacionalització de 
l’empresa catalana i de Fons FE-
DER de la Unió Europea.    FITEX 
és la marca de la Fundació Privada 
per a la Innovació Tèxtil, una en-
titat privada sense ànim de lucre 
que té com a objectiu fonamental 
impulsar el procés d’innovació de 
la indústria tèxtil - moda. Des de 
la seva creació l’any 2000, FITEX ha 
esdevingut un centre de referèn-
cia per les empreses que realitzen 
R+D+I lligada al sector tèxtil-mo-
da. La missió de FITEX és impul-
sar la innovació en sentit ampli: 
producte, procés, gestió, coneixe-
ment i estratègia comercial a les 
empreses tèxtils, recolzant així la 
seva millora competitiva i els seus 
resultats. 

Jornada tècnica de les entitats de 
Vilanova del Camí

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí a través de l’Àrea de Cul-

tura i Participació Ciutadana havia 
convocat la seixantena d’entitats 
culturals i esportives del municipi 
per a participar en una jornada 
sobre bones pràctiques per enti-
tats del segle XXI que es va cele-
brar dissabte a les instal.lacions de 
l’escola Marta Mata. Hi van assistir 
una vintena de persones en repre-
sentació de 14 entitats (Casa d’An-

dalusia, Càrites, Unión Cultural 
Extremeña, AMPA de l’IES Pla de 
les Moreres,  Associació Cultural 
i Recreativa, Associació Camp del 
Rei, Geganters, Dona Vilanovina, 
La Pregona, Associació de Jubil-
tats, Colla Excursionista, Amigos 
Belmezanos i l’AMPA de l’escola 
Marta Mata).

La jornada tècnica va consistir 
en una exposició del sistema de 
funcionament com a entitats de 

l’associació Àgora (guanyadora del 
premi Barcelona associacions 2010) 
i l’Ateneu Igualadí.

Àgora destaca la seva filosofia 
participativa, on els socis compar-
teixen idees, mentre que l’Ateneu 
Igualadí va exposar una estructura 
de funcionament més tradicional.

A l’hora del debat, alguns re-
presentants de les entitats vilano-
vines van insistir en una vella de-
manda, la de crear una associació 
o federació que serveixi d’aixopluc 
de totes elles i poder defensar in-
teressos comuns a banda de poder 
col.laborar quan faci falta.

A la recta final de la trobada, 
es va aprofitar per mostrar als re-
presentants de les entitats vilano-
vines el projecte del nou centre 
cívic del Camp del Rei. Així la re-
gidora de Participació Ciutadana 
Francina Gabarró va presentar a 
l’autor del projecte, l’arquitecte 
Casimir Torrents que en va donar 
detalls. L’alcalde de Vilanova del 
Camí, Joan Vich va cloure la jorna-
da i va felicitar les festes als assis-
tents i de passada al conjunt de les 
entitats vilanovines, acabant amb 
el tradicional refrigeri de Nadal.

Les JSC-Anoia visiten 
el Parlament Europeu a 
Brussel.les
Els dies 6 i 7 de desembre, una 

delegació de 6 persones de 
les JSC-Anoia es van desplaçar a 
Brussel·les per realitzar una visita al 
Parlament Europeu.

Conjuntament amb altres com-
panys de les Joventuts Socialistes de 
Catalunya, vam poder visitar una 
de les seus de les institucions euro-
pees, des de la qual cada vegada es 
prenen més decisions que tenen a 
veure amb el nostre dia a dia, i per 
tant és molt necessari conèixer-la.

Al Parlament vam ser acompa-
nyats per una membre de l’ECOSY 
(Organització Juvenil Socialista Eu-
ropea), i guiats per una jove euro-

diputada social-demòcrata, amb la 
qual es va tenir un debat sobre te-
mes que interessen als joves, entre 
els quals destaca el Pla Bolonya, que 
és el pla que ha reformat els estudis 
universitaris a nivell europeu.

Aquesta activitat ha possibili-
tat conèixer companys i companyes 
d’altres federacions de les Joventuts 
Socialistes de Catalunya, però el 
més important és que ens ha per-
mès conèixer unes institucions que 
a vegades semblen molt llunyanes, 
però on s’hi prenen acords decisius 
per al futur dels nostres pobles i 
ciutats, i per tant es fa necessari 
prestar-hi atenció.    JSC-Anoia 

En el traspàs d’Anna Ma 
Navarro Castells
Anna Ma Navarro Castells va 

morir la setmana passada a 
l’edat de 61 anys. Per acomiadar 
les seves despulles mortals, el dia 
10 de desembre es va celebrar a 
l’església de la Soledat una missa 
de comiat en sufragi de la seva 
ànima, amb molta assistència de 

familiars i amics.
Que reposi en la pau dels jus-

tos l’ànima de l’Anna Maria. Rebin 
el seu espòs, les seves filles, la seva 
mare Trinitat Castells i altres fa-
miliars el testimoni del més sentit 
condol.

Magí Puig
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Si un bon Nadal voleu passar
a ca l’Alemany haurieu d’anar 

i bones COQUES hi podreu encarregar 
i amb CAVA S’US OBSEQUIARÀ

Bones festes!
La tens la nostra targeta client?

Vine a buscar-la i podràs gaudir dels nostres sortejos

Neix el Consell Municipal d’Infants de 
Calaf

El, dia 2 de desembre, va tenir 
lloc a Calaf, la presentació ofi-

cial a l’alcaldessa del Consell Muni-
cipal d’Infants. 

Des de fa dos anys i, en el marc 
del Pla Educatiu d’Entorn, s’estava 
treballant en la possibilitat d’or-
ganitzar el Consell Municipal d’In-
fants per tal de promoure l’edu-
cació en els valors democràtics i 
de participació. La idea va sorgir 
durant els actes d’agermanament 
amb el municipi francès de Soual, 
on el Consell Municipal d’Infants 
d’aquest municipi va rebre l’expe-
dició calafina que va anar a Soual. 
Per part de l’IES Alexandre de Ri-
quer va sorgir la idea de proposar 
als alumnes de 4t d’ESO la possi-
bilitat de que aquest fos el tema 
d’un treball de recerca. Aleshores 
a l’alumna Judit Soler li va agradar 

aquest tema per tal de realitzar el 
seu treball de recerca i va posar 
fil a l’agulla per tirar endavant el 
repte. Es va posar en contacte amb 
l’Escola Alta Segarra i va crear les 
bases, que van ser revisades per 
l’Ajuntament, i es va posar en con-
tacte amb els tutors i tutores de 4t 
i 5è de Primària. Els nens de 4t i 5è 
van fer una redacció amb les coses 
que els hi agraden de Calaf, les 
que troben que estan malament i 
com les arreglarien. D’entre aques-
tes redaccions els mateixos tutors 
va fer una primera selecció i, pos-
teriorment la Judit en va fer una 
segona, quedant 10 redaccions per 
curs. Llavors es van realitzar les 
votacions a cada curs: els de 5è, 
n’havien de triar tres i els de 4t, 
4. Així doncs van ser set els nens 
escollits per tal de formar part del 

primer Consell Municipal d’Infants 
de Calaf. Els seus components són 
Bernat Busquet, Yosu Diagne Cris-
tina Esteve, Martí Garriga, Arnau 
Molina, Maria Prat i Joel Rañé. El 
Consell Municipal d’Infants es re-
unirà cada mes i entre les seves 
funcions hi ha les de recollir idees, 
suggeriments i peticions dels nens, 
proposar activitats i representar 
als infants en els actes importants 
de l’Ajuntament. 

750 aniversari de 
l’església de Sta. Maria 
de Piera

El passat diumenge es van cele-
brar els 750 anys de la dedi-

cació i consagració de l’església 
de Santa Maria de Piera, amb 
benedicció de l’església i missa 
concelebrada. La cerimònia va ser 
presidida per Mons. Agustí Cortés 
i Soriano, bisbe de Sant Feliu de 
Llobregat. En finalitzar l’ofici es va 
descobrir una placa commemora-
tiva, que ha quedat instal.lada a 
l’interior de l’església, i hi va haver 

un concert oratori-lied-òpera de 
la mà de la soprano Guadalupe 
Fradera, la mezzosoprano Rosa 
Escolà i els pianistes Aleix Colom 
i Xavier Pardo. El públic assistent 
va poder gaudir d’un repertori de 
molt nivell amb peces d’A. Vival-
di, R. Schumann, F. Mendelssohn, 
C. Monteverdi, W.A. Mozart i J. 
Offenbach.

FOTO: J.A. Rodríguez i J. Cornellà

Atropellament mortal 
a Piera
Un home de 46 anys, amb domi-

cili a Barcelona, va morir, diven-
dres passat a la tarda, en ser atrope-
llat quan creuava la carretera B-224, 
al terme municipal de Piera.

L’accident es va produir a l’al-
çada del punt quilomètric 13. 

Fins al lloc de l’accident, s’hi 
van desplaçar dues dotacions dels 
Mossos d’Esquadra i demés serveis 
mèdics i sanitaris que res van po-
der fer per salvar la vida de l’ho-
me.
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MENÚ DE CAP D’ANY 2010
Aperitiu

Broixeta de tomàquet Raff amb anxova del Cantàbric
Bombons de foie-gras, festucs i gelatina de P X

Bombons de tàrtar d’ànec farcit de mousse de foie 
arrebossat amb “kikos”

Primer
Vieires i gambes amb sopa de nespres a la vainilla

Segon
Melós de xai amb foie, poma verda, bolets i salsa de vi

Postres
Pastís de xocolata i mandarina

Aigua, pa, licors

Vins: Blanc Sumarroca Muscat - Rosat Sumarroca Català
Negre Llàgrimes de Tardor - Cava: Huguet Brut Nature

Cotilló - Raïm de la sort

Per a més informació: 
Plaça de Sant Miquel, 3 IGUALADA
Tels. 93 803 27 44 i 605 81 77 52

LES
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T Reserva el Reserva el 
teu espai per teu espai per 
a la Nit de a la Nit de 
Cap d’AnyCap d’Any

Maria Rita Marimón, a l’AUGA, parlà sobre 
la història del convent dels pares Caputxins
Dilluns passat, dia 13, l’alumnat 

d’AUGA, al Teatre Municipal 
de l’Ateneu Igualadí, s’assaben-
tà àmpliament de la “Història del 
convent dels pares Caputxins des 
del 1610 al 1884”.

Magí Puig, president d’AUGA 
Anoia, presentà Maria Rita Mari-
món i Llucià, llicenciada en Histò-
ria, col.laboradora del CECI i au-
tora d’articles i publicacions i que 
actualment està treballant en la 
història dels Cornet.

Començà la lliçó, Ma Rita Ma-
rimón, donant les gràcies al pa-
re Lluís de Reus, ben conegut de 
l’alumnat d’AUGA, per la seva pre-
sència al seu costat i advertí que el 
tema estudiat anava des de la pri-
mera pedra, avui fa 400 anys, fins 
al 1884. També donà les gràcies a 
l’Arxiu Comarcal per haver-li pro-
porcionat informació i fotografies 
que en acabar projectaria.

Aquesta aula serà un més dels 
actes que s’han anat programant 
en commemoració d’aquests 400 
anys que fa que els caputxins de 
l’orde fundada per Sant Francesc 
d’Assís són a Igualada. Es referí a 
les diferents branques dels fran-
ciscans fruit de les reformes dels 
anys 1517, 1520 i 1521 i recordà 
que coincidiren amb els diferents 
moviments que hi havia a l’Euro-
pa de l’època, per exemple la de 
Luter i l’opinió generalitzada que 
les guerres del segle XVIIè foren 
conegudes com a guerres d’origen 
religiós.

El primer convent a Barcelona, 
datat el 1578, corresponent a la re-
gla franciscana original, fou el de 
Sarrià i que els nostres caputxins o 
fra menors eren els més espirituals 
i lliurats a la pobresa absoluta i as-
sistència als malalts i desvalguts.

Passà a referir-se a l’actuació 
dels primers caputxins en la pri-
mera pesta que patí Igualada i en 
la que més endavant fou una epi-
dèmia generalitzada, morint un 
50% de la població de les ciutats 
catalanes. A Igualada es calculà 
un 49,36%. El 1595 el Consell de 
la Vila, atesa la bona feina feta 
pels caputxins, sol.licità la vingu-
da a Igualada per atendre la salut 
espiritual dels malalts i moribunds 
de l’Hospital de Sant Bartomeu. El 
permís, però, no l’obtingueren fins 

al 1609 i el 7 de maig de 1610 po-
saren la primera pedra del primer 
convent a Igualada. Agustí Cornet 
havia cedit el terreny, els Francolí 
la fusta i la família Aguilera cedí 
les teules. El bisbat de Vic cedí el 
sobrant de les almoines i el comú 
de la ciutat es declarà protector 
a canvi que els caputxins havien 
de fer les prèdiques en festes del 
comú i altres funcions, com ara: 
atendre els moribunds de l’hospi-
tal de Sant Bartomeu, tant els de 
la vila com els que haguessin vin-
gut de pas; també que acudissin 
a apagar focs i atendre malalts. 
Remarcà que això encara ho fan 
ara acudint a l’Hospital Comarcal 
a donar consol als malalts. El Con-
sell, però, no els ho volgué donar 
per escrit per tal que semblés una 
almoina envers els caputxins.

Es referí a l’abundància d’ai-
gua en algunes parts del subsòl 
igualadí i de la mina que la sub-
ministrava al convent i li perme-
tia comptar amb una bona horta. 
Com el consistori i els caputxins 
arribaren a una concòrdia, a mit-
jans del segle XVIIIè, per tal que 
l’aigua no faltés al convent. D’aquí 
passà a la guerra del francès, quan 
l’exèrcit napoleònic s’aquarterà als 
caputxins i la destrossa que patí 
el convent i que alguns atribuïren 
a les tropes catalanes, quan s’ha 
demostrat que havien estat les 
franceses. Els caputxins hagueren 
d’anar a viure al carrer del Roser, 
a la casa dels Lladó. L’ajuntament, 
oficialment, pagava el lloguer a la 
vídua Lladó, però aquesta tingué 
de reclamar més d’una vegada.

Després seguí una repassada 
a les amortitzacions i secularitza-
cions obligades de les ordes reli-
gioses en el trienni lliberal amb 

la sublevació de Riego i la restau-
ració del poder reial arrabassat a 
Ferran VII. L’anada dels caputxins a 
l’edifici que havíem conegut com 
“els padres” de la Rambla al carrer 
Nou. De com una tropa de llibe-
rals havia acabat d’enderrocar el 
convent i de com el 1828 es cons-
trueix el nou convent i el 20 de 
maig de 1830 tornaren a habitar-
lo. Seguí, però, l’amortització de 
Mendizàbal que comprenia, tam-
bé, la secularització de les ordes 
religioses. La Junta de l’Hospital de 
Sant Bartomeu, el 1835, sol.licita el 
convent per fer-hi un nou hospital. 
El 1842 el cedeixen a Igualada, ex-
cepte l’horta. El 1845 s’hi instal.
len els malalts i el 1847 les monges 
Carmelites Vedrunes hi anaren a 
fer d’infermeres.

L’hort és subhastat i el com-
prà Francesc Morlan el 1851, i més 
endavant canvià de mans per pas-
sar a les d’una família molt rica la 
qual cedí el terreny de l’hort de 
nou als caputxins a condició que 
l’ocupessin en 20 o 30 dies.

