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Els antics cinemes Kursal podrien
convertir-se en zona comercial
Propietat i Ajuntament negocien
una sortida, que inclouria un carrer
intern amb establiments comercials

L’Ajuntament diu que ha d’haver-hi
una compensació econòmica a la
ciutat per la requalificació
Pàgina12

Roben 20.000€
a uns avis
d’Igualada i
el jutge deixa
lliures als
lladres

Pàgina 14

Anoia Motor
NOVES INSTAL·LACIONS
Av. Barcelona, 121
Igualada Tel. 93 804 02 00

Els antics cinemes Kursal d’Igualada, amb la façana tapiada des de la setmana passada per evitar desperfectes i bretolades.

Magatzem
d’Aliments
de l’Anoia
a Montbui

Pàgina 8

El magatzem acull totes les donacions d’aliments que gestionen ajuntaments i entitats de la comarca.

c/ Alemanya, 17 · 08700 · IGUALADA · Tel. 93 805 21 17

Inici de
l’agenda
de Nadal
a Igualada
amb més de
100 activitats
Pàgina 10
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L’EDITORIAL

A

La bretxa social

questa setmana, s’ha inaugurat oficialment, si bé ja fa algun temps que funcionava, el Magatzem d’Aliments de l’Anoia, una iniciativa de caire logístic de la
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal que
permetrà treballar molt millor als equips de serveis socials de molts ajuntaments de la comarca, i
també a les entitats que
tenen cura d’atendre les
famílies més necessitades del territori.
Sense dubte, es tracta
d’una notícia benvinguda, just uns dies després
que tingués lloc, amb
notable èxit, una nova
edició del Gran Recapte
que va posar en valor la
solidaritat dels anoiencs
i, sobretot, va garantir la
continuïtat d’un projecte que ha ajudat a sobreviure a milers de famílies del nostre país.
Malauradament, aquestes iniciatives necessiten
continuar. Malgrat que les dades d’incorporació al
mercat de treball són molt millors que durant la recent crisi, la qual cosa ha contribuït a fer baixar de
forma significativa els nivells d’atur i a fer créixer

una mica les rendes familiars, el panorama no és
encara el que hom podria esperar, ni de llarg.
El que s’ha anomenat “la bretxa social” comença
a ser més acusada a mida que ens en sortim de la
penúria econòmica dels darrers anys. És a dir, està
creixent la distància entre els que no tenen, i els
que tenen. És una diferència que s’està fent notable
en els països que ja
van sortir de la crisi
abans que nosaltres, i
que ens permet veure
què pot passar d’aquí
a mig termini, amb
previsions alarmants
per als pròxims anys
segons Intermon Oxfarm.
Aquestes diferències
solen ser un factor
molt negatiu per a la
convivència, i per a la salut, especialment en qüestions tant elementals com l’alimentació i la higiene.
També afecten a perilloses tendències de vot electoral.... Convé reflexionar, no girar l’esquena al que
tenim, evitar arraconar els que s’han quedat en el
camí de la recuperació i ajudar-los. Ens hi va molt
més del què pensem.

Convé reflexionar, no girar
l’esquena al que tenim, evitar
arraconar els que s’han quedat
en el camí de la recuperació. Ens
hi va molt més del que pensem.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Manuel Marchena, president de
la Sala Penal del Tribunal Suprem
que jutjarà els presos polítics, ha
desestimat la recusació que van
presentar contra ell els advocats de
tots els acusats. Ho ha fet mitjançant una interlocutòria en què diu
“que no tinc cap interès directe o
indirecte en la causa contra l’1-O”
i defensa que hi hagi intervenció
política en el sistema de designació de la cúpula judicial. També
diu que “Es tracta d’una estratègia
defensiva que obliga aquesta sala,
una vegada i una altra, a raonar el
seu distanciament respecte de l’objecte del procés seguit en aquesta
causa”. I es queixa que Pablo Llarena, jutge instructor de la causa, fos
recusat fins a tres vegades.

Josep Borrell, ministre d’Afers
Estrangers, per a la UE i Cooperació, ha assegurat que no dimitirà després de ser sancionat per la
Comissió Nacional del Mercat de
Valors (CNMV) per la venda d’accions d’Abengoa. “Si he renunciat
a recórrer [la sanció] per la meva
condició de ministre, no tindria
gaire lògica que no recorregués
per ser ministre i després dimitís
de ministre. 9.000 euros és una
part mínima de la meva cartera.”
Eugenio Moltó, candidat de Vox
per Màlaga a les eleccions andaluses, considera que “el franquisme
no era una dictadura, sinó que els
franquistes deien que el seu règim
era una democràcia vertical”.
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, ha reaccionat a les protestes
dels darrers dies reivindicant que
“Catalunya necessita un govern
que governi. Ja. Sense excuses”, denunciant que “fa massa temps que
l’Ajuntament de Barcelona està fent
la feina de la Generalitat i de l’Estat en matèries com l’habitatge, el
transport públic o l’educació.”