El 1881 Fra Josep Vives i Tu-
tó, que després fou el Cardenal 
Vives, amb uns quants caputxins 
procedents de Perpinyà, se’n feren 
càrrec i quan aquests tornaren a 
França els nous edificis, l’església 
i convent passaren a ser el Semi-
nari Seràfic que l’alumnat havia 
conegut.

Una col.lecció de fotografies 
fou el colofó de la classe. Encara, 
fra Lluís de Reus feu referència a la 
documentada lliçó i felicità Maria 
Rita Marimon. Alhora anuncià que 
ell seria qui donaria la propera lli-
çó, dilluns que ve, tractant el tema 
dels cargols, una col.lecció que ha 
aplegat al llarg de la seva vida.

S.B.G.

Garrotades participà en un homenatge a 
Ovidi al costat d’Al Tall i Miquel Gil

El passat dissabte 11 de desem-
bre, la Colla Bastonera Gar-

rotades d’Igualada participà en 
l’homenatge al cantautor valencià 
Ovidi Montllor a la població de 
Llíria (Camp de Túria). L’acte esta-
va organitzat per l’Assemblea de 
Joves del Camp de Túria (CAJEI) 
amb la voluntat de reivindicar la 
figura, sovint marginada i censu-
rada, d’aquest cantautor i alhora 
defensar la cultura popular valen-
ciana.

Amb el teatre municipal ple a 
vessar, van passar damunt de l’esce-
nari 14 grups de música, de cultura 
popular i altres artistes d’arreu dels 
Països Catalans. Entre aquests hi ha-
via referents com Al Tall o Miquel 
Gil, al costat de grups emergents 
valencians i catalans. La barreja de 
gent del nord i del sud va ser molt 
enriquidora i així, per exemple, s’es-
coltaren poesies valencianes reci-
tades pel grup penedesenc Ara és 
demà.

Els Garrotades d’Igualada van 
portar damunt l’escenari el seu re-
pertori de balls de bastons. I, entre 
d’altres balls, el “No volem ser” va 
ser molt aplaudit i aclamat pel pú-
blic. 

Des de Garrotades es valora 
com a molt positiva l’experiència 
ja que “és a partir de compar-
tir vivències, cançons i quilòmetres 
com es reforcen els Països Catalans i 
es trenquen les fronteres i divisions 
que ens han volgut fer creure que 
hi ha entre el Principat i el País 
Valencià”. Garrotades també vol 
felicitar el treball de l’Assemblea 
de Joves del Camp de Túria, que 
“malgrat tenir un panorama polític 
complicat, treballa en el seu dia a 
dia per construir uns Països Catalans 
lliures i socialment justos”.

La serva padrona es fa 
mestressa de l’Ateneu

El proppassat diumenge dia 12, 
el Teatre Municipal l’Ateneu 

va acollir la posada en escena 
de l’òpera bufa La serva padro-
na de Giovanni Battista Pergolesi 
(1710-1736). Enguany celebrem 
el tres-cents aniversari del naixe-
ment d’aquest músic genial que va 
morir als 26 anys. L’obra que es va 
presentar a l’Ateneu és un inter-
mezzo per a l’òpera Il prigionero 
superbo.

La posada en escena va anar 
a càrrec d’Arnau Vinós, que in-
terpretava el mut Vespone i que 
proposà un espai escènic molt 
senzill i efectiu. Unes columnetes 
jòniques li donaven un toc aristo-
cràtic. Una cambra amb un llit i 
uns passadissos laterals acotaven 
l’espai d’actuació. Tot i així, els in-
tèrprets trencaren la quarta paret 
del teatre i es passejaren entre el 
públic assistent, per augmentar 
encara més la complicitat entre els 
actuants i els espectadors.

Els cantants protagonistes Alba 
Cruz (Serpina) i Josep Ramon Olivé 
(Uberto) excel·liren amb les seves 
veus i una interpretació actoral 
picardiosa i comunicativa.

La direcció musical de Josep 
Miquel Mindán, amb gest resolut 
i ben adequat a l’acció, apostà per 
uns músics col·locats a la platea, 
amb la qual cosa guanyava força 
i brillantor una música que havia 
deixat néixer una nova manera 
d’interpretar el melodrama.

Si esmentàvem la joventut de 
Pergolesi també cal referir-se a la 
jove formació Orquestra Terres de 
Marca, que acull en la producció 
joves artistes de la nostra ciutat i 
comarca amb d’altres d’arreu del 
nostre país, tots ells amb un alt 
nivell interpretatiu i una sòlida ex-
periència dalt dels escenaris.

L’espectacle que veia la llum 
l’estiu passat ha estat impulsat 
per Contrapunt, Plataforma per 
a la promoció d’Activitats Musi-
cals, que neix el 2010 a la comarca 
de l’Anoia amb la voluntat d’anar 
consolidant diferents formacions 
vocals-instrumentals amb joves 
músics professionals a fi de fer ar-
ribar a tots els racons del nostre 
país, i també d’arreu, propostes 
singulars de música clàssica i de 
música catalana. 
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ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA

ORTOPÈDIA A MIDA
AJUDES A LA MOBILITAT
CADIRES DE RODES
CARRUTXES
PRÒTESIS MAMÀRIES
MATERIAL ANTIESCARES

Av. Andorra, 8 (zona peatonal entre Sagrada Família i Hospital) - 08700 Igualada
Tel. 93 804 24 27 - Obert dissabtes matí

El conseller Jordi Ausàs visita diverses 
obres finançades al Bruc

El conseller en funcions de 
Governació i Administracions 

Públiques, Jordi Ausàs, visita-
va ahir dimecres,  diverses obres 
finançades per Governació al Bruc. 
L’acompanyaven l’alcaldessa del 

municipi, Maria Josep Aubarell, 
i el coordinador territorial de 
Governació a la Catalunya Central, 
Antoni Casassas.

El conseller Jordi Ausàs ha 
visitat en primer terme les obres 

de reforma i ampliació de l’Esco-
la Bressol municipal La Cadireta. 
Amb l’obra es disposarà de 5 sales 
pels infants, una cuina, una sala 
polivalent i un pati, tot complint 
les mesures de seguretat, higiene, 
sanitat i habitabilitat que estableix 
la legislació vigent.

El conseller Jordi Ausàs tam-
bé ha visitat les actuacions de re-
forma al CEIP del Bruc. Per una 
part, s’estan fent intervencions de 
manteniment fins que no es cons-
trueixi la nova escola projectada al 
municipi. 

Per altra banda, s’està condi-
cionant un terreny municipal per 
ubicar-hi quatre mòduls prefabri-
cats per donar resposta a l’aug-
ment de places escolars a l’espera 
d’un nou edifici.

5 pobles de l’Alta Segarra realitzaran la 
consulta sobre la independència
La coordinadora ASDecideix 

es va presentar dissabte 11 al 
Casal de Calaf davant una setante-
na de veïns i veïnes dels municipis 
que aglutina. Calaf, Calonge de 
Segarra, Castellfollit de Riubregós, 
Pujalt i Sant Pere Sallavinera són 
els municipis que ja han confirmat 
la seva determinació a portar a ter-
me la consulta el proper 10 d’abril, 
si bé durant les properes setmanes 
és possible que algun altre nucli se 
sumi a aquesta iniciativa conjunta. 
L’acte de dissabte, amb la presèn-
cia del destacat periodista Vicent 
Sanchis va servir, doncs, per donar 
a conèixer les diferents comissions 
locals i els objectius que perseguei-
xen.

L’acte es va iniciar amb la pre-
sentació de la coordinadora Alta 
Segarra Decideix a càrrec de dos 
dels seus membres. La primera in-
tervenció va servir per contextua-
litzar les consultes que es preveuen 
per l’abril en el marc del moviment 
que reclama el dret a l’autodeter-
minació del poble català, mentre 
que la segona va narrar breument 
els origens i objectius de la coordi-
nadora creada. La més important 
funció d’aquesta coordinadora, 
van explicar els seus portaveus, 
és “intentar relligar els diferents 

pobles d’aquest àmbit geogràfic 
concret”, i permetre, mitjançant 
la unió d’esforços, “facilitar la re-
alització de les consultes també 
a petits municipis aprofitant els 
recursos i el ressò que obté una 
campanya conjunta”.

A més de pretendre reforçar 
les iniciatives de cara el proper 10 
d’abril, altres municipis que ja han 
dut a terme la consulta també su-
maran els seus resultats i la seva 
experiència al conjunt de la co-
ordinadora. Aquest és el cas de 
pobles veïns com els Prats de Rei, 
Sant Martí Sesgueioles o Torà. 
En el cas de Sant Martí, va ser un 
membre de la seva comissió local 
qui va prendre el torn de paraula 

per explicar als assistents l’experi-
ència viscuda el 25 d’abril passat, 
i no va dubtar a encoratjar els ve-
ïnats de tots els pobles, per petits 
que siguin, a tirar endavant amb 
la proposta.

Havent escoltat a tots els po-
nents locals, l’acte va prosseguir 
amb la projecció d’un fragment 
del documental ‘Una lliçó de de-
mocràcia’. L’audiovisual, obra del 
realitzador Dan Ortínez, narra 
l’experiència viscuda al llarg de la 
consulta celebrada el passat mes 
d’abril a la ciutat d’Igualada, i va 
servir de preludi a la intervenció 
del ponent convidat: el periodista 
Vicent Sanchis. 

L’igualadí Josep Ferrer i 
Riba, guardonat per la 
Generalitat
El doctor igualadí Josep Ferrer 

i Riba, professor de Dret Civil 
i vicerector de Relacions Interna-
cionals a la Universitat Pompeu 
Fabra, ha estat guardonat per la 
Generalitat amb la Medalla d’Ho-
nor per a serveis excepcionals a 
la justícia. D’aquesta manera, el 
Govern ha volgut premiar l’igua-
ladí i el també guardonat Joan 
Egea per la seva contribució en 
l’elaboració de llibres del codi civil 
de Catalunya.

De fet, l’igualadí i Joan Egea 
van publicar l’any 1988 l’obra ‘Le-

gislació civil catalana’, una eina de 
referència per a la difusió del dret 
civil català que compta ja amb 
tretze edicions. 

Actualment, Josep Ferrer és vi-
ce-rector de Relacions Internacio-
nals a la Universitat Pompeu Fabra 
i compagina la docència amb la 
recerca. Amb Joan Egea ja prepara 
l’edició d’una obra col.lectiva de 
comentaris al llibre segon del codi 
civil català, sobre el dret de la per-
sona i de la família. 

El constructor Francesc 
Sabaté, premiat pel Gremi
El president del gremi de Cos-

tructors de l’Anoia, Francesc 
Sabaté, ha estat guardonat amb el 
premi Àlex Mazcuñán, que atorga 
el Col.legi d’Aparelladors. El guar-
dó és un reconeixement a la seva 
trajectòria professional i social. 
Sabaté, que és president i co-fun-
dador del Gremi de Constructors i 
Promotors d’Obres de la comarca 
de l’Anoia, va gestionar, a Igua-
lada, la primera escola catalana 

després del franquisme, l’escola 
Mowgli. A més, en l’àmbit docent 
va ser també co-fundador de l’Es-
cola Anoia d’Igualada. 

La creació del premi Àlex 
Mazcuñán arriba en un moment 
complicat per al sector de la cons-
trucció. Segons Francesc Sabaté, 
la clau per superar la crisi podria 
passar per la rehabilitació d’edifi-
cis antics. 

Ballades de sardanes a 
Vilanova del Camí

Diumenge passat, dia 12 de 
desembre, diversos vilanovins 

es van aplegar amb motiu de la 
ballada de sardanes que es va fer 
a Vilanova del Camí.

Ara aquesta activitat tindrà 
continuïtat, ja que els sardanistes 

vilanovins anuncien que es troba-
ran el segon diumenge de cada 
mes, a les 12 del migdia, a la plaça 
del Mercat, per fer-hi una ballada 
de sardanes.

Sardanistes de Vilanova del 
Camí
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ELS PETITS ANUNCIS

Per incloure el teu anunci en aquesta secció, cal que t’adrecis al Passatge de la Tossa, 8 - 3r d’Igualada.

* EN VENDA: SOLAR al carrer Tarragona. 
26 x 7 m. Edifi cabilitat: Baixos i 2 pisos. 
Cèntric. Telèfon 628 77 51 66.

* ES LLOGA PIS A IGUALADA de 70 
m2, 2 habitacions, cuina independent, 1 
bany, parquet, terrassa, molt assolellat. 
Pàrquing. Despeses incloses. Preu: 490 
euros/mes. Telèfon 626 101 470.

* ES VEN BUTACA-BALANCÍ i TRESILLO, 
en bon estat. Preu: 300 euros. També LLI-
BRES de temàtica diversa per 1 euro o 
menys. Telèfon 667 94 03 41 (Pep).

* ES VEN TELESCOPI D-200 NEWTON. 
Telèfon 619 740 049.

* SINGLES (todos los sin pareja): CLASES 
DE BAILE GRATIS. Información: 629 579 
410.

* ES LLOGA PIS A VALLBONA D’ANOIA. 
Planta baixa amb pati, 3 habitacions, cui-
na i bany nous. Preu: 450 euros/mes. Tel. 
649 550 658.

* CONSTRUCCIONES GANDÍA. Refor-
mes, rehabilitació d’exteriors i interiors. 
Pressupost sense compromís. Telèfon 
649 577 348.

* SE HACEN LIMPIEZAS, TIRADA DE 
CARTAS rituales, interpretación de su-
eños. Horas convenidas. Teléfono 626 
822 427.

* ES LLOGA PIS A IGUALADA de 70 m2, 
2 habitacions, cuina independent, 1 bany, 
terrassa, molt assolellat. Pàrquing opci-
onal. Preu: 440 euros. Telèfon 626 101 
470.

* ES LLOGA PLAÇA DE PÀRQUING a 
Igualada (prop de la Sagrada Família). 
Preu: 50 euros/mes. Telèfon 670 75 14 
70.

* ES COMPREN PESSETES ROSSES 
(“RUBIAS”) a raó d’1’20 pessetes la uni-
tat. Telèfon 670 75 14 70.

* OPORTUNITAT a Igualada! EN VEN-
DA BOUTIQUE: Mostrari per confecció, 
patronatge i models actuals. Màquines, 
maniquís i tots els complements nous per 
iniciar un negoci rendible de moda. El lo-
cal és de lloguer econòmic. Telèfon 675 
528 659.

* NETEJA D’ESCALES, OFICINES, etc. 
A PREUS ASSEQUIBLES. Informi’s. Tel. 
610 906 733.

* ATENCIÓ!: Reparació, muntatge i man-
teniment de tot tipus i marques d’ASCEN-
SORS I MUNTACÀRREGUES. Rebaixi la 
seva quota actual i obtingui un bon ser-
vei. Sol.liciti pressupost i veurà les nos-
tres ofertes per a comunitats, empreses 
i particulars. Servei per a tot Catalunya. 
Telèfon 630.076.279.

* SOLUCIONO PROBLEMES D’ORDINA-
DORS: Mòdems, windows, internet, im-
pressores, escàners, tot en portàtils de to-
tes les marques, disc dur, gràfi cs, CD-DVD, 
so, ADSL, LAN, routers. 20 anys d’àmplia 
experiència. Telèfon 669 21 84 26.

* ES VENEN, juntes o per separat, DUES 
PLACES DE PÀRQUING al Passeig Ver-
daguer. Molt a prop dels jutjats. Interes-
sats trucar al telèfon 696190643.

* VENDA DE LLENYA de tot tipus. Servei 
a domicili. Telèfon 650 44 50 42 (Lurdes).

* ANGLÈS. Professor nadiu i diplomat. 
Experimentat, amb més de 25 anys. Clas-
ses per a directius, adults i joves. Grups 
de 4 alumnes o individuals a convenir, 
tots els dies inclosos els dissabtes. Tel. 
93 803 74 57.

* GRAN OFERTA DE SAL per a descalcifi -
cadors d’aigua. Tipus:
- Tac Saldosa de Navarra.
- Ametlla Regemia 25/15.
- Ametlla Calino Sal. Com.
- Ametlla Torremar. Sal.
A 6’60 euros (IVA inclòs). Pes sac: 25 Kg. 
Trasllat inclòs. 
Tel. 608 949 966.

†
JOSEP MARIMON SABATÉ

Ha mort cristianament, el 15 de desembre, a l’edat de 82 anys.

La seva esposa Magdalena Borrega Leal, fi lla Josefi na, gendre Ramon Linares i néta 
Adriana, que tant l’hem estimat, sempre el recordarem.

La missa funeral, en sufragi de la seva ànima, tindrà lloc demà divendres dia 17 a les 
10 del matí a la Parròquia de la Sagrada Família d’Igualada. 

La família us invita a participar en la pregària eucarística pel seu etern repòs.

Igualada, desembre de 2010

El festival de “villancicos” 
omple Can Papasseit
Quatre formacions d’entitats 

diferents van protagonitzar el 
festival de “villancicos” andalusos, 
extremenys i tradicionals que dis-
sabte, 11 de desembre a la nit, va 
aplegar unes 200 persones al Cen-
tre Cultural de Can Papasseit.

Nadales conegudes, d’altres de 
no tant, però en definitiva un con-
cert molt apropiat per les dates 
que s’aproximen i que van ser in-
terpretats per La Rondalla d’Igua-
lada, el cor andalús de Miami Plat-
ja de Tarragona, el cor de la Unión 
Cultural Extremeña de l’Anoia i la 
Casa d’Andalusia de l’Anoia amb 
seu a Vilanova del Camí, que era 

l’amfitriona i organitzadora del 
festival.

Els assistents, que no es van 
conformar en escoltar ja que so-
vint s’afegien amb les seves veus 
als cants tradicionals del Nadal, 
van sortir satisfets del concert. 

El Pare Noel, diumenge
El Centre Cultural de la Casa 

d’Andalusia, organitza la propera 
cita infantil i relacionada amb el 
Nadal, serà aquest dissabte a les 
11 del matí a Can Papasseit amb 
l’arribada del Pare Noel. Els nens 
i nenes tindran entrada gratuïta i 
un regal.

“Presenta el teu projecte 
en públic”, Master-class 
de desembre de l’EMA 
Gaspar Camps 

Divendres passat, la sala d’actes 
de la Biblioteca de Cal Font va 

acollir la Master-class “Presenta el 
teu projecte en públic”, organit-
zada per l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps d’Igualada i a càrrec 
de Núria Crosas i Víctor Borràs, 
de l’Escola Municipal de Teatre La 
Tarima.

Aquesta conferència, que el 
Víctor i la Núria van presentar de 
forma teòrico-pràctica, ha estat 
motivada per la necessitat que te-
nen els estudiants de cicles forma-
tius de presentar el seu Projecte 
Final en públic, i de la constatació 
que, qui més qui menys, passa ner-
vis en aquestes ocasions.

El Víctor i la Núria, alternativa-
ment i de manera amena i eficient, 
es van coordinar per analitzar les 
principals dificultats que tothom 
té abans de fer algun tipus d’ex-
plicació en públic i van proposar 
maneres i consells per vèncer-les 
i, així, poder articular el discurs 
de manera coherent, ordenada i 
convincent. 

Entre els assistents, a part de 
l’alumnat i professorat de l’EMA 
Gaspar Camps, també hi havia un 
grup d’estudiants de l’IES Joan 
Mercader i diferents persones que 
s’havien interessat pel tema i havi-
en reservat prèviament.

Més d’un 23% dels pacients amb 
obesitat  mòrbida de l’Anoia s’ha 
vacunat contra la grip
Prop de 12.000 persones de 

l’Anoia s’han vacunat contra 
la grip estacional als diferents 
centres que l’Institut Català de la 
Salut (ICS) té en aquesta comar-
ca. Això suposa un 44,84% de la 
població susceptible de rebre la 
vacuna, i que és aquella inclosa 
en els grups de risc: persones de 
més de 60 anys, malalts crònics, 
ingressats en institucions assis-
tencials, embarassades, personal 
sanitari i d’emergències i perso-
nes amb obesitat mòrbida, que 
aquest any formaven part per pri-
mera vegada d’aquests grups de 
risc. La campanya de cerca activa 
d’aquest col.lectiu de malalts ha 
donat com a resultat un impor-
tant increment de les vacunaci-
ons respecte l’any passat. Així, a 
l’Anoia han rebut la vacuna 371 

pacients amb obesitat, prop d’un 
20% més que el 2009.

En comparació amb anys 
anteriors, el percentatge de co-
bertura de la vacuna ha estat 
molt similar. El 2008 va ser del 
45,05%, el 2009 del 46,10% i el 
2010 del 44,84%. Fins i tot l’any 
passat, amb l’aparició de la Grip 
A, no es va experimentar cap 
augment significatiu del nombre 
de vacunes per grip estacional. 
La campanya, que va començar 
a principis d’octubre, s’ha desen-
volupat amb total normalitat en 
tots els centres de l’ICS. Tot i que 
formalment s’acabava a finals de 
novembre, els ciutadans que no 
s’hagin vacunat i vulguin rebre 
la vacuna podran fer-ho també 
durant els mesos de desembre i 
gener.

A tota la Catalunya Central, 
l’ICS ha administrat prop de 49.000 
vacunes de les 101.000 que tenia 
disponibles. En total, s’ha vacu-
nat un 45,71% de la població de 
risc de tot aquest territori, que in-
clou les comarques del Bages, Ber-
guedà, Osona i Anoia. La vacuna 
d’aquesta temporada incloïa les 
tres soques recomanades per la 
OMS: A/California/7/2009(H1N1), 
A/Perth/16/2009 (H3N2) i B/Brisba-
ne/60/2008, a més del virus A/Cali-
fornia/7/2009 (H1N1) que es va fer 
servir per la vacuna de la darrera 
pandèmia gripal.

Primers casos de grip
D’altra banda, els centres de 

l’ICS han atès ja els primers paci-
ents afectats per la grip estacional 
d’enguany. A la comarca de l’Ano-
ia es van notificar 42 casos entre 
l’1 d’octubre i el 21 de novembre. 
A tota la Catalunya Central s’han 
registrat 120 casos. Els principals 
símptomes de la grip són febre 
alta superior als 38 ºC, calfreds, 
malestar general, tos intensa i per-
sistent, mal de cap i dolors mus-
culars. En general té una durada 
d’entre 5 i 7 dies i no cal prendre 
antibiòtics ja que es tracta d’una 
malaltia vírica. Per la febre alta es 
poden prendre antitèrmics.

Plaça Catalunya, 5 -  Tel. 93 803 54 66
 IGUALADA
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Bona resposta a la Fira de 
Rubió

El passat dia 12 de desembre 
va tenir lloc la Fira de nadal 

d’artesans al Pla de Rubió, orga-
nitzat pel Local Social de Rubió 
i comptant amb la col.laboració 
de l’Ajuntament de Rubió i de 
Carns Gual, on hi ha va haver for-
ça afluència de públic, tenint en 
compte que era la primera que 
s’organitzava en aquest munici-
pi. Hi va haver degustació gra-
tuïta de polvorons artesans per 
a tots els assistents. Es va poder 
disfrutar d’una vintena de para-

des amb una gran varietat de pro-
ductes tals com embotits, pastis-
sets i turrons artesanals, espelmes 
i aromateràpia, sabons artesans, 
joies, bijuteria, bolsos fets a mà, 
complements en pell, decoupa-
ge i guarniments de Nadal, horts 
urbans, pintura i mandales, obres 
en fotografia digital, exposició de 
maquetes de casetes fetes a mà, 
jardineria i tiós. Els nens també 
van poder participar en un taller 
de manualitats.

Presentació d’Olor de gas, de Pep Elias
Laura Borràs: “És una novel·la que atrapa, que es llegeix d’una 
tirada perquè està ben narrada, ben dosificada, com l’artifici 
literari que és”

La sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí es va omplir de gom a gom 

dissabte amb motiu de la presen-
tació de la novel·la “Olor de gas”, 
de Pep Elias. L’encarregada de 
conduir l’acte, la professora uni-
versitària Laura Borràs, va iniciar 
la seva intervenció amb una refe-
rència a un conte de Quim Monzó 
en què un personatge menja lle-
tres per apreciar els secrets de la 
tipografia i que esdevé una metà-
fora que permet entendre perquè 
alguns textos es tornen tan fàcils 
de digerir, com aquest d’Elias, i 
d’altres es masteguen molt i són 
indigeribles.

A partir d’aquí va anar ex-
posant els ingredients d’aquesta 
obra, guanyadora de l’edició d’en-
guany del Premi de Novel·la Breu 
Ciutat de Mollerussa i editada per 
Pagès Editors. Borràs va anar do-
nant pistes de les claus d’un ar-
gument singular, ja que explica la 
història d’un home que accepta 
protagonitzar la primera expedi-
ció humana a Mart sense ni tan 
sols tenir garantit el bitllet de tor-
nada: “Com aconsegueix l’autor 
que el nostre interès com a lec-
tors no decaigui? Ben simplement: 
pel que constitueix la màgia de la 
literatura, la fascinació pel relat 
que no significa la fascinació per 
una història (tot i que la història 
acostuma a ser clau), sinó que so-
bretot vol dir la fascinació pel com 
es narra, pel que es diu i per com 
es diu”.

En aquest sentit, Laura Borràs 
destaca que “a ‘Olor de gas’ el Pep 
Elias ens manté enganxats al relat 
a partir de tres elements fonamen-
tals: els tocs d’humor, la sornegue-
ria que travessa tota l’obra i que 
els qui el coneixem sabem que for-

ma part de la seva mirada irònica 
i lúcida sobre la realitat, que de 
vegades necessita d’un toc d’hu-
mor per mitigar-ne els efectes. La 
lògica periodística que impregna 
el seu estil, i deu ser la conseqüèn-
cia lògica d’haver practicat el pe-
riodisme com a professió durant 
tants anys. I, finalment, la ficció 
mateixa, la seva raó de ser: la rei-
vindicació del plaer de contar una 
història, partint del més estricta-
ment quotidià”.

Atès aquest bon debut com a 
novel·lista, Laura Borràs va valorar 
com a esplèndides les perspecti-
ves de Pep Elias com a escriptor 
i va recomanar ferventment als 
lectors que “abandonin la Terra 
per uns instants i es concedeixin 
una estona deliciosa, quasi com si 
es fessin un auto-regal, per llegir 
aquesta novel·la. El seu autor està 
dominat per l’obsessió de narrar i, 
a les seves mans, com passa amb 
els bons narradors, la matèria més 
insignificant es converteix en argu-
ment. La resta depèn de la tècnica 
i la imaginació. I això és el que 
desprèn ‘Olor de gas’”.

Borràs va afegir que “la novel-
la de Pep Elias no sona gens a 
marciana. És molt terrestre” i va 
afirmar que es tracta d’una “novel-
la que ens atrapa, que es llegeix 
d’una tirada perquè està ben nar-
rada, ben dosificada, com l’artifici 
literari que és”.

L’acte va cloure amb la inter-
venció de l’autor. Pep Elias va ex-
plicar el procés que l’havia dut a 
escriure aquesta història, conce-
buda originalment com a conte, 
però que de seguida va adquirir 
dimensions novel·lesques, fet que 
va aprofitar per comentar les di-
ferències de ritme narratiu entre 
ambdós gèneres, que va comparar 
respectivament amb una cursa de 
100 metres i una marató.

L’autor també va explicar que 
el títol de la novel·la és una ex-
pressió literal que va protagonitzar 
fa molts anys una anècdota perso-
nal que apareix adequadament 
adaptada en aquesta obra, i va 
acabar la seva intervenció agraint 
al jurat del Premi de Novel·la Breu 
Ciutat de Mollerussa que apostés 
per la seva història.

Unes 150 persones 
assisteixen a l’exhibició 
de balls de saló a la Pobla
L’exhibició de balls de saló que 

el diumenge 12 de desembre 
va organitzar l’Associació per a 
l’Oci de la Gent Gran de la Pobla 
de Claramunt va ser un èxit. Unes 
150 persones van assistir a aquest 
acte que va tenir lloc a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal i que es va com-
pletar amb un ball a càrrec del 
músic Dot.

La demostració va anar a càr-
rec de les parelles formades per 
l’Anna i el Jaume, reconeguts per 
la Federació Catalana de Ball Es-
portiu, i la Tere i el Julio, tercers 
classificats del Campionat d’Espa-
nya de Balls Estàndards. L’acte va 
comptar amb el suport de la regi-
doria de Benestar Social de l’Ajun-
tament.

Diumenge 19 de desembre
* A la 1 del migdia, al Centre, CONCERT DE NADAL: De calaix
* A les 6 de la tarda, II PESSEBRE VIVENT pels carrers del 
poble (col·labora amb la Marató de TV3)

Divendres 24 de desembre
* A les 12 de la nit, a l’església, MISSA DEL GALL i Adoració 
dels Pastors

Dissabte 25 de desembre
* A les 7 de la tarda, al Casal, BINGO POPULAR
Diumenge 26 de desembre
* A les 6 de la tarda, TEATRE: “D’aquesta aigua no en beuré”, 
amb el GT de Carme
* A les 8 del vespre, al Centre, ARRIBADA DEL PATGE FARUK

Divendres 31 de desembre
* Al Centre, SOPAR i FESTA DE CAP D’ANY
Del 2 al 4 de gener
* Al Casal i Centre, SALÓ DE LA INFÀNCIA

Dimecres 5 de gener
* A les 7 de la tarda, ARRIBADA DELS REIS 
i lliurament de paquets a les cases

Viu el Nadal a Carme !
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ANOIA
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Doctor Pujadas, 58. (Cantonada Gardènies)
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S’ha editat un nou exemplar “el trumfo”
Excursió al 1r. Pessebre Vivent de Catalunya, amb la Coral de 
Santa Maria

La Coral de Santa Maria d’Iguala-
da organitza per a la tarda del 

dissabte 1 de gener de 2011, una 
excursió a Corbera de Llobregat 
per assistir a la representació del 
1r. Pessebre Vivent de Catalunya. 
Es sortirà a 3/4 de 5 de la tarda 
de la plaça del Rei, i a les 5 de la 
tarda de davant de l’església de 
la Sagrada Família. S’assistirà a la 
representació de les 7 de la tarda i 
en acabar es retornarà a Igualada. 
El preu del viatge i entrada per als 
que vulguin acompanyar l’expedi-
ció és de 18 euros. Els interessats 
en assistir-hi poden telefonar al 93 
803 41 64 (Sr. del Rio) o a qualse-
vol membre de la junta.