Felip VI, rei d’Espanya, va posar
en valor davant Xi Jinping, president xinès, “el respecte i el compromís dels dos països amb la unitat i
la integritat nacional.”
El Parlament Basc, amb el suport
de PNB i EH Bildu, ha denunciat
“la base antidemocràtica i històricament falsa de la Constitució
espanyola, perquè imposa la unitat d’Espanya” i ha reivindicat que
qualsevol reforma constitucional
o procés constituent “ha de donar
resposta als actuals reptes de blindar els drets socials, garantir les
llibertats i reconèixer i articular el
caràcter plurinacional i plurilingüe
de l’Estat en clau federal i/o confederal, i que s’ha d’incorporar al text
constitucional el principi de lliure
determinació.” I segueix “la unitat
des de la imposició i la pertinença
des de l’obligació suposava i suposa
construir l’estat espanyol des d’una
base antidemocràtica i històricament falsa, perquè aquesta unitat
no va ser, ni és, conseqüència de
la lliure adhesió i voluntat dels pobles.”
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Tales de Milet i
el somriure de la
noia tràcia
Milet ja era una ciutat amb història quan
van arribar-hi els grecs. Venien de Troia
on havien saquejat la famosa i llegendària
urbs. Hi van desembarcar gairebé com a
nàufrags, per causa de la tempesta que va
dispersar la flota d’Agamèmnon i va fer
perdre’s a Ulisses. El destí de Milet no va
ser diferent al de Troia. I allà s’hi va lliurar una terrible batalla. Un cop acabada
la trifulca la ciutat va ser saquejada i colonitzada. En uns segles va ser una de les
ciutats gregues més importants. Allà hi
va néixer Tales, de la generació dels presocràtics o primers filòsofs que van tenir
en la ciutat de Milet el seu bressol. Pare
del famós teorema que porta el seu nom,
el matemàtic i filòsof va afirmar que l’origen de tot era l’aigua i va calcular l’alçada
de les piràmides. El grec creia que l’anima
era immortal, ara en una forma de vida
o una altra, reencarnant-se constantment
en mil formes. Va morir de vell, potser
víctima del seu fanatisme esportiu. Però
potser el més rellevant és que gràcies als
seus càlculs astronòmics va anticipar-se a
una bona collita d’olives, excel·lent, única
i abundant.
Com un especulador econòmic avant la
lettre (encara avui davant el Rockefeller
Center de Nova York s’alça una escultura
d’Atles sostenint la banda zodiacal i l’esfera celeste) el genial Tales va comprar totes
les factories d’oliveres i es va fer tant ric
que ja no va treballar mai més. Knowledge is power. L’anècdota més curiosa de
la seva vida és la caiguda a un pou. Encuriosit per les estrelles anava mirant el
cel, com un savi despistat de manual, i
com que no mirava on posava els peus va
caure. Això va provocar el somriure d’una
esclava, tan jove com aparentment ignorant. La tràcia va somriure en veure que
la saviesa d’aquell jove també era en part
follia i deixadesa per les coses més trivials. Plató explica aquest episodi en un dels
seus diàlegs, qui sap amb quines intencions. De Plató t’ho pots esperar tot.
Quan les dones somriuen els homes vibren o tremolen. La saviesa femenina
capta millor les ondulacions de la vida, les
contradiccions i els plecs. I en Plató l’admiració per aquesta saviesa femenina es
manifesta a partir de detalls com la presència de la jove tràcia o la de Diotima de
Mantinea, mestra de l’amor de Sòcrates
al diàleg El banquet. Plató era un filòsof
contradictori, brillant i tenebrós. Pedagog
de belles paraules, enemic de la llibertat
humana i partidari d’una fèrria disciplina va modelar tot l’Occident amb el seu
pensament, encara avui vigent. Tales i el
somriure enigmàtic de la noia tràcia també són encara avui una bella història per
explicar.
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Ciutat i comerç

XAVIER FIGUERAS,

Regidor del PSC a Igualada. Comerciant

La tribuna
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É

s fàcil trobar indicadors i exemples
de com i quant ha canviat el consum en relativament poc temps.
Avui gairebé tothom coneix Amazon, hem vist mil anuncis que ens diuen que
NO pagarem l’IVA si comprem tal dia, fins i
tot ens han sorprès les noves oficines bancàries i encara que el nivell d’anglès (en general) no sigui gaire alt, el Black Friday ja és,
també, aquí, tot i el seu origen i sentit, d’allà,
dels EUA.
La tecnologia i la digitalització han facilitat
la coexistència i la plena competència de
formats i models comercials ben diferents,
abans la competència era bàsicament local,
i avui és, en bona part i sobretot, global. En
aquest context, allà on alguns podem veure dificultats, altres poden fer realitat noves
oportunitats, i tots plegats; empreses, consumidors i institucions acabem conformant
una realitat plena de complexitat i alhora de
contradiccions.
I és que en l’actualitat, “al mercat”, hi ha activitats, empreses i iniciatives que són clarament extractores per a l’economia d’una ciutat o d’un país, i en canvi n’hi ha d’altres que
són aportadores i generadores, d’activitat
econòmica, d’ocupació i de vida urbana en
realitats molt pròximes.
Sempre he pensat i defensat que cal compartir per competir, ja sigui entre empreses,
mitjançant aliances estratègiques o puntuals, i especialment entre les associacions més
representatives i les institucions, per mirar
d’adaptar-se sinó avançar-se als nous temps,
reptes i també problemàtiques d’un món
canviant i difícil.
Soc conscient que en alguns aspectes i àm-

bits el marc legal o normatiu és ben clar i
rigorós, el laboral, per posar un exemple.
En canvi, no tinc la mateixa sensació a nivell fiscal, ja sigui per les diferències reguladores entre estats de la UE, o de fora,
sembla evident que els costos fiscals d’algunes empreses que venen aquí, però tenen la seu (és a dir tributen) en algun altre
país, són diferents. Encara que les ànimes
més liberalitzadores poden dir-me també
que nosaltres podem vendre on vulguem,
sembla evident que en alguns casos, com
a mínim la lluita, sinó és deslleial, és molt
desigual. Però és més l’hora de la proposta que del greuge, és a parer meu el moment de concertar alternatives abans que
oferir negatives, perquè només des d’una
posició dialogant es pot assolir el consens,
i aquest, el consens, és bàsic per construir
una ciutat integradora, dinàmica i pròspera econòmicament.
El diàleg que ens ha de permetre assolir
acords en diferents temàtiques, sovint connectades; com l’urbanisme i la mobilitat, les

activitats, les campanyes... en definitiva, totes les polítiques que són necessàries perquè
Igualada esdevingui ciutat de referència comercial atesa la nostra especial situació geogràfica, entre Barcelona i Lleida, i entre les
ciutats mitjanes de l’interior i el mar...
La concessió vigent del mercat municipal
s’acaba d’aquí quatre anys, podem aprofitar-ho per convertir el “nou mercat”, en el
centre de referència del producte fresc i de la
gastronomia de la comarca?
Calen més zones i carrers de vianants?
S’ha de millorar la senyalització i la il·luminació de l’espai públic?
Al nucli antic hi ha massa cases buides, quan
aconseguirem el creixement demogràfic i rejoveniment del centre?
L’oferta cultural i la musical poden esdevenir
de punt d’atracció i de retenció del jovent,
atès el dèficit d’oferta d’oci existent?
El Rec Stores ha de crear més i noves sinergies amb el comerç i la restauració local?
Si volem, junts, podrem!
Igualada ho mereix i necessita!.

#L’enquesta de la setmana
Creus que VOX pot treure algun regidor en
municipis anoiencs?

Sí 49,4%

No 50,6%

Cada setmana tenim una enquesta a:

-

participa-hi!

Més de 40 anys desenvolupant i
realitzant els seus projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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ROSA SÁNCHEZ

JOSEP M. CARRERAS

Síndica Municipal de Greuges d’Igualada

Desperteu!

Tot és tot, tots són tots
3 de desembre de 2018. Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat

Q

uan la Convenció
de
l’ONU sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat (CDPD1),
en el seu article 12
expressa literalment que “els Estats
Parts reconeixeran que les persones
amb discapacitat tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions que
les altres en tots els aspectes de la
vida”, la primera cosa que ens diu és
que fins avui dia els Estats no reconeixien tots els drets de les persones
amb discapacitat. Amb altres paraules, eren reconeguts com a ciutadans
de categoria diferent. Uns juguen a
la primera lliga i altres, precisament
els discapacitats per raó de la seva
diferència, juguen en lligues distintes, evidentment inferiors. El segon
mandat, ara ja normatiu i vinculant
derivat del preceptiu reconeixement,
és que “les persones amb… tenen…
en igualtat de condicions que les altres en tots els aspectes de la...”. Ara
completem els punts suspensius amb
les paraules que manquen: “discapacitat”, “capacitat jurídica” i “vida”.
Conclusió: totes les persones, pel
simple i genuí fet de ser-ho, tenim
els mateixos drets, tots els drets. Perquè en temps de clarificacions, tots
vol dir tots.
La CDPD no s’oblida d’explicar i ordenar la praxi de com dur a terme el
fonamental reconeixement de forma
real i efectiva. No sols reconeix un
dret, sinó que el regularitza per a que
els obligats (els Estats amb els seus
poders al servei de la ciutadania)