L’anunci d’aquesta excursió 
figura en la portada del darrer 
exemplar d’“el trumfo”, portaveu 
de la Coral corresponent al nú-
mero 183, de data 14 desembre. 
L’esmentat butlletí dóna compte 
de les activitats realitzades i de les 
previstes per a les properes setma-
nes. L’editorial signat pel president 
Lleonard del Rio Campmajó, porta 
per títol “Roses i cançons”. 

Josep Nadal Mir entrevista al 
professor de música Josep M. Oriol 
Llanas, que valora la tasca de Coni 
Torrents Gubianes, que fou com-
panya d’estudis en el Conservatori 
Municipal. De la secció “Aula d’as-
saig” cal remarcar la dedicatòria 
que el popular Duo Dinámico ha 

escrit a la Coral de Santa Maria, 
amb motiu d’incorporar en el seu 
repertori una de les seves cançons 
en versió catalana. També la feli-
citació del president del Consell 
Comarcal de l’Anoia, Marc Castells 
Berzosa, a Coni Torrents pels seus 
deu anys al capdavant de la Coral 
de Santa Maria.

Amb motiu de la proximitat 
amb les festes nadalenques “el 
trumfo” publica una colla de col.
laboracions literàries signades 
per Josep Nadal Mir, Sílvia Piqué 
Borràs, Higinio Puñal Martín, 
Lleonard del Rio Campmajó, Berta 
Torres Ribera i Montserrat Ventura 
Lloret. I dos treballs inèdits de les 
excantaires que aquest 2010 ens 
han deixat: Lourdes Estruch Vives i 
Montserrat Segués Susanna.

Completen el butlletí les secci-
ons “Picant l’ullet sense malícia” i 
“Vida familiar”. La darrera pàgina 
l’ocupa el treball “Madre tierra”, 

del professor Enrique Hurtado 
Rodríguez.

Festa de la Puríssima
Com és tradicional, el migdia 

del dimecres dia 8 de desembre 
la Coral de Santa Maria d’Iguala-
da, va participar a la basílica en 
l’ofici solemne de la festa de la 
Immaculada Concepció, patrona 
de la parròquia de Santa Maria i 
de la mateixa Coral. La celebració 
fou presidida pel rector arxipres-
te Mn. Josep Massana. Els cants 
sota la direcció de Coni Torrents i 
amb l’acompanyament a l’orgue 
d’Isidre Solé, s’encetaren amb 
l’himne a Santa Maria d’Igualada 
i acabaren amb l’himne de l’ora-
tori “Mil anys”. Deixem constància 
de l’estrena en l’ofertori, del mo-
tet “Pregària a taula” de Heinrich 
Schütz, amb lletra de Joan Costa.

Foto: Joan Talavera

50 donants responen a 
l’acapte de Vilanova
Era la primera vegada que la 

unitat mòbil del Banc de Sang 
i Teixits visitava Vilanova del Camí 
per a acollir una donació de sang 
especial dins la campanya de 
Nadal.

Va ser divendres passat 10 de 
desembre, dia de mercat. La uni-
tat mòbil es va instal.lar al carrer 
11 de setembre a tocar la plaça 
del Mercat, ben aprop del mercat 
municipal de Sant Hilari i del mer-
cadilllo dels divendres.

Un total de 50 persones hi van 
fer cap per oferir-se. De les 50, 45 
van poder fer efectiva la donació i 
d’aquests 4 eren nous donants.

L’organització del Banc de 
Sang i Teixits tot i no assolir la xi-
fra de les 60 donacions efectives 
de l’any passat per aquestes dates, 
valorava positivament la jornada 
perquè hi havia diversos condicio-
nants nous, com són el lloc on es 
feia, l’horari i el dia.

Exitosa a tercera edició 
de Fira de Nadal d’ACI 
Vilanova
Els comerços associats a l’ACI van 

celebrar la tercera edició de la 
Fira de Nadal que es va fer el cap 
de setmana del llarg pont, a Can 
Papasseit.

Un any més va ser un èxit, en-
cara que la crisi també va afectar 
la quantitat d’establiments repre-
sentats ja que contràriament a 
l’any passat que n’hi va haver 20, 
enguany van ser 16. El públic va 
ser fidel i els organitzadors calcu-
len que van ser entre 1.500 i 2.000 
les persones que hi van fer cap.

Hi havia punts de venda de 
productes alimentaris, vins, roba, 
informàtica, regals, lots de Nadal, 
decoració nadalenca, fruits secs, 
embotits, etc. L’objectiu d’avan-
çar el Nadal i propiciar l’adquisició 
de productes i regals per aquestes 
festes es va assolir. A més del pú-
blic vilanoví es va observar tam-
bé presència de visitants forans la 
qual cosa demostra la difusió que 
cada any va prenent la fira.

També aquest any s’han pro-
gramat un seguit d’actuacions i ac-
tivitats per entretenir el públic. A 
destacar les col.laboracions de l’es-
cola Artístic, Sweet India i un ritual 
de la bona sort a càrrec de Brillo 
de Hadas. Pels més petits es va fer 
cagar el tió tantes vegades com va 
fer falta, es van regalar 800 bosses 
d’obsequis i hi va haver un espai 
de joc amb jocs i tallers, manua-
litats de Nadal i d’altres activitats 
mentre els pares i mares visitaven 
la fira. En tenia cura l’Associació de 
Lleure infantil i Juvenil Endinsa’t.

També hi va haver el sorteig 
entre els assistents d’un cap de 
setmana per dos adults i un infant 
a Port Aventura. L’afortunat va ser 
un veí de Vilanova del Camí, Pere 
Vilarrubias.

La Fira de Nadal va ser una 
organització de l’Associació de 
Comerç i la Indústria amb la col.
laboració de l’Àrea de Promoció 
Econòmica de Vilanova del Camí.

La companyia Rocamora 
va portar la història del 
petit llenyataire 
Formant part de la programació 

d’espectacles infantils de Xar-
xa Vilanova, diumenge al migdia 
hi va haver nou espectacle a Can 
Papasseit.

En aquesta ocasió la compa-
nyia Rocamora va representar el 
muntatge de titelles que explica la 
història d’Oliu, el petit llenyataire.

Una història que va semblar 
d’argument discret per als pares 
però que va entusiasmar als petits 
i a les petites i això és l’important 
perquè per a ells es fa la festa.
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Tenir una llista de desitjos pot tenir gràcia, però el que importa de veritat és el que sents en 
fer-los realitat. Doncs bé, el desig de tenir un Peugeot el tens a l’abast de la mà. Perquè ara
t’emportes un 308 des de 12.900 euros, o un 207 des de 10.900 euros i, a més a més, amb un
finançament immollorable. No hi ha res com complir un desig.

DESCOBREIX TOTS ELS AVANTATGES QUE TÉ FER REALITAT ELS TEUS SOMNIS.

NO DEMANIS DESITJOS, COMPLEIX-LOS.
VINE AL TEU CONCESSIONARI PEUGEOT I APROFITA AQUESTA PROMOCIÓ INCREÏBLE

10.900€

12.900€ IMPORT RESTANT AL COMPTAT
10.000€ EN 36 MESOS
FINS A 

DES DE

DES DE

207

308 0%TAE

Ctra. Manresa a Berga,  Km 0.650. Tel. 93 877 20 00 - St. Fruitós de Bages. 

SARAUTO

Un concert tanca, a Piera, 
la setmana contra la SIDA 

El passat 3 de desembre, un con-
corregut concert jove a l’Espai 

d’Entitats de Piera va posar punt 
final als actes de la setmana de 
lluita contra la SIDA a Piera. El con-
cert va comptar amb els pierencs 
Hello Lillyput i el grup Estereota-
xia, d’Òdena. Durant la vetllada 
es va repartir material informatiu 
i kits per a la prevenció d’aquesta 
malaltia entre el públic assistent.

Recordem que Piera ha estat 
un dels municipis escollits enguany 
per la Diputació de Barcelona per 
celebrar el dia mundial de lluita 
contra la SIDA. El poble s’ha ad-
herit als actes de celebració amb 

diverses activitats destinades a 
sensibilitzar la població sobre la 
malaltia. Així, des del 24 de no-
vembre i fins al 3 de desembre 
s’’han fet actes diversos, com la 
lectura d’un manifest al ple munic-
ipal, la col.locació d’un llaç gegant 
a la façana de l’Espai d’Entitats 
pels Falcons de Piera, la projecció 
de la pel.lícula Positius, la consulta 
d’informació i material pedagògic 
al servei de quiosc, l’exposició 
«Què pinta la SIDA?», oberta al 
públic en general i també als cen-
tres escolars, o la cloenda de la 
setmana amb el concert jove de 
divendres a la nit.

La Schola Cantorum canta 
el Nadal a la Llacuna

El passat dimecres dia 8 de 
desembre, festivitat de la 

Immaculada Concepció, la Schola 
Cantorum d’Igualada es va despla-
çar a la Llacuna per a solemnitzar 
la celebració litúrgica en motiu de 
la celebració de la festa patronal 
de la parròquia de Santa Maria. 
Al finalitzar la missa, la coral que 
dirigeix Gerard Aguilera i que fou 
acompanyada per l’organista Llu-
ís Victori, va dedicar a l’auditori 
una cantada de nadales que van 
ser molt ben acceptades pels assis-
tents, els quals correspongueren 
amb uns entusiastes aplaudiments. 
El president de la coral, Antoni 
Miranda, va comentar a l’auditori 
els inicis de la coral i aprofità per a 
donar les gràcies a l’alcalde Josep 
Parera, a la regidora de Cultura 
i Festes Santitas de Blas i a Mn. 
Joan Matas, per haver-los convi-
dat a participar en aquesta diada 
festiva.

La cantada va finalitzar amb la 
participació de tot l’auditori, que 
junt amb la coral van interpretar 
el popular “Fum, fum, fum”.

Per a aquelles persones que hi 
estiguin interessades, comuniquem 
les properes actuacions:

- Dia 17 de desembre, a les 13 

h al vestíbul de l’Hospital d’Iguala-
da, Cantada Nadalenca.

- Dia 22 de desembre, a les 17 
h la capella de l’Asil del Sant Crist, 
Cantada Nadalenca.

- Dia 24 de desembre, a les 24 
h, Missa del Gall a la parròquia de 
la Soledat.

- Dia 26 de desembre, a les 
12:30 h ofici solemne a la Sagrada 
Família, en motiu de la seva festa 
patronal.

- Dia 28 de desembre, a les 17 
h, Cantada Nadalenca a la residèn-
cia del P. Vilaseca.

Aprofitem des d’aquest setma-
nari per a desitjar als lectors unes 
bones diades nadalenques i un 
molt bon any 2011.

Toni Miranda

Grup empresarial en 
expansió, 

complint amb el procés de 
selecció de personal a la zona 

de l’Anoia, selecciona 

COMERCIALS
fi x + altes comissions

Interessats, preguntar per Ana 
Tel. 679 600 166

Igualadins a la Convenció nacional de la 
Festa dels Reis Mags d’Alcoi
Amb motiu de commemorar-

se el 125è aniversari de la 
Cavalcada dels Reis Mags d’Alcoi, 
aquesta vila alacantina va celebrar 
durant els dies 2 i 3 de desembre 
la Primera Convenció Nacional de 
la Festa dels Reis Mags. L’objec-
tiu principal d’aquesta Convenció 
era facilitar una primera presa de 
contacte entre les diverses associ-
acions, ajuntaments, fundacions i 
patronats, que organitzen i tenen 
cura de la festa epifànica en les 
seves manifestacions més populars: 
les Cavalcades i els Autos Sacra-
mentals dels Reis Mags. 

Entre les entitats convidades hi 
havia La Comissió de Reis d’Iguala-
da que va ser-hi present mitjançant 
alguns dels seus membres. Els actes 
van començar a les 12 del migdia 
del dia 2 amb una recepció oficial a 
l’ajuntament d’Alcoi. A la tarda del 
mateix dia, a la Cambra de Comerç, 
van tenir lloc les presentacions de 
la Festa dels Reis Mags d’Alcoi; Au-
to i Cavalcada de Santillana del 
Mar; Auto Sacramental dels Reis 
Mags de La Canyada (Alacant) i, de 
la Cavalcada de Reis d’Igualada, a 
càrrec d’Eduard Creus i Vilarrubias. 
Durant la presentació de la festa 
igualadina es va explicar als assis-

tents, l’origen, l’organització i la 
posada en escena de la Cavalcada, 
així com una descripció detallada 
dels actes previs, tals com l’arriba-
da del Patge Faruk, el dia 28 de 
desembre, i la recollida de cartes el 
dia 1 de gener. La presentació de la 
nostra festa va despertar un interès 
general i fou seguida amb molta 
atenció per tots els assistents. 

El matí de divendres dia 3 va 
acollir les presentacions dels Au-
tos Sacramentals de Sangüesa 
(Navarra); Auto Sacramental de El 
Viso (Còrdova), i Auto Sacramen-

tal de Alcazarejos (Còrdova), La 
matinal va cloure al centre cultural 
Mario Silvestre, amb la represen-
tació de: “Entrevista del rei Hero-
des amb els 3 Mags”, pertanyent a 
l’Auto Sacramental de La Canyada.

La participació de la Comissió 
de Reis d’Igualada en aquest es-
deveniment ha estat molt enri-
quidora, i ha permès d’establir les 
semblances i les diferències sobre 
com es duu a terme la Festa dels 
Reis en altres municipis de la Pe-
nínsula. 



16 MIRANT ENRERE 16 de desembre de 2010

Comença una campanya per fomentar que les compres 
de Nadal es facin a Igualada
Sota el lema “Per Nadal, tria Igualada” es vol conscienciar a la ciutadania dels avantatges que 
té el comerç local per la sostenibilitat i la qualitat

Un dels senyals que el Nadal ja 
és aquí és el fet de veure els 

comerços oberts en dies festius i 
trobar els carrers engalanats amb 
llums de colors i motius nadalencs. 
A tot aquest esforç per part de 
comerciants i administració per 
captar les compres, aquest any 
2010 s’hi suma una campanya que 
vol transmetre el següent missatge 
als igualadins i igualadines: “Per 
Nadal, tria Igualada”. Aquest és 
l’eslògan de la campanya que té 
com a objectiu fer adonar a la 
ciutadania de que hi ha diversos 
motius per fer les compres als 
comerços de la ciutat i que no 
cal anar a fora o en grans àrees 
comercials.

Les principals raons que dóna 
la campanya són dues: la promo-
ció de l’economia local a través del 
comerç de la ciutat i l’estalvi de 
temps, diners i contaminació que 
es fa sense haver-se de desplaçar 
fora de la ciutat.

Es calcula que aquestes festes 
cada català es gastarà de mitjana 
uns 650 euros en regals. Per tant, 
és una molt bona injecció econò-
mica als comerços. També es calcu-
la que per cada persona que fa les 
compres al seu municipi, es deixen 

d’emetre a l’atmosfera 22 quilos 
de CO2, ja que no s’ha de fer el vi-
atge en cotxe i gastar combustible.