els facin reals i possibles en termes
d’eficàcia i eficiència, de les quals la
ciutadania som creditors corresponsables.
Els i les Síndiques Municipals de
Greuges de Catalunya ens sentim
plenament vinculats i apel·lats pel
mandat taxatiu de l’esmentat article
12 de la CDPD i ens reiterem en la
decidida defensa de tots els drets de
les persones. Principalment en les
que necessiten suport i mesures relatives a l’exercici de la capacitat jurídica fent-ho explicitar als respectius
ajuntaments, per a que proporcionin
les salvaguardes adequades i efectives per impedir els abusos de conformitat amb el dret internacional en
matèria de drets humans. Fent-nos
plenament solidaris amb les persones amb discapacitat recordem als
Ajuntaments que les salvaguardes
adequades que inspirin les polítiques
al respecte han d’assegurar: 1) que
les mesures relatives a l’exercici de la
capacitat jurídica respectin els drets,
la voluntat i les preferències de la
persona; 2) que no hi hagi conflicte
d’interessos ni influència indeguda;
3) que siguin proporcionades i adaptades a les circumstàncies de la persona; 4) que s’apliquin en el termini
més curt possible i 5) que estiguin
subjectes a exàmens periòdics per
part d’una autoritat o òrgan judicial,
competent, independent i imparcial.
El Consell de Ministres del 21 de setembre passat el govern va informar
sobre l’avantprojecte de Llei, que en
correspondència amb l’expressat pretén una reforma de la legislació civil i
processal en matèria de discapacitat.

L

a vaga de
fam iniciada per alguns presos
polítics hauria de
ser un cop de maça
a la nostra consciència social. Ens hem anat acostumant
a la repressió i l’hem anat assumint
gairebé com un fet inevitable mentre
restem a l’espera de temps millors. La
vaga de fam ens ha de fer veure que
estem esbaltits. En canvi, no hi ha acció més contundent que posar en risc
la pròpia salut i fins i tot la vida per
defensar uns drets.
És comprensible un cert desànim en
veure que les accions que s’han fet
fins ara han servit de ben poc. Però
vist en perspectiva no és així, tot i
que no hi han ajudat gens les pugnes
entre els partits que es diuen independentistes. Mentre el procés ha estat en mans de la societat civil ha pres
una força que ningú podia preveure.
Però quan el poble, la gent del carrer,
l’ha deixat en mans dels polítics han
començat els problemes, fruit massa
vegades de plantejaments mesquins.
I som on som.
Per això, la valentia dels presos en
vaga de fam ens sacseja les consciències. És totalment necessari plantejar-se la necessitat de la unitat d’acció i reprendre la iniciativa després
de les patacades de presó i exili en
un procediment totalment injust.
Potser ja és hora que passem dels
llaços grocs i les cançons de solidaritat a accions més contundents. Són
moltes les iniciatives que es poden
plantejar: vagues de fam parcials en
solidaritat, xerrades, concentracions,
marxes... accions pacífiques, però
cada cop de més ressò. La vaga general del 3 d’octubre de l’any passat

Potser ja és hora que
passem dels llaços grocs
i les cançons de solidaritat a accions més
contundents
va posar en alerta el sistema. Tot el
país es va aturar i el poble, indignat,
va ser conscient de la seva força. Una
força que seguim tenint, encara que
potser una mica adormida. Cal una
revolta popular tranquil·la però decidida, a l’estil de Gandhi en la seva
marxa de la sal de 1930. Us imagineu
una marxa semblant adreçada al Tribunal Constitucional i al mateix cor
del Madrid polític?
En un altre ordre de coses, no puc
acabar aquest article sense fer referència a dos fets que considero d’extrema gravetat: en primer lloc, el perill que suposa l’ascens del feixisme
al Parlament d’Andalusia. Vox és una
formació clarament antidemocràtica que no amaga la intenció d’assumir més endavant el poder de l’estat
i implantar una dictadura; s’haurà
de veure si entre tots som capaços
d’aturar-ho. En segon lloc, davant de
tantes i tan flagrants injustícies amb
els presos i les manifestacions d’odi
i xenofòbia anticatalana, trobo a faltar una presa de posició de l’Església, teòricament defensora de la pau
i l’amor, la justícia i la veritat. Belles
paraules, però buides. Els bisbes no
poden al·legar ignorància; ni tampoc dir que seria fer política, perquè
el seu silenci davant injustícies tan
evidents ja és fer política, encara que
sigui per omissió. De què tenen por?
De perdre clientela o privilegis? Esclar que per dir segons quines coses,
potser sí que és millor que callin.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

ARTESANAS DE CORAZON
L’Associació montbuienca serà qui gestionarà el nou magatzem logístic d’aliments de l’Anoia, on es recolliran, organitzaran i distribuiran productes alimentaris a les famílies més necessitades.