La regidora de mediambient 
de l’Ajuntament, Conxa Castells, 
ha destacat que cal fer una crida 
perquè els igualadins es quedin 

a la ciutat per comprar: “és un 
bé per l’economia local, ja que 
els comerciants poden gaudir del 
benefici de tenir tants clients po-
tencials i tirar endavant, a més 
són uns diners que es queden a 
Igualada”. 

Castells també ha explicat que 
a la ciutat “ja fa temps que hi ha 
un comerç de qualitat amb una 
organització potent preocupada 
pels clients i això fa que quedar-se 
a comprar a Igualada suposi molts 
de beneficis”.

La campanya “Per Nadal, tria 
Igualada” distribuirà 300 pósters 
amb la imatge gràfica, es reparti-
ran més de 16.000 fulletons amb 
informació i també s’ampliarà la 
difusió als diversos mitjans de co-
municació de la ciutat. Està orga-
nitzada per l’Ajuntament d’Igua-
lada amb el suport d’Igualada Co-
merç, l’Agència de Medi i Salut, i 
la Diputació de Barcelona.

La imatge de la campanya ha 
estat ideada i realitzada per la re-
coneguda dissenyadora Clara Her-
reros.

Nou apartat de 
consum a Igualada.cat

Aquesta setmana la pàgina 
web de l’Ajuntament (Igualada.
cat) ha estrenat un nou apartat 
sobre el consum. La secció es troba 
ubicada a “Igualada per temes” i 
també en un enllaç al lateral dret 
del portal.

A “Consum” s’hi troba infor-
mació referent als drets dels con-
sumidors, explicacions de les cam-
panyes que es duen a terme, adre-
ces d’interès i enllaços a l’Agència 
Catalana del Consum i altres or-
ganismes.

Com cada any Mossos i Policia local organitzen un dipositiu 
de seguretat per les zones comercials durant les festes

Coincidint amb la campanya 
comercial de Nadal, com cada 

any, ja s’ha posat en marxa l’Ope-
ració Grèvol. És un dispositiu de 
seguretat a nivell català que a la 
ciutat està organitzat pels Mos-
sos d’Esquadra i la Policia Local 
d’Igualada. Té l’objectiu de preve-
nir robatoris perquè la campanya 
comercial sigui tranquil·la i sense 
incidències.

El regidor d’interior de l’Ajun-
tament, Jordi Riba, ha destacat 
que “l’operació sempre és de ca-
ràcter preventiu, ja que ofereix 
una alta presència al carrer d’efec-
tius de la policia amb l’objectiu 
d’oferir tranquil·litat a compradors 
i comerciants i d’estar apunt si cal 
respondre a alguna incidència”.

Riba també ha recordat que 
“Igualada va ser pionera a l’hora 
d’implantar aquesta operació per 
la campanya de Nadal”. Ha afe-
git que “vistos els resultats s’ha 
mantingut cada any perquè s’ha 
demostrat que davant d’alguna 

incidència hi hagut una gran capa-
citat de resolució”.

El sotsinspector del la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra a 
Igualada, Joan Maria Testagorda, 
ha explicat que l’operació es fa 
en quatre períodes: el pont de la 
Puríssima, els dies previs al Nadal, 
la setmana de Cap d’any, Reis i les 
rebaixes.

Per oferir un bon servei, la ciu-
tat es divideix en diferents sectors 
i s’incrementa la presència policial 
les 24 hores del dia a les zones més 
comercials, principalment la del 
centre que limita amb l’avinguda 
de Balmes i el carrer de Joaquima 
de Vedruna, però sense desaten-
dre cap altre punt comercial de la 
ciutat.

El cap de la Policia Local, Jordi 
Dalmases, ha explicat que la vigi-
lància es fa amb patrulles a peu 
pel carrer i també amb vehicles 
com cotxes i motocicletes.

Des d’Igualada Comerç, el 
responsable de comunicació de 
la junta, Jaume Rosich, ha agraït 
la reedició d’aquest operatiu i ha 
destacat que l’increment de pre-
sència policial dóna més tranquil.
litat als comerciants, però també 
als usuaris.

Aquesta campanya consisteix, 
com ja hem dit, en una major pre-
sència policial a peu en les zones 
comercials, i també en un aug-
ment de contacte amb els comer-

ciants, de manera que els agents 
parlen i aconsellen els botiguers 
sobre temes com ara furts mitjan-
çant targetes de crèdit duplicades 
o bitllets falsos

També es va voler puntualitzar 
que no es tracta d’un augment de 
la delinqüència, sinó que degut a 
circumstàncies com ara una ma-
jor afluència de gent en aquestes 
àrees comercials, això propicia que 
creixi el nombre de petits furts i 
altres delictes.

A nivell de la comarca, els Mos-
sos incrementaran la vigilància pe-
rimetral en polígons industrials i 
empreses. 
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Av. Manresa, 115 - ÒDENA - Tel. 93 803 46 92

FES COMANDA!!!!
COQUES I TORRONS 
FETS DE MANERA 

ARTESANAL 

Típica coca de forner, de 
brioix i la nostra COCA 

ESPECIAL DE FULL AMB 
CREMA I XOCOLATA I 

NO OBLIDAR LA 
VARIETAT DE TORRONS 

QUE TENIM A PUNT, 
ACABATS DE FER

HORARI ESPECIAL PER FESTES: 
de 8.30 h a 18.00 h de la tarda

NO TANQUEM AL MIGDIA

BONES FESTES!

Masquefa viurà un nou Cap de Setmana 
Solidari
Dissabte Marató de la Sang i diumenge la Marató de TV3

Els masquefins i les masque-
fines tindran els dies 18 i 19 

de desembre una nova ocasió de 
demostrar la seva enorme gene-
rositat. L’Ajuntament i el teixit 
associatiu, amb la col.laboració de 
comerços i empreses, han organit-
zat per tercer any el Cap de Set-
mana Solidari. 

Entre tots dos dies se celebra-
ran una quarantena d’activitats 
per engrescar la gent a sortir i afa-
vorir la participació en les mara-
tons. A més, aquest any el Cap de 
Setmana Solidari coincideix amb 
uns altres dos esdeveniments que 
també convidaran a la participa-
ció: el primer Mercat Medieval i el 
Pessebre Vivent. 

Una vegada més el Cap de 
Setmana Solidari serà possible 
gràcies a la implicació de les enti-
tats masquefines, que s’aboquen 
novament en la iniciativa ja sigui 
organitzant activitats o aportant 
voluntaris. També hi col.laboren 
diverses persones a títol individual.

“Per Nadal, el millor 
regal: la teva sang”

El Cap de Setmana Solida-
ri alçarà el teló el dissabte 18 de 
desembre amb la tercera Marató 
de Donació de Sang. Amb el lema 
“Per Nadal, el millor regal: la teva 
sang’ els organitzadors (el Banc de 
Sang i Teixits i l’Ajuntament) volen 
superar els excel.lents resultats de 
l’any passat i arribar a les 250 do-
nacions. 

Seran dotze hores ininterrom-
pudes, de les 10 del matí a les 10 
de la nit, per passar per la Sala Po-
livalent de la Rogelio Rojo a donar 
sang. La inauguració es farà a les 
12 del migdia, amb la presència de 
les autoritats locals i els represen-
tants del Banc de Sang i Teixits.

Per facilitar la donació s’instal.
larà un servei de ludoteca i wi a la 
Sala Polivalent perquè els pares i 
mares hi puguin deixar els fills. Po-
den donar sang totes les persones 
sanes entre 18 i 65 anys que pesin 
més de 50 quilos. No cal estar en 
dejú. 

A més de les activitats cultu-
rals, socials i esportives, per afavo-
rir la participació també se sorte-
jaran entrades al teatre i paneres 

entre els donants. I l’associació 
que aconsegueixi mobilitzar més 
donants serà reconeguda com 
‘l’Entitat amb més sang’. 

Contra les lesions 
medul.lars i cerebrals 
adquirides

L’endemà, diumenge 19, la so-
lidaritat tornarà a ser la protago-
nista amb la Marató de TV3, que 
aquest any recollirà fons per a la 
investigació de les lesions medul.
lars i cerebrals adquirides. 

Al llarg de tot el cap de setma-
na es podran fer donacions en les 
activitats que han organitzat les 
entitats i l’Ajuntament, així com 
també en les guardioles que les úl-
times setmanes ja s’han distribuït 
en els comerços de Masquefa i les 
dependències municipals.

També l’entrada del Pessebre 
Vivent, que es farà el dissabte 18, 
es destinarà a la marató de la te-
levisió catalana. A més, diverses 
associacions han preparat sortejos 
i rifes per afavorir la participació.

Festival ProMarató a Òdena
El dissabte 18 de desembre se 

celebrarà el Festival ProMarató 
de TV3 al Teatre Centre Unió Agrí-
cola d’Òdena. Constarà de dues 
parts: la primera començarà a les 
6 de la tarda i durarà fins a 2/4 de 
9 del vespre. I la segona serà entre 
les 10 del vespre i 2/4 de 2 de la 
matinada.

Recordem que enguany la re-
captació anirà en benefici de la in-
vestigació sobre les lesions medul.
lars i cerebrals adquirides. 

Les entitats poden fer les do-
nacions en el transcurs de la cele-
bració de la festa, on hi haurà tot 

d’actuacions cantades i musicades; 
destacar que tots els actuants ho 
fan de forma gratuïta.

El programa de la primera part 
constarà de l’audiovisual divul-
gatiu sobre el tema de la marató 
d’enguany. Seguidament actuació 
del Grup de Teatre El Jaral que 
representarà “El testamento del 
tío Nacho” i el sainet “La riña”. 
Mostra de capoeira a càrrec del 
grup “Agbara” i Elena Segura 
(play back).

A la segona part les actuaci-
os començaran amb el grup del 
curs de Bollywood, seguirà dansa 

oriental, el grup de flamenc de 
l’escola Luna Mora, exhibició de 
country dels grups d’Òdena i del 
Pla d’Òdena, seguirà l’actuació 
del cantautor, l’odenenc Pere Re-
gordosa, i els cantants Aroa, Ro-
berto Lucha i Eva López.

Aquest acte és organitzat des 
de l’Ajuntament d’Òdena amb la 
col.laboració de l’associació Cultu-
ral Teatre Espontani en la presen-
tació de l’acte.

El preu de l’entrada al festival 
és de cinc euros.

A Castellolí, 
bingo popular
Com cada any Castellolí col.

labora amb la Marató de TV3, 
l’esdeveniment solidari més impor-
tant del nostre país, enguany està 
dedicat a les Lesions medul.lars i 
cerebrals adquirides.

La Marató de TV3 promou la 
investigació biomèdica per trobar 
tractaments que millorin el pro-
nòstic i la qualitat de vida de les 
persones que pateixen aquestes 
lesions tan incapacitants. 

Dins dels actes que l’Ajunta-

ment programa per les festes de 
Nadal, dissabte 18 de desembre a 
les 10:00h del vespre, a La Brillante 
es farà una nova edició del Bin-
go popular. La finalitat principal 
d’aquest acte és la de recaptar di-
ners per enviar-los als responsables 
de la Marató i així poder ajudar a 
la investigació i recerca i a l’hora 
passar-ho bé provant la sort, per 
aconseguir algun dels obsequis que 
cedeixen desinteressadament les 
empreses, restaurants i particulars.

Bàsquet als Hostalets de 
Pierola
El diumenge 19 arriba la Marató 

de TV3, un bon moment per 
demostrar al món com en som de 
solidaris els catalans.

Aquest any, als Hostalets de 
Pierola, l’Escola de Bàsquet, una 
entitat que tot just comença a ca-
minar, però ho fa amb el pas ferm 

i decidit, organitza una jornada de 
bàsquet per recaptar fons i fer un 
donatiu per la Marató.

És per això que s’encoratja tot-
hom a que vingui diumenge a par-
tir de les 10h del matí, a la nova 
pista de bàsquet de Cal Ponsa a fer 
uns tirs i ajudar a engreixar el pot.
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Feu les vostres 

compres de Nadal 

a Cal Passanals

Xarcuteria de qualitat • Embotits propis
Menjars preparats casolans

Servei a domicili: 

Podeu fer les comandes per telèfon: 93 803 08 83 fax: 93 803 95 71

e-mail: calpassanals@hotmail.com

Sense moure’s de casa, nosaltres us ho portem!

Del 15 al 31 de 
desembre

 aprofi ta’t de la nostra 
quinzena especial.

T’esperem!
De dilluns a divendres de 10 a 20 h.
Dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.

OUTLET 
HOME-DONA

Tous ja ha començat a recaptar
El diumenge dia 12 de les 10.30 

a les 13.30 a la Plaça de Fàtima 
de Sant Martí de Tous, es va dur a 
terme el Mercat de Santa Llúcia i 
els tallers solidaris, per a recaptar 
diners per a la Marató de TV3. Hi 
hagueren diferents paradetes de 
tions, artesania de la llana, sabó 
natural, joies, ampolles de vidre 
gravades amb sorra, articles de 
decoració de nadal, flors i pesse-
bres, que ompliren la plaça. Per 
animar el matí, es feren tallers: 
construcció d’un pot de cartoli-
na per posar material escolar i de 
maquillatge i durant el matí es va 
crear un quadre de rodones entre 
la gent que hi passava, finalment 
es va subhastar al final del matí. 
Va ser una matí participat per la 
gent que va assistir a comprar a les 
paradetes com la gent que va par-
ticipar en els tallers solidaris.

Des dels Amics de Tous, entitat 
organitzadora, se’n anuncia però 
que els diners no es comptaran 
fins el dia 18 de desembre, ja que 

durant la setmana a les botigues 
de Tous hi haurà les guardiones 
per a les aportacions que vulguin 
fer la gent. 

Caminada popular a Vallbona d’Anoia 
Vallbona d’Anoia vol col·laborar 

amb la Marató de TV3 contra 
les lesions medul·lars i cerebrals 
adquirides. El diumenge 19 de 
desembre l’Ajuntament organit-
za una caminada popular per la 
Marató.

La sortida serà a les 9 del matí 
des de la plaça de l’Església i 

té previst continuar per la Terrera, 
Can Orpí, Riera Seca (esmorzar), 
Coll del Bosc, Vallbonica i Vallbona. 
Hi haurà un esmorzar a mig camí 
amb botifarrada popular. 

Donatiu de 5 euros per perso-
na (a pagar el mateix dia). La re-
captació es destinarà íntegrament 
a La Marató. Inscripcions a l’Ajun-
tament o trucant al 93.771.80.02.

Cantada popular de nadales 
de l’AV Santa Caterina, 
Carme i travessies
L’Associació de Veïns dels carrers 

de Santa Caterina, Carme i tra-
vessies d’Igualada ha organitzat 
una cantada popular de Nadales, 
aquest dissabte al vespre, per reco-
llir diners per la Marató de TV3. La 
cantada de nadales anirà a càrrec 
dels cantaires de caramelles del 
barri, membres de la Colla Gegan-
tera del Bisbalet, del grup Mal-
Llamp d’Igualada i de tothom qui 

s’hi vulgui unir. Us convidem a tots 
a participar d’aquest acte i us ani-
mem a cantar ben fort per reco-
llir diners per la Marató, enguany 
dedicada a les lesions medul.lars i 
cerebrals adquirides. 