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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La Diputació de Barcelona inicia les obres per
connectar els municipis amb la fibra òptica
La corporació supramunicipal invertirà prop de 19 milions d’euros per fer arribar la fibra òptica
a 55 municipis i a més de 178.000 habitants potencials

L

a Diputació de Barcelona iniciarà, aquest mes d’abril, les obres
per fer arribar el desplegament de la fibra òptica a 55 municipis
i 178.540 habitants potencials de la demarcació. El pressupost de
licitació d’aquesta actuació és de 18.899.161,33 €.
El projecte impulsat per la Diputació de Barcelona té la voluntat de promoure que qualsevol persona tingui accés als serveis de banda ampla treballant, alhora, per mantenir l’equilibri territorial de la demarcació. La
inversió anunciada per la Diputació de Barcelona permetrà assumir els
costos de construcció de la infraestructura necessària per tal que es pugui
desplegar la fibra òptica a través de 252 km de carreteres, de titularitat
pròpia.
El projecte es començarà a realitzar a partir d’aquest mes d’abril a les zones de la demarcació on actualment no hi ha cap xarxa d’accés a la fibra
òptica o només n’hi ha una, però s’hi pot actuar per millorar la competitivitat.

Per fer-ho possible s’aprofitaran els projectes que ja es tenien planejats,
com a obra ordinària inclosa en la conservació i la millora de la seguretat
en les carreteres, i s’incorporarà dins de la de cuneta de formigó la infraestructura per a la fibra òptica.
A la xarxa de transport soterrada, es proposa una secció de 4 tri-tubs de
20 mm i comptaria amb arquetes als extrems, als nuclis de població i als
polígons. El conveni que la Diputació de Barcelona té, en aquesta matèria, amb la Generalitat permetrà a la corporació reservar conductes per al
seu possible ús en serveis tecnològicament avançats d’autoprestació sobre
les carreteres.

Dades a les comarques barcelonines. Diputació de Barcelona

Soterrar la fibra òptica és un sistema de distribució dels senyals de telecomunicació molt fiable, de molt altes prestacions, i poc o gens afectat
per les condicions ambientals i meteorològiques externes. A més de ser
respectuós amb el medi ambient i les persones presenta un risc d’obsolescència molt baix en la propera dècada.
La construcció de cunetes de formigó a les carreteres té diversos avantatges com són millores del drenatge i també de seguretat viària, al ser
trepitjables pels vehicles. Aquestes cunetes de formigó també milloren la
durabilitat del ferm i redueixen els costos de manteniment de la carretera.
La utilització de les cunetes de formigó per a la fibra òptica també suposa
una major protecció física del cablejat i també una protecció en cas d’inclemències meteorològiques.
La gestió de la nova xarxa anirà a càrrec del Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI),
segons l’acord signat entre aquesta entitat i la Diputació de Barcelona.

Treballs de cablejat de fibra òptica_Diputació de Barcelona

Segons aquest acord, la Diputació de Barcelona serà la titular de la infraestructura destinada al pas d ela fibra òptica i el CTTI instal·larà i gestionarà el cablejat de fibra òptica pública a tota la xarxa i també n’assumirà
els costos de manteniment. El conveni també contempla la creació d’una
comissió estratègica i una tècnica per al seu seguiment, així com fer un
balanç anual de les despeses i ingressos d’explotació de la xarxa.
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JAUME SINGLA

JAUME FERRER I PIÑOL

De l’esperança al frau

Nadal, pàgines d’or vell

s compleixen quaranta anys de la “Constitución
Española”
(l’anomeno sempre en
castellà perquè ja fa anys que
vaig descobrir que als catalans
no ens representa.)
Aquesta llei bàsica de l’ordenament jurídic espanyol va ser aprovada com a alternativa i per
acabar, amb les lleis franquistes o “Principios
Fundamentales del Movimiento” que foren vigents a Espanya també durant quaranta anys.
Aquell desembre del 1978, els catalans vàrem
voler –una vegada més- contribuir a la modernització i democratització d’Espanya, aportant
dos diputats –Jordi Solé Tura i Miquel Roca Junyent- a la ponència constitucional i després,
votant massivament en el referèndum del 6 de
desembre que li donava legalitat.
En aquell moment cap partit estava del tot satisfet amb el text de la Constitución, però no
teníem cap dubte que era un pas i l’esperança
de deixar enrere la dictadura i ens posàvem
en marxa cap a una societat democràtica. Ens
agradés mes o menys, tots teníem clar que era
un marc de convivència que permetia governar
a qualsevol partit sense que les costures legals
tenallessin les polítiques respectives.
Precisament aquesta polivalència és el que consideràvem el gran mèrit de la llei, ja que sense
necessitat de modificar-la, en teoria, podrien
governar des de la dreta a l’esquerra en tractar-se de la carta de drets i llibertats de tots els
ciutadans.