La concentració serà a 2/4 de 8 
del vespre a la cantonada de Ram-
bla Sant Isidre amb Custiol. Les can-
tades es faran per diferents carrers 
i places del centre d’Igualada. 

Concert de Nadal a 
Conesa
Puntualment, a 2/4 d’1 del mig-

dia del diumenge començarà 
el Concert de Nadal a l’església de 
Santa Maria de Conesa. L’entrada 
al concert serà gratuïta, però una 
urna ens recordarà que podem 
col·laborar econòmicament amb la 
Marató de TV3.

El concert d’enguany és molt 
especial per al poble ja que, apart 
de participar per primera vegada a 
la Marató, també serà el més gran 
que mai s’ha organitzat a Conesa. 

Un total de 80 cantaires de 3 
corals: Orfeó de Santa Coloma de 
Queralt, Capella de Música de la 
Tossa de Montbui i Noves Veus de 
Capellades acompanyades de l’Or-
questra de Cambra de l’Escola de 
Música de Capellades, han preparat 
aquesta cantada dedicada a Johann 
Sebastian Bach.

Per acabar no hi faltaran unes 
nadales, que és el que toca aquests 
dies.

Administradors de Finques

FINQUES 
VICTÒRIA

Administrem la seva comunitat de veïns.
Demani’ns pressupost sense compromís.

Tel. 93.801.91.37

NOVA ADREÇA: 
Av. Mestre Montaner, 28

(a 50 mts. de l’antiga adreça) 

08700 IGUALADA

Foto: Eudald Font Rica
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unió comercial de
G A S O I L S

Distribució de gasoil 
per a la calefacció a domicili

Països Baixos, 12 
08700 IGUALADA

93 805 17 16
www.ucgsl.com 

e-mail: ucgasoils@ucgsl.com

Ara pot pagar el gasoil de
calefacció per mensualitats

evitant la feixuga despesa puntual en l’economia familiar 
que suposa omplir el dipòsit en un sol pagament.

Esculli el termini: 3 a 12 mesos.

Trobaràs tot el que 
necessites per a 
la teva cuina!

Cristalleria MARIA

C/ Montserrat, 34 • Tel. 93 803 47 27
08788 VILANOVA DEL CAMÍ

Cristalleria CENTRE

C/ Aurora, 60-62 • Tel. 93 803 92 94
(Plaça Cal Font) 08700 IGUALADA

Cristalleria 2

C/ Lleida, 34 • Tel. 93 805 03 08
08700 IGUALADA

Sopar de Cap d’any al Casal 
d’avis del nucli d’Òdena

Col.laboració a la 
cavalcada de Vilanova

Col.lecta de 
Nadal per a 
Càritas

En totes les misses de les dife-
rents parròquies i temples de 

la ciutat d’Igualada, el diumenge 
vinent, dia 19, quart de l’Advent, 
es realitzarà la col.lecta de Nadal 
destinada a Càritas. 

Festa infantil 
al Casal Cívic 
Montserrat

Demà divendres 17 de desem-
bre, a les 6 de la tarda a l’Equi-

pamentel Cívic Polivalent Anoia 
(Casal Cívic Montserrat - c/ Orquí-
dies, 7 d’Igualada), se celebrarà 
una festa infantil que comptarà 
amb l’animació del grup “El Negro 
y el Flaco” i el seu espectacle “L’Art 
de Comunicar. Circ i Màgia”.

Hi esteu tots convidats. 

Per 30 euros, La 
Kaserna et porta 
a la neu

L’equipament juvenil La Kaserna 
prepara per diumenge vinent 

l’esquiada Jove, que es fa a La 
Molina. Així per 30 euros pots dis-
posar del Bus Jove a la neu, més 
forfet més assegurança.

Per participar-hi cal tenir 15 
anys complerts. Per a més info a La 
Kaserna i trucant al 938041801.

Contes per a 
desitjar unes 
bones festes de 
Nadal

La Ludoteca Sant Miquel d’Igua-
lada de la Generalitat de 

Catalunya organitza per dimecres 
22 de desembre un espectacle 
infantil de Conta Contes. L’es-
pectacle anirà a càrrec de Lart; 
els protagonistes dels contes són 
nens i nenes d’arreu del món que 
viatgen i tenen moltes aventures. 
També s’explicaran contes d’aques-
tes festes nadalenques.

La sessió de contes és oberta a 
tothom i es farà a les 6 de la tarda 
a la sala polivalent de l’Espai Cívic 
Centre, carrer Trinitat 12 d’Igua-
lada.

Fira Nadalenca de l’AV 
Santa Caterina, Carme i 
travessies

Els avis d’Òdena ja tenen pen-
sat el sopar de Cap d’Any que 

començarà a 2/4 de 10 del vespre. 
El menú que hi ha previst consta 
del primer plat de meló amb per-
nil i del segon de vedella guisada 
amb guarnició. Les postres cons-
taran de coca i torrons, de pa, vi, 
aigua, cava, cafè i gotes. El raïm 

no hi faltarà i tampoc la bossa de 
cotilló. A continuació hi haurà ball 
amenitzat pel músic Santané.

El preu total és de 25 euros. 
I per fer la reserva, abans del 24 
de desembre, cal trucar a algun 
d’aquests telèfons 93 803 67 94 
(Joan) o al 93803 79 28 (Àngela).

La Junta de l’Agrupació Cultural 
i Recreativa posa en coneixe-

ment d’aquelles persones majors 
de 14 anys i que vulguin participar 
en la Cavalcada de SSMM els Reis 
d’Orient a Vilanova del Camí, que 
es poden posar en contacte amb 
l’entitat per tal de fer-ne els pre-
paratius. 

Com ells mateixos diuen: “fer 

de patge és molt més que un dia 
de lluïment pels carrers del nostre 
poble. Fer de patge és ajudar a 
portar la il.lusió de petits i grans 
en una nit màgica”. 

Així si hi estàs interessat, cal 
contactar amb la Junta de l’Agru-
pació Cultural i Recreativa de 
Vilanova.

Com ja va sent una tradició, l’As-
sociació de Veïns del Barri de 

Santa Caterina ha organitzat per 
dissabte dia 18, de 9 del matí a 9 
del vespre, la VI Fira Nadalenca a 
la plaça de Cal Font d’Igualada. 

La fira comptarà amb diverses 
parades d’embotits, coques i so-

bretot productes relacionats amb 
les festes de Nadal. 

Durant tot el dia hi haurà ani-
mació nadalenca a la plaça i es 
realitzaran diferents activitats per 
recollir diners per a La Marató de 
TV3 d’enguany. 

Hi sou tots convidats.

Mercat Medieval a 
Masquefa
Durant dos dies, dissabte i 

diumenge, el primer Mer-
cat Medieval farà que la vila de 
Masquefa retorni a l’Edat Mitja-
na. Diversos artesans instal.laran 
les seves parades, oportunament 
ambientades, a la plaça de la nova 
biblioteca i al davant del CTC. A 
més diversos espectacles d’anima-
ció teatral a càrrec de personatges 
de l’època (inquisidors, bruixes, 
dracs, cavallers...), així com algu-
nes demostracions d’oficis singu-
lars, ajudaran a recrear el context 
històric medieval. El mercat també 

inclourà activitats participatives 
com ara tallers, adreçats especial-
ment als infants. El Mercat Medi-
eval l’organitzen l’empresa espe-
cialitzada Tallaferro i l’Ajuntament 
de Masquefa. 

Mercat de 2a mà del 
Marta Mata
El pròxim dissabte 18 de desem-

bre es farà al pati de l’Escola 
Marta Mata el II Mercat de Segona 
mà, on es podran trobar moltes a 
molt bon preu com roba, objectes 
per la llar, joguines, complements, 
etc.

Aquesta idea neix de l’Escola 
de Mares i pares que hi ha l’esco-
la Marta Mata i tots els beneficis 

obtinguts d’aquesta activitat es 
destinaran al viatge fi de curs de 
la II Promoció d’alumnes de 6è del 
centre escolar. 

L’activitat es completarà amb 
jocs pels més petits, tallers, pro-
ductes casolans, pastissos, melme-
lades, xocolata desfeta, etc.

L’horari serà de 10 h. fins a les 
13 h. de les 16 h. fins les 19 h.

L’escriptora Najat el 
Hachmi, demà aVilanova
El club de lectura farà una doble 

sessió, demà divendres, per 
comentar el llibre “L’ultim patri-
arca” de Najat El Hachmi. Les ses-
sions es faran a la biblioteca del 
centre cultural Can Papasseit la 
primera a 2/4 de 4 de la tarda i 
l’altra a 2/4 de 8. Les dues sessi-

ons comptaran amb la presència 
d’aquesta escriptora mediàtica que 
no té inconvenient en pronunciar-
se sobre els temes que tracta en 
les seves obres ni en manifestar-
se sobre la realitat social del país, 
sobre la immigració i la cultura 
marroquina i catalana.

Encesa de la llàntia 
solidària
Mans Unides Igualada porta a 

la ciutat la campanya nada-
lenca d’encesa de llantions, que 
es farà el proper diumenge dia 19 
a partir de les 6 de la tarda, a la 
Rambla de Sant Isidre.

Els diners recollits solidària-
ment, aniran directament pel pro-
jecte que aquesta entitat dioce-
sana té endegat, un internat per 
a nens de 27 poblats a Manipur 
– (Índia).

Contes de pols de lluna i 
vents d’acordió
A la Biblioteca Central d’Igua-

lada es farà, dimarts vinent, 
la presentació del conte i CD del 
poblatà Pitus Robert, Contes de 
pols de lluna i vents d’acordió; un 
recull de 16 contes que a través de 
la imaginació de l’autor, relaten 
temes quotidians i situacions del 
dia a dia de tots plegats. La publi-
cació és il.lustrada amb dibuixos 

de setze nens i nenes i les cançons, 
són interpretades per ell mateix i 
els seus fills amb l’acompanyament 
musical d’instruments tan diversos 
com la vila de roda o el clarinet.

La presentació es farà a les 6 
de la tarda, i és previst que el ma-
teix autor expliqui algun dels con-
tes del llibre.

Festa de Nadal de la gent 
gran d’Òdena
Diumenge vinent, al Teatre Cen-

tre Unió Agrícola d’Òdena, 
tindrà lloc la Festa de Nadal de la 
gent gran. En aquesta celebració 

la Coral La Pregona de Vilanova hi 
oferirà un repertori de cants, i en 
acabar es farà un pica-pica. 

Serà a ¼ de 2 del migdia. 
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Els Curtidors
MENÚ DE CAP D’ANY
CÒCTEL DE RECEPCIÓ
Kir Royal
APERITIU
Anxoves de Santoña amanides a l’estil Els Curtidors
Cloïsses Gallegues amb salsa de pescadors
Gamba vermella de Huelva amb rovellons
PRIMER
Llangosta Canària a la planxa
Sorbet de llimona
SEGON
Medalló de fi let de vedella amb foie
POSTRES
Carpaccio de mango amb gelat de vainilla i fruites del bosc

Protos Roble “Ribera del Duero” 
Blanc Vaya Pasada “Penedès”
Cafès i licors
Cava Cavalló Graula Brut Nature
Cubalibre o similars

Restaurant

80 euros + IVA
Reserves: 

93 803 72 99

Rambla Sant Isidre, 12 - 08700 IGUALADA: 

COTILLÓ I MÚSICA 
EN DIRECTE AMB 

BALL FINS LA 
MATINADA

Últimes places dels Cursos de Creu Roja 
Anoia
Si estàs interessat/a en realitzar 

alguna formació abans que 
finalitzi l’any, aquí tens les últimes 
places lliures dels cursos de Creu 
Roja Anoia amb la seva informa-
ció.

Curs de Pre-monitor en el lleu-
re. El curs es durà a terme del 27 al 
30 de desembre de 2010 amb l’ob-
jectiu d’oferir informació i orien-
tació als joves d’entre 15 i 17 anys, 
que senten curiositat pel mon del 
lleure. Aquest curs capacita per 
col.laborar com a Pre-Monitor 
en casals, esplais, colònies, cam-

paments i d’altres moviments de 
lleure infantil. L’horari serà cada 
dia de 9:00 a 14:00 i l’únic requisit 
és tenir entre 15 i 17 anys. 

Curs de Monitor de menjador 
escolar. Del 27 al 31 de desem-
bre de 2010 es durà a terme un 
nou curs de monitor de menjador 
escolar, amb la voluntat d’oferir 
eines educatives per aquelles per-
sones que treballen amb infància 
en un menjador escolar. L’horari 
serà cada dia de 9:00 a 14:00 i de 
16:00 a 19:00  menys el dia 31 de 
desembre que serà només de 9:00 

a 14:00. L’únic requisit és haver 
complert els 18 anys. 

Per rebre més informació sobre 
qualsevol dels cursos poden tru-
car al telèfon 93.803.07.89, passar 
per les nostres oficines del c/ Les 
Comes, 34 d’Igualada de dilluns 
a divendres, de 9:00 a 14:00 i de 
16:00 a 19:00 o consultar la pàgina 
web de l’entitat: http://www.creu-
rojaanoia.org on tabé hi podreu 
trobar els descomptes disponibles 
i la documentació necessària per 
formalitzar les inscripcions.

Marcel Gros estrena Minuts al Teatre 
de l’Aurora
El pallasso presenta un divertit espectacle familiar on dóna 
importància a les coses petites i el temps

Aquest cap de setmana, el Tea-
tre de l’Aurora clourà la Pro-

gramació de Tardor amb una pro-
posta molt especial: l’estrena de 
l’últim espectacle de Marcel Gros. 
El reconegut pallasso presentarà 
en primícia Minuts, un muntatge 
per als més menuts original, ple de 
sensibilitat, bestiesa i innocència. 
És una coproducció de Marcel Gros 
i el teatre igualadí.

Minuts consta de petites histò-
ries que es barregen, es confonen 
i es capgiren en un món divers i 
divertit. 

L’espectacle es titula Minuts 
perquè Marcel Gros demana tan 
sols un minut a cadascú per fer 
una cosa interessant i construir la 
història. D’aquesta manera, mos-
tra “la importància de les coses 
petites i el temps”. El pallasso juga 
amb les paraules, els objectes i el 

públic convertint el fet més quo-
tidià en espectacle, i a l’inrevés, 

transformant l’espectacle en la co-
sa més quotidiana.

“Qualsevol intervenció de l’és-
ser humà fa riure, fem coses estra-
nyes; per això agafo la realitat com 
si fos un acudit i riem tots junts de 
nosaltres mateixos”, explica.

Les representacions de Minuts 
es faran el dissabte 18 i el diumen-
ge 19 de desembre a les 19h. Les 
entrades (7 euros adults; 5 euros 
nens i descomptes habituals) es 
poden adquirir a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de cada 
funció. També es poden reservar 
prèviament trucant al 93 805 00 75 
o bé a través del correu electrònic, 
escrivint a reserves@teatreaurora.
cat. Més informació a www.teatre-
aurora.cat.

Fira del Gall de Vilafranca 
del Penedès
El proper cap de setmana, 

Vilafranca del Penedès acull 
una nova edició de la Fira del 
Gall. Aquesta cita ben propera a 
les dates nadalenques, ofereix un 
ampli programa d’actes i activi-
tats diverses de les que en destaca 
el Mercat d’aviram de pagès (en 
horari de matí, tant dissabte com 
diumenge), on el visitant hi pot 
admidar i comprar diversos ani-
mals de ploma.