a fa anys que a casa nostra només Josep Maria Folch i Torres, els seus Pastorets i l’Esbart
Igualadí, apareixen a la cartellera com a temàtica nadalenca. Cap
altre títol, cap altre elenc, mantenen
viva a Igualada-ciutat aquest tipus
d’oferta teatral. “Aviat farà seixanta
anys” ens ha dit, en relació als “Pastorets”, Francesc
Ferrer, el director. Esbart que, amb il·lusió estoïcista, lluita per la supervivència teatral d’aquest Adveniment de l’Infant Jesús, i que ho ha de fer enfront de
les moltes ofertes d’entreteniment que enlluernen a la
quitxalla al segle XXI. Penso que es
podria trencar una llança, potser la
penúltima, sobre la temàtica general
dels espectacles nadalencs. Dic penúltima, perquè mai no es pot tancar la porta –es tanca sola– a l’hora
d’entonar l’adéu definitiu a una literatura posada en escena, que havia
estat tradició, però que ha anat difuminant-se amb el pas de les anyades.
Els temps canvien.
Fent-ne història recent, hem trobat
al voltant d’una desena de tÍtols que
s’han representat a Igualada: “Nabal
o el pastor de Belén” (1941), de Felipe Alcántara, “Los pastorcillos en
Belén” (1943), de Joan Santa Solé,
“La rosa de Jericó” (1944), de Josep
Conangle Escudé, i “L’encís de Nadal” (1946-1951), dels igualadins
Antoni Carner i Antoni Moncunill. D’aquests darrers,
una triple versió: la primera només amb personatges masculins. Segona, una traducció al castellà: “El
encanto de Navidad” (1948), que els mateixos autors
escriviren per compromís i sense entusiasme en unes
poques nits. Tercera i definitiva: “L’encís del Portal”
(1952), ja amb personatges femenins inclosos. I fent
costat a “Els pastorets” d’en Folch i Torres – estrenats
el 1916 al Coliseu Pompeya de Barcelona, i encara
supervivents–, l’obra més representada a Igualada va
ser “L’Estel de Natzaret” (1941-1969), del barcelonès
Ramon Pàmies Pina, per diferents grups (EDI, Feme-

@jaumesingla

E

Les coses han anat evolucionant
en un sentit tan negatiu que avui,
desembre del 2018, quaranta-tres
anys després de la mort de Franco,
tornem a tenir presos polítics i mig
govern a l’exili

Quan es va donar el Cop d’Estat del 23-F, no
ens en vàrem adonar però a partir d’aquell moment, la lectura de la Constitución Española es
va anar fent cada vegada més restrictiva i més
parcial. Parcial en favor del sistema centralista i
en contra dels territoris o, més ben dit, en contra dels ciutadans de Catalunya.
Aquella llei que no calia reformar per tirar endavant les polítiques de tota mena de governs,
ha estat reformada en dues ocasions per donar
més poder –i més diners- al sistema bancari. I
s’ha fet en un despatx i sense cap mena de consulta als ciutadans.
Les coses han anat evolucionant en un sentit
tan negatiu que avui, desembre del 2018, quaranta tres anys després de la mort de Franco,
tornem a tenir presos polítics, mig govern de la
Generalitat a l’exili, diputats elegits democràticament que no poden accedir al seu escó, artistes condemnats, les institucions democràtiques
intervingudes i una premsa espanyola que és
instrument de l’extrema dreta.
Parafrasejant Grouxo Marx, la Constitución Española arrencant des de la misèria de les lleis
franquistes ha arribat a les mes altes cotes d’indignitat feixista.
Era una esperança i s’ha convertit en un frau.

Escriptor

J

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

nina Acció Catòlica, Masculina A.C., Elenc Artístic
Montserrat, Romaní, Aqualata, Grup Escènic Igualada, Art i Declamació, Albada, Art i Alegria i Pares
Caputxins). Un incís sobre l’”L’Estel”: cal ser justos i
constatar que a Capellades encara la pugen a escena
amb constància, ara cada dos anys. Finalment, d’Alejandro Casona, “Pastors, a Betlem!” (1969-1970),
traducció al català que en va fer Antoni Carner. Un
text divertit i sorprenent, tan sorprenent que no va
acabar d’agradar a un sector d’espectadors enamorats
dels “pastorets de sempre”.
“L’Estel de Natzaret”, obra escrita l’any 1891 per Pàmies –quan només tenia 17 anys!–, amb música, esplèndida, de Mn. Miquel Ferrer, es va estrenar al Centre Catòlic de Gràcia el
1903, i a Igualada va arribar el 1905
al Centre Moral Instructiu de Sant
Josep, del carrer de la Trinitat. La
darrera representació que es va fer a
casa nostra fou l’any 1969 als Pares
Caputxins (fa doncs 49 anys). Uns
fragments d’aquest “Estel” s’oferiran
ara a l’església de la Sagrada Família,
amb la veu i presència física d’alguns
dels principals intèrprets –que pocs
que en resten!– que en van ser protagonistes des de l’escenari. I n’escoltarem cants a càrrec de l’Agrupació
Coral La Llàntia i de la Coral de Santa Maria. Una iniciativa que no pretén ressuscitar res, sinó senzillament
recordar un ahir que ja és nebulosa,
avantsala d’un adéu que no es pronunciarà. Un regal de poesia, música i cant. Unes pàgines que són d’or. D’or vell, a punt de desaparèixer,
no de totes les biblioteques però sí del record viu de la
gent. Perquè record i gent acabaran –acabarem– per
finir, a l’uníson.
… I potser un dia, anys a venir, algú descobrirà en
unes golfes, dins d’una oblidada capsa, un entrecreuat
de cintes per al cap d’un pastor, les banyes d’un dimoni, o qui sap si l’espasa d’un arcàngel. Uns infants hi
jugaran una estona i ho tornaran a desar sense entendre res. Un poc de temps després, tot es convertirà en
fum. Però, serà fum només?
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Montbui acull el Magatzem Logístic d’Aliments de l’Anoia,
que millorarà la distribució a les famílies més necessitades
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dilluns 3 de desembre, a Santa Margarida de Montbui,
s’ha dut a terme la signatura
d’un conveni entre la Diputació de Barcelona, el Consell
Comarcal de l’Anoia, la Asociación Artesanas del Corazón, la Fundació Privada Banc
dels Aliments, i la Fundació
bancària “La Caixa” per tal de
formalitzar el suport al projecte de magatzem logístic per
a la distribució d’aliments a
l’Anoia. Juntament amb l’acte
de signatura, s’ha procedit a la
inauguració oficial del Magatzem, malgrat ja fa un any que
el projecte està en funcionament a la comarca.
Gestió d’Artesanas
de Corazón
Aquest Magatzem, gestionat per l’entitat Artesanas de
Corazón, amb la col·laboració del Consell Comarcal
de l’Anoia, ajuntaments de
la comarca, la Diputació de
Barcelona, la Fundació Banc
dels Aliments i, entitats com
Càritas o la llar del Sant Crist
d’Igualada i l’Obra Social “la
Caixa”, fa les funcions de magatzem logístic d’aliments a la
comarca, realitzant tasques de
recollida, registre, emmagatzematge, organització de lots
i distribució de productes alimentaris als diferents punts de
distribució de la comarca que
s’han adherit al projecte.
Salvador Morodo, President
de l’Associació, ha destacat com, amb la col·laboració amb associacions com la
Llum, Joguines Sense Fronteres, La Nau i, empreses com
ABACUS, permet la distribució d’altres productes no alimentaris (roba, calçat, mobiliari, material escolar i d’oficina,
etc.) entre les famílies de la
comarca en situació de vulnerabilitat.
Un magatzem de proximitat

El magatzem suposa un
recurs fonamental per a
les entitats socials que
distribueixen aliments
a les persones
vulnerables a la
comarca, ja que redueix significativament
els desplaçaments
suposa un recurs fonamental
per a les entitats socials que
distribueixen aliments a les
persones vulnerables a la comarca, ja que redueix significativament els desplaçaments
que han de fer per transportar
les mercaderies que prèviament havien de recollir al magatzem del Banc dels Aliments
de Barcelona.
Recollida d’excedents
de fruita i verdura
Així mateix, el magatzem
s’encarrega també de recollir
excedents de fruita i verdura i els productes de la xarxa
de fred. Això permet, no sols
reduir costos de transport i
medi ambientals, sinó també
disminuir el temps de desplaçaments i, per tant, el risc de
deteriorament dels aliments,
facilitant que les entitats puguin subscriure’s a nous programes alimentaris, com són
els de productes frescos (fruites i verdures) i de xarxa fred
(congelats), més nutritius i
saludables, fet que ha permès
de garantir l’equilibri territorial ja que, totes les persones
beneficiàries dels punts de
distribució d’aliments reben
la mateixa varietat d’aliments.
Aquest nou punt de distribució d’aliments al municipi de
Santa Margarida de Montbui
respon al compromís de la
Fundació Banc dels Aliments
d’impulsar un model logístic
basat en la creació d’una xarxa de magatzems distribuïdors en diverses comarques
de la província de Barcelona.

El local on s’ubica el
nou magatzem distribuïdor el gestiona
l’entitat Artesanas del
Corazón i es troba a
la Ronda Anoia, 11 de
Santa Margarida de
Montbui
L’objectiu és expandir la ubicació dels magatzems i facilitar l’accés equitatiu a tota
la demarcació provincial; un
projecte que compta amb el
suport de la Diputació de
Barcelona.
El punt distribuïdor de Santa
Margarida de Montbui
El local on s’ubica el nou magatzem distribuïdor el gestiona l’entitat Artesanas del
Corazón i es troba a la Ronda
Anoia nº11, planta baixa de
Santa Margarida de Montbui.
En aquest magatzem es poden
acollir totes les entitats socials distribuïdores d’aliments
provinents de la Fundació Privada Banc dels Aliments, és a
dir, entitats homologades pel
Registre d’Entitats dels Serveis Socials de la Generalitat,
els beneficiaris de les quals
són derivats pels Serveis Socials dels ajuntaments. L’entitat
Artesanas del Corazón redistribueix els aliments entre les
entitats d’ajuda social de la comarca que s’adhereixin al projecte del magatzem, en funció
d’acords establerts i les seves
necessitats i capacitats de distribució a la població.
El Consell Comarcal de l’Ano-