Aquesta Fira del Gall s’ence-
tava ahir dimecres amb el pregó 
de la Fira que va anar a càrrec de 
Josep Sucarrats, director de la re-
vista Cuina.

La fira ofereix un espai on fer 
degustació (6 euros), de la mostra 

de cuina d’aviram i una àmplia va-
rietat de vins negres DO Penedès.

El parc de Sant Julià és l’esce-
nari de tota l’activitat; a part molts 
restaurants ofereixen menús amb 
el gall del Penedès com a principal 
ingredient.

Donació de sang a 
Capellades i Òdena
Amb una vegada no n’hi ha 

prou, recorda constantment la 
campanya del Banc de Sang i Tei-
xits de la Generalitat de Catalunya, 
per tal de conscienciar el ciutadà 
de la importància de fer donaci-
ons. Així un cop més una unitat 
mòbil s’instal.larà demà a Capella-
des per tal d’atendre els donants 
que vulguin fer la seva aportació.

Els sanitaris s’ubicaran a la rec-
toria – sala d’actes a partir de les 5 
de la tarda i fins les 9.

El proper dimarts 21 de desem-
bre es realitzarà un nou acapte de 
sang a l’Espai Cultural i Recreatiu 
d’Òdena on s’hi ubicarà la unitat 
mòbil del Banc de Sang i Teixits 
que atendrà els donants, també, 
entre les 5 de la tarda i les 9 del 
vespre. Hi haurà xocolatada.

Recordem que les persones do-
nants han de ser majors de 18 anys 
i pesar més de 50 quilos.

L’Associació per a l’Oci de 
la Gent Gran organitza la 
festa de Cap d’Any
L’Associació per a l’Oci de la 

Gent Gran organitzarà el diven-
dres 31 de desembre a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal de la Pobla 
de Claramunt la revetlla de Cap 
d’Any. La festa començarà a les 10 
de la nit i el ball anirà a càrrec del 
músic Dot. 

El preu del tiquet és de 17 eu-
ros. Les reserves es podran fer fins 
al dijous 30 de desembre a l’Espai 
Municipal de la Gent Gran, de di-

lluns a divendres, de les 4 a les 7 
de la tarda, i els diumenges al ball. 

A la mitja part del ball se ser-
virà coca, torrons, neules i cava. 
També es repartirà una bossa de 
cotilló i els 12 grams de raïm per 
donar la benvinguda al 2011. La 
festa s’allargarà fins a les 2 de la 
matinada. Aquesta activitat comp-
ta amb el suport de la regidoria de 
Benestar Social de l’Ajuntament. 
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Cantada de nadales a 
Igualada
La plaça de l’Ajuntament d’Igua-

lada, serà demà divendres, l’es-
cenari que acollirà la cantada de 
nadales a càrrec de les següents 
corals locals: Agrupació Coral La 
Llàntia, Cor de Cambra i Cor infan-
til de l’Escola Municipal de Música, 
Coral de Santa Maria, Coral Cors 
Units del Casal de la Gent Gran, 
Coral infantil Els Vedums, Coral 
infantil Gatzara, Coral Juvenil 
Xalest, Coral Merlet, Coral Migto, 
Coral Mixta, Coral Exaudio, Schola 
Cantorum i Capella de Música de 
La Tossa. 

Es cuidaran de la direcció Mer-
cè Gabaldón i Tolosa i Elena Bové i 
Martí, i l’acompanyament al piano 
serà de Coni Torrents i Gubianes.

En acabar es repartirà coca i 
moscatell, gentilesa del Gremi de 
Flequers de la Comarca de l’Ano-
ia, que col.labora com cada any 
a la festa que s’organitza des de 
l’Institut Municipal de Cultura i la 
Comissió de Festes.

Serà a partir de les 8 del ves-
pre.

L’endemà al Roser: 
Coral Xalest i Cor de 
noies Exaudio

Aquest dissabte vinent dia 18 
de desembre es farà el tradicional 
concert de Nadal per part de dues 
corals igualadines. La cita serà a 
l’església del Roser a 2/4 de 9 del 
vespre.

Es tracta d’un concert variat, 
on primerament la Coral Juvenil 
Xalest, formada per una cinquan-
tena de cantaires entre els 15 i els 
25 anys, ens interpretaran nadales 
de diverses parts del món. 

Seguidament el Cor de noies 
Exaudio interpretarà quatre obres 
del segle XX. Dues són d’autors 
catalans i dues d’autors euro-
peus (danès i hongarès). Es tracta 
d’obres de sonoritats ben diferents 
però amb un nexe en comú: la se-
va alta dificultat interpretativa i el 
seu gran interès musical. Una de 
les peces catalanes, La rosa de Je-
ricó, és en realitat una nadala que 
explica el moment de l’anunciació.

El cor està format actualment 
per 19 cantants d’un molt alt nivell 
vocal, i la directora és la vallesana 
Júlia Sesé, llicenciada en direcció 
coral per l’ESMUC l’any 2006. Ac-
tualment compagina la direcció 
amb una destacada activitat com a 
soprano solista.

A continuació reprendrà el 
concert un altre cop la Xalest per 
interpretar Spirituals Negres com 
ara “Plenty Good Room” o “Listen 
to the Lambs”, entre d’altres. Des 
del curs 2009-2010 la direcció de 
la coral és portada per Pol Pastor 
Sabaté, alumne de direcció coral a 
l’ESMUC.

Per finalitzar les dues corals 
cantaran una peça conjunta. Es 
repartiran torrons i cava per a tots 
els assistents.

Diumenge La Gatzara
La Coral infantil Gatzara ha es-

collit per al concert de Nadal l’es-
pai de Can Papasseit, a Vilanova, 
on a partir de les 6 de la tarda 
s’hi podrà escoltar el repertori de 
cançons treballades durant aquest 
primer trimestre de curs.

Cap nen sense joguines la nit de Reis
Portaràs una joguina a la Marató?

Demà divendres 17 de desem-
bre de 10 del matí a 9 del 

vespre a la Biblioteca Central de 
Cal Font d’Igualada, es portarà a 
terme un altre any, la Marató de 
Recollida de Joguines de Creu Roja 
Anoia.

Un any més, l’acte s’amenitza-
rà amb actuacions en directe. A les 
18:00 hi haurà un taller de Circ a 
càrrec de Tot Circ de Copons. A les 
19:30 La Luna Mora d’Igualada ens 
delectarà una actuació de Bollywo-
od i a les 20:15 els Milk Brother’s, 
també d’Igualada, ens faran una 
actuació de Rock Català.

La Campanya va néixer amb 
la intenció de que cap nen o nena 
de la comarca es quedi sense una 
joguina nova en la nit màgica de 
reis. A part de motivar la solida-
ritat, també es busca concienciar 
a la ciutadania en temes com per 
exemple la joguina educativa, la 
no bèl.lica, la no sexista i el con-
sum responsable de les joguines.

Aquest acte rep la col.labora-
ció especial de les empreses l’Hotel 
Molí Blanc, Lavazza Vending Mar-
tinez, Maip i CartroBox Anoia.

Punts de recollida de 
joguines

A part de l’acte central d’Igua-
lada, altres Ajuntaments i entitats 
de la Comarca també col.labo-
ren realitzant punts de recollida. 
Aquestes són:

L’Ajuntament de Santa Marga-
rita de Montbui tindrà un punt de 
recollida divendres 17 de desem-
bre de 9 a 21h a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament.

Creu Roja Anoia a Piera realit-
zarà una marató divendres 17 de 
desembre de 10 a 21 hores al Casal 
de Joves i Grans de Piera. Comp-
tarà amb actuacions diverses com 
poden ser la Coral Xicoira, Colla de 
Diables Infantils, Falcons, Bollywo-
od, Dansa del Ventre Infantil...

L’Ajuntament de Castellolí des 
de fa unes setmanes recull jogui-
nes a les oficines de l’Ajuntament 
de 9 a 14 hores. Se’n poden dur 
fins el dia 16 de desembre.

L’Associació La Llacuna Solidà-
ria que el passat diumenge van 
realitzar un punt de venda de pro-
ductes fets a mà per recaptar di-
ners. El resultat van ser de 457 eu-

ros que s’utilitzaran per comprar 
les joguines que més facin falta.

A La Pobla de Claramunt l’As-
sociació Cultural Barrufet Roig 
instal.larà un punt de recollida al 
Teatre Jardí de 16 a 20 hores del 
dissabte 18 de desembre.

L’Associació Budokan de 
Vilanova del Camí, aprofitant el III 
Campionat de Tai-Jitsu de Nadal, 
que es realitzarà al pavelló de Can 
Passanals de Santa Margarita de 
Montbui el dia 18 de desembre 
de 4 a 6 de la tarda, també dis-
posaran d’un punt de recollida de 
joguines.

El dia 21 de desembre a par-
tir de les 18 hores l’Associació 
Vallbona Solidària disposarà d’un 
punt de recollida de joguines al 
local de la entitat situat a la Plaça 
de l’Església.

Des de Creu Roja Anoia es 
vol demanar la col.laboració de 
tothom alhora que s’agraeix per 
endavant la vostra solidaritat us 
recordem que una joguina és un 
somriure.

Tota la informació s’anirà ac-
tualitzant a través de la web de 
l’entitat www.creurojaanoia.org, 
el servei Twitter http://twitter.com/
creu_roja i el mur de Creu Roja 
Anoia a Facebook.

Per més informació podeu tru-
car al telèfon 93.803.07.89.

Contacontes a l’estanc 
d’Òdena
Aquest proper dissabte 18 de 

desembre hi haurà una nova 
activitat relacionada amb el Nadal, 
els infants i el comerç del municipi 
odenenc.

Aquesta vegada serà una ses-
sió de Contacontes després que 
els dos dissabtes anteriors ja es 
realitzessin Tallers de disfresses als 
Supermercats Llobet i Viñals. 

El dissabte 18 de desembre 
l’activitat es durà a terme al Forn 
de Pa i Estanc Vidom situat a 
l’Avinguda Manres, 115. L’horari 
del contacontes serà d’11 del matí 
fins la 1 del migdia.

Aquesta iniciativa és organit-
zada des de l’Ajuntament d’Òdena 
i rep el suport d’Òdenacomerç i de 
la Diputació de Barcelona.

Taller de portanadons
L’associació Orígens organitza 

aquest divendres 17 de desem-
bre, a partir de les 18h de la tar-
da al Centre Cívic Montserrat, un 
taller de portanadons. El taller el 
portarà a terme la Gemma Gui-
llemón que és mare-doula asses-
sora de lactància i experta en tot 
tipus de portanadons.

En el taller ens ensenyarà varis 
models i posicions per portar els 
nostres fills. La durada aproximada 
serà de dues hores.

El cost del taller és de 5 euros 
per família. 3 euros en cas de ser 
soci d’Orígens.

Missa per una igualadina 
forana
Dilluns vinent dia 20, a un 

quart de nou del vespre, a la 
Parròquia de la Verge de la Pau, 
a la Plaça Ferran Casablanca de 
Barcelona, s’oficiarà una missa a 
la memòria de la igualadina fora-
na Esperança Balil Forgas, hereva 
de la nissaga de “Cal Font”, que 

va morir el passat mes de juli-
ol, de quin òbit varem donar-ne 
deguda informació, al seu dia.
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Per aquestes festes no oblideu 
les nostres especialitats!

ESPECIALITATS:

Coques de fruita,

pinyons, llardons,

cabell d’àngel, crema

coca de forner

... i el tradicional tortell de Reis

Història d’una formiga, 
retrata la lluita contra les 
malalties cròniques
Demà divendres 17 de desembre 

la Llibreria Aqualata acollirà la 
presentació de llibre Història d’una 
formiga, la primera obra literària 
de la igualadina Susanna Carpi 
Costa, que defineix aquest llibre 
com un “viatge iniciàtic d’una for-
miga amb fibromiàlgia, fatiga crò-
nica i depressió cap al coneixement 
de la seva pròpia identitat”.

L’autora, una persona infatiga-
ble fins a l’esgotament físic i men-
tal, destaca que va escriure aquest 
llibre “per prescripció facultativa” 
i que, de fet, “existeix gràcies al 
meu terapeuta i avui amic, Anto-
nio de Miguel Gómez Herrerías, 
que ha estat també qui ha escrit el 
pròleg”. Carpi assegura que aques-
ta aventura literària “ha estat un 
revulsiu molt millor que qualsevol 
medicina” i, tot que admet que es 
tracta una obra de superació per-
sonal, aclareix que no és útil només 
per a persones malaltes: “no es 
tracta d’un llibre d’autoajuda, per-
què aquests només serveixen per 

als qui els escriu”. Es tracta d’un lli-
bre molt fàcil de llegir i escrit amb 
molta ironia, ja que el sentit de 
l’humor és una de les millors armes 
amb què l’autora ha afrontat el 
seu repte de superació personal.

La presentació serà a les 8 del 
vespre i comptarà amb la presència 
de l’autora i Antonio Gómez, tera-
peuta transpersonal, naturòpata i 
psicoterapeuta.

Creació d’un arxiu dedicat al Mestre Just
Fins al dia 22 de desembre es pot 

visitar encara al vestíbul de l’Es-
cola Municipal de Música d’Igua-
lada l’exposició que, en comme-
moració del 50è aniversari de la 
seva mort, s’ha dedicat al mestre 
Joan Just. L’exposició pretén, a 
més de fer un repàs a la biografia 
del Mestre, donar testimoni de la 
continuïtat i vitalitat de les dife-
rents institucions que ell va crear 
o dirigir. Així doncs, amb el suport 
de fotografies i dels textos que les 
acompanyen, podem seguir la vida 
del mestre Just, des de la llar fami-
liar de Sant Cugat ses Garrigues 
l’any 1897, fins als actes d’home-
natge que Igualada li va dedicar 
poc abans de la seva mort l’any 
1960, passant per la seva estada 
a Montserrat, Barcelona, Santo 
Domingo d’Oriola... el seu enllaç 
matrimonial i la seva vinguda a 
Igualada, on es feu càrrec de la 
direcció del Conservatori de l’Ate-
neu i on fundà entitats com la 
Schola Cantorum, el Cor Mixt de la 

Schola Cantorum (avui Coral Mixta 
d’Igualada) o la Banda de Música 
d’Igualada.

Part del material fotogràfic, 
partitures, programes de concert i 
altres elements que s’exposen han 
estat cedits per la família del Mes-
tre, la qual vol fer pública la seva 
voluntat de donar aquests i altres 
documents a l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia amb el desig que es creï un 
fons dedicat al mestre Joan Just, 
que tindrà per objectiu reunir, ca-
talogar i preservar l’obra de Joan 

Just, així com posar-la a disposició 
de les persones que tinguin interès 
en el seu estudi. 

La família aprofita aquest 
anunci per fer una crida a les en-
titats i als particulars --que per 
circumstàncies diverses conser-
ven partitures, manuscrits o al-
tres materials d’interès-- perquè 
col·laborin també en la creació 
d’aquest fons. En aquest sentit i 
per a una informació més detalla-
da els interessats poden adreçar-se 
a l’Arxiu Comarcal.