ia ha proporcionat suport tècnic i econòmic per a la sostenibilitat del projecte, destinant
una professional al seu seguiment, i vetlla pel bon ús del
magatzem distribuïdor d’aliments, en coordinació amb la
Fundació Privada Banc dels
Aliments.
La Diputació de Barcelona
i la Fundació Bancària “la
Caixa” donen suport econòmic a l’entitat Artesanas del
Corazón per tal de garantir
el funcionament, logística i
sostenibilitat del magatzem
distribuïdor d’aliments.
La Diputació ofereix, també,
suport en la coordinació entre els serveis socials municipals i les entitats que participin d’aquest programa, per tal
d’agilitzar les actuacions que
desenvolupin.
Des de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de
Barcelona, es promou el suport a les entitats socials i
el desenvolupament d’actu-

acions dirigides a fomentar
el benestar de les persones
i la lluita contra la pobresa i
l’exclusió social. I en aquest
sentit, una de les problemàtiques que s’aborden dins de
les polítiques d’inclusió social
és la pobresa alimentària o la
incapacitat de cobrir les necessitats bàsiques de nutrició.
La Fundació Banc dels Aliments és una organització
privada sense ànim de lucre,
basada fonamentalment en el
voluntariat, que té com a objectiu recuperar els excedents
alimentaris o obtenir-los mitjançant donacions, per destinar-los a les persones en risc
social en el nostre entorn,
repartint-los gratuïtament a
través d’entitats d’ajuda social. En el marc del conveni,
proveeix al magatzem d’aliments, d’acord amb la capacitat d’aquest i dels programes
a què estiguin subscrites les
entitats d’ajuda social de la
Comarca.
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Passeig Verdaguer, 135 - Igualada
C/ Doctor Coca, 16 - Igualada
C/ Montserrat, 7 - Vilanova del Camí
C/ Angel Guimerà, 69 - Manresa
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Comença la campanya del Nadal’18 a Igualada amb
més d’un centenar d’activitats
REDACCIÓ / LA VEU

E

nnadala’t! és l’eslògan
que ha triat l’Ajunta·
ment per a una de les
campanyes de Nadal més com·
pletes dels darrers anys a la ciu·
tat, amb més de cent activitats
culturals, lúdiques, comercials i
solidàries, d’entre les quals des·
taquen la projecció interactiva
de gran format “Projecta el teu
desig” a la Plaça Pius XII, la pis·
ta de gel i un nou tobogan de 30
metres instal·lats a la Plaça de
Cal Font. Tampoc no hi falta·
ran les activitats ja tradicionals
com la Fira de Nadal, el Saló
de la Infància, la Festa de Reis,
els Pastorets, la Marató de Creu
Roja o el concert de Sant Esteve.
Vint arbres lluminosos, amb
un de 20 m. a la Masuca
A banda de la programació
d’activitats, l’Ajuntament ha col·
locat una vintena d’arbres llu·
minosos, dels quals destaca un
arbre de 6 metres a la Plaça de
la Masuca, també ha instal·lat
muntatges de llum i ha enllu·
menat vuit carrers principals
que se sumen a la il·luminació
que instal·len els comerciants
d’alguns carrers. Amb aquesta
aposta per embolcallar la ciutat
de llum l’Ajuntament vol pro·
mocionar Igualada com a cen·
tre comercial a cel obert on, a
més de comprar, es pot gaudir
de molts espais (des del cinema
fins a la fira de Nadal) i partici·
par dels sortejos que organitzen
diferents associacions de co·
merciants de la ciutat.
Precisament, al costat dels co·
merciants s’ha fet el tret de sor·
tida de la campanya aquest di·
vendres a la remodelada Plaça
de la Masuca, amb un acte d’en·
cesa de la il·luminació nadalen·
ca. Hi han participat dels repre·
sentants de les associacions de
comerciants Igualada Comerç,
Associació de botiguers del
Mercat de la Masuca, Associ·
ació de botiguers Nou Centre
d’Igualada i la Fira d’Igualada,

a més de l’alcalde d’Igualada
Marc Castells, que ha convidat
a la ciutadania a viure inten·
sament les festes i a omplir els
carrers de bullici nadalenc. L’ac·
te ha comptat amb actuacions
de la companyia Atrezzo Dan·
sa d’Igualada, la coral infantil
Gatzara, el tenor Josep Fadó i la
cantant Beth que han interpre·
tat “La Bella i la Bèstia”.
“Projecta el teu desig”, l’estrena lluminosa de les festes