Els Pastorets d’Igualada, diumenge a 
l’Ateneu
El Grup de Teatre Esbart Igualadí 

presenta enguany un total de 
cinc funcions de l’obra nadalenca 
Els Pastorets; d’aquestes cinc jor-
nades, tres seran en format reduït 
de dues hores de durada i seran en 
horari de matí i les altres dues, es 
faran en sessions de tarda i s’llar-
guen tres hores.

Així la primera d’aquestes 
sessions matinals es farà diumen-

ge vinent al Teatre municipal de 
l’Ateneu, i començarà a ¾ de 12 
del migdia.

Recordem que els Pastorets 
gira entorn el somni de  dos vai-
lets en una nit màgica; un conte 
d’infants amb la lluita del bé i 
del mal en el temps de Nadal, un 
conte on la imaginació juga un 
paper important amb els espec-
tadors per tornar a sentir aquell 

infant, l’infant que tots portem 
dintre.

Els dies de representació són: 
19 de desembre, 2 de gener i 16 
de gener (sessions matinals), dies 
26 de desembre i 9 de gener a par-
tir de les 6 de la tarda.

El preu de l’entrada per veure 
aquest espectacle és de 12 euros 
els adults i 6 els infants.

Per Nadal, primera representació dels 
Pastorets de Calaf

L’escenari del teatre del Casal de 
Calaf tornarà a acollir enguany 

les representacions dels tradicio-
nals “Pastorets o l’Adveniment de 
l’Infant Jesús”, de Josep M. Folch i 
Torres, que començaran el mateix 
dia de Nadal, a les 7 de la tarda.

Enguany la direcció torna a 
anar a càrrec de Martí Viñas, Isabel 
Gallego i Jordi Pesarrodona --codi-
rector de la companyia Gog i Ma-
gog--, aquest com a coordinador 
de dimonis, que amb les bases es-
tablertes les darreres temporades 
pretén edificar un espectacle més 
sòlid, àgil i de màxima qualitat, 
tant des del punt de vista infantil 
com de l’adult més exigent.

Els Pastorets de Calaf ofereixen 
al públic un espectacle amb més 
de 100 actors damunt un escenari 
de més de 200 m2, a més d’una 
nova platea de 650 localitats amb 
una excel.lent visió. El muntatge 

inclou 18 escenes diferents, uti-
litzant més de 50 decorats, i amb 
equips de so i de llum totalment 
professionals.

A més de l’estrena, que com ja 
hem dit serà el dia de Nadal a les 7 
de la tarda, també hi haurà repre-
sentacions els dies 2, 9, 16, 23 i 30 
de gener, a les 17’30 h. 

Venda de localitats al Telen-
trada de Caixa Catalunya i a les 
guixetes del Casal. Més informació 
al telèfon 669 410 100 - info@pas-
toretsdecalaf.cat - www.pastorets 
decalaf.cat.

Diumenge, concert amb 
De calaix i Pessebre 
Vivent a Carme
Amb l’encesa de llums nada-

lencs el dia de Santa Llúcia, a 
Carme s’ha donat la benvinguda a 
les festes de Nadal. Ja fa dies que 
els nens i nenes del poble partici-
pen en la gimcana per trobar les 
figures del pessebre de l’església, i 
és que se’ns han escapat i repartit 
per totes les botigues i comerços 
del poble.

Aquest cap de setmana ens hi 
posem de ple i per això diumen-
ge, als volts de la una, al teatre 
podreu escoltar i participar amb 
les De calaix en la selecció que ens 
fan de nadales, dites i endevina-
lles tradicionals nadalenques. I a la 
tarda, a partir de les sis, els carrers 
de Carme retrocediran en el temps 
per acollir el segon Pessebre Vi-
vent, activitat que ha implicat a 
moltes famílies que volen mostrar-
vos el millor del nostre poble.

El proper cap de setmana se’ns 
presenta l’Adoració dels pastors a 
la missa del gall, el bingo popular 
al Casal i teatre el dia de Sant Este-
ve amb el Grup Teatral de Carme. I 

encara es preparen més activitats 
abans de finalitzar les festes.

- Fàbriques
- Ofi cines
- Comerços
- Obres noves, primera neteja
- Comunitats de veïns
- Pàrquings
-  Pintura delimitació places de 

pàrquing
- Abrillantats

Demani sense compromís 
pressupost a la seva mida.

No pagui més 
pel mateix treball

Informi’s als telèfons: 
93 807 06 86 - 620 806 309

636 981 226
netegesramos@hotmail.com
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L’Associació de gent gran d’Igualada - 
Casal a punt per tancar l’any
Us volem informar de les últi-

mes activitats de l’any 2010. 
En primer lloc el dilluns dia 20 de 
desembre a les 5 de la tarda, al 
Centre Cívic Polivalent i Casal, us 
oferim una tarda de cant coral 
a càrrec del nostre grup “Cors 
Units”, a més a més a continuació 
un repertori de poesia, acompa-
nyats per membres de Poesia Viva 
i altres destacats poetes.

El dimarts dia 21 de desembre, 
també a les 5 de la tarda al Cen-
tre Cívic Polivalent i Casal, podreu 
gaudir del millor espectacle de 
Play Back, interpretat pel nostre 
grup, “Llum i color”. 

Amb aquests dos espectacles 
amb gent de casa nostra, direm 
adéu a l’any  2010, en que com 

sempre han passat moltes coses, 
bones i no tan bones, però hem 
arribat fins aquí, per això cal do-
nar gràcies per tot lo bo d’aquest 
any. 

Des de la Junta de l’Associa-
ció de la Gent Gran d’Igualada, 
volen donar-vos les gràcies per la 
vostre participació en les nostres 
activitats, per la vostra ajuda i 
comprensió, però al mateix temps 
demanar-vos que continueu fent 
pinya al nostre costat, que sapi-
guem ajudar-nos els uns als altres, 
que ara que ja tenim la certesa 
del Nou Casal, mantinguem l’espe-
rança i fem que entre tots i totes 
aconseguim les millores, amb tots 
els aspectes de la nostra vida, en 
les coses de la gent gran, i sobre 

tot que trobem la manera d’ajudar 
als que més dificultats tinguin. 

Que en els temps de crisi que 
tenim al damunt, puguem tirar 
endavant amb salut i els mitjans 
econòmics que necessitem, tot i 
esperant un futur ple de benestar, 
però sense  baixar la guàrdia, ja 
sabem que caldria poder relaxar-
nos, però penso que les persones 
grans, encara tenim veu i vot per 
fer escoltar les nostres idees i que 
tots som part d’una societat activa 
i viva, on cal que estem, per no 
deixar decaure el que entre tots 
havíem construït.

Que tinguem un Bon Nadal i 
un millor Any Nou 2011!!

La Junta/ES.

Xerrada: 
Conflictes de parella
Per avui dijous a 2/4 de 9 del 

vespre, s’ha programat a la 
Biblioteca de Capellades, una xer-
rada sobre conflictes de parella 
que impartirà la psicòloga Marta 
Sanahuja.

En aquest espai es tractarà els 
motius mes freqüents dels conflic-
tes entre membres de la parella, 
des d’una perspectiva de la dinà-
mica relacional.

Es parlaran de les diferents 
dinàmiques de relació entre els 
membres d’una parella i com de-

penent del tipus de dinàmica s’es-
tableixen o són més freqüents uns 
tipus de conflictes o uns altres. 

S’aportarà també, petits con-
sells per millorar la relació amb la 
parella, i tot això acompanyat per 
dues petites escenes que represen-
tarà el Grup de Teatre de Vallbona, 
per a exemplificar dues tipologies 
de parella força comunes.

En acabar hi haurà un espai 
obert per als dubtes i preguntes.

S’obre el termini per accedir a 14 pisos 
protegits als Prats de Rei 
El Departament de Medi Ambi-

ent i Habitatge i l’Ajuntament 
dels Prats de Rei van obrir dilluns 
passat el termini de presentació 
de sol·licituds per accedir a catorze 
pisos amb protecció oficial situats 
al passeig Josep Maria Llobet, 10-
12, i Josep Maria Llobet, 20, dels 
Prats de Rei. Les instàncies s’han 
de presentar a l’Ajuntament (pla-
ça Major, 1) fins al pròxim 28 de 
gener de 2011.

Al passeig Josep Maria Llobet, 
10-12, hi ha set habitatges de tres 
dormitoris i una superfície de 76 
m2 a 88 m2. Al número 20 del ma-
teix passeig, un pis té dues habita-

cions i una superfície de 60,7 m2, 
i sis disposen de tres dormitoris i 
fan de 71 m2 a 76 m2. Tots els pisos 
tenen una plaça d’aparcament vin-
culada de 25 m2.

Són habitatges de lloguer amb 
venda diferida i els preus de l’ar-
rendament mensual seran de 308 
a 419 euros, en funció de les seves 
característiques. Per obtenir més 
informació sobre els requisits per 
optar als habitatges, podeu con-
sultar www.agenciahabitatge.cat i 
www.pratsderei.cat.

El dissabte 15 de gener de 
2011 s’ha organitzat una jorna-
da de portes obertes (de les 11 

a les 13 hores) amb l’objectiu de 
donar a conèixer els habitatges 
a les persones que puguin estar 
interessades.

Els pisos han estat construïts 
per l’Institut Català del Sòl i seran 
administrats per l’Agència de l’Ha-
bitatge, que des del 18 de novem-
bre assumeix les competències de 
promoció de l’habitatge, de quali-
tat de l’edificació i la rehabilitació 
i dels programes socials en matèria 
d’habitatge, entre d’altres, i des-
envolupa també la gestió que fins 
ara feia l’empresa pública Adigsa.

CCOO segueix amb la mobilització
El Sindicat de CCOO de l’Ano-

ia ha organitzat autocars per 
assistir a la manifestació del dia 
18 de desembre que se celebrarà 
a Barcelona contra la retallada de 
drets laborals i socials i en defensa 
del benestar i la cohesió social.

Continuarem oposant-nos a les 
mesures de retallades que ens vo-
len imposar els mateixos que ens 
han portat a la situació en la que 
ens trobem, per això no ens hem 
de creure les mentides que cada 
dia escoltem quan intenten justifi-
car que són necessàries.

Ens hem de continuar mobilit-
zant per:

-Tirar enrere la reforma labo-
ral, per evitar la reducció de drets i 
l’acomiadament més fàcil i barat.

- Garantir la protecció econò-
mica i social de les persones en 
situació d’atur.

- Enfortir el paper de la nego-
ciació col·lectiva en el marc de les 
relacions laborals i actuar contra 
el bloqueig dels convenis que fan 
els empresaris i les organitzacions 
empresarials, que pretenen reduir 
els salaris i fer mes precàries les 
condicions de treball.

- Recuperar el poder adquisitiu 
perdut pels treballadors i les treba-
lladores de la funció pública i dels 
sectors concertats i privats afectats 
per les retallades salarials.

- Impulsar una política econò-
mica activa que generi ocupació, 
afavoreixi el necessari canvi de 
model productiu i lluiti molt es-

pecialment contra la precarietat i 
l’atur juvenil.

- Reforçar el sistema públic de 
pensions i rebutjar l’ampliació de 
l’edat de jubilació fins als 67 anys.

- Aconseguir una política fis-
cal més justa i progressiva en què 
pagui més qui més té i que gene-
ri més ingressos i permeti lluitar 
contra l’economia submergida i el 
frau fiscal.

La sortida serà dissabte, a 2/4 
de 4 de la tarda, des de l’estació 
d’autobusos d’Igualada. Per reser-
va de plaça de l’autobús truqueu 
al telèfon 938050494.

CCOO-Anoia

El Mercat de la Masuca sorteja 4 
televisions d’últim model
L’Associació de Botiguers i 

Comerciants del Mercat de 
la Masuca, amb la col.laboració 
d’Electrodomèstics Camps, sorteja 
entre tots els seus clients quatre 
televisions d’últim model. El sor-
teig es realitzarà el dimecres 5 de 
gener, vigília de Reis, i hi podran 
participar totes aquelles persones 
que facin una compra mínima de 
10 euros a qualsevol botiga associ-
ada a l’Associació de Botiguers de 
la Masuca.

Des del dilluns 13 de desem-
bre, tots els clients i habituals de 

la Masuca ja poden dipositar el 
tiquet de compra en les urnes que 
s’han habilitat per aquesta nova 
promoció. L’elecció dels guanya-
dors es farà el dimecres 5 de gener 
a les 12.00h en un sorteig públic i 
obert a tothom i que es farà a les 
mateixes instal.lacions del Mercat.

En total, se sortejaran quatre 
aparells de televisió, gentilesa del 
Mercat de la Masuca i Electrodo-
mèstics Camps (carrer Josep Galtés 
10, d’Igualada). Els models que se 
sortejaran i que aquesta setma-
na quedaran exposats al mateix 

Mercat són els següents: Televisió 
marca “Panasoni” de 50 polzades. 
Televisió marca “LG” de  42 polza-
des. Televisió marca “Sharp” de 32 
polzades, i televisió marca “Sam-
sung” de 22 polzades.

Al Mercat de la Masuca es po-
den trobar les bases per al concurs, 
però cal apuntar que una matei-
xa persona no es podrà emportar 
més d’una televisió i que l’ordre 
del sorteig serà de menor a major 
valor. L’Associació de la Masuca 
anunciarà i es posarà en contacte 
amb les persones guanyadores.

Actes nadalencs a Montbui
Aquest proper dissabte a partir 

de les cinc de la tarda tindrà 
lloc la tradicional visita del Pare 
Noel a Montbui, a qui els infants 
que ho desitgin podran lliurar 
les corresponents cartes. Aquesta 
activitat, organitzada per la Unió 
d’Establiments de Montbui (UEM), 
s’emmarcarà en una jornada clara-
ment comercial.

A les set de la tarda comença-
rà l’arribada del Patge Hammend 
amb el seu seguici, que, com és 
costum, arribaran sobre cavalls. 
La sortida de la comitivaserà des 
de Can Passanals i es recorrerà 
la Carretera de Valls, passant pel 
Boulevard, i fins la Plaça de l’Ajun-
tament, que és on es farà el par-
lament. 

Aquest proper diumenge a 
partir de les 6 de la tarda tindrà 
lloc una nova edició del Pessebre 
Vivent de Montbui, que es repre-
sentarà a l’entorn dels Jardins de 
La Vinícola. El preu de l’entrada a 
aquest espectacle serà d’un euro, i 
hi haurà xocolatada.

Demà divendres a 2/4 de 6 de 
la tarda tindrà lloc la primera re-

presentació a l’església del Nucli 
Antic per part dels alumnes del 
CEIP Montbou, sota el títol “Men-
tre nosaltres celebrem el Nadal...”, 
i on es parlarà de les tradicions 
que es celebren arreu del món du-
rant les dates nadalenques.

Aquesta mateixa representació 
es durà a terme diumenge a 2/4 
de 7 també a l’Església de Santa 
Margarida.

Les activitats continuaran el 
proper dilluns 20 de desembre 
amb l’espai radiofònic “El Patge 
a la Ràdio”. El Patge Hammend 
parlarà als infants montbuiencs a 
través de les ones radiofòniques 
del 90.0 en un programa que co-
mençarà a les dues de la tarda i 
que també es realitzarà l’endemà 
dimarts.
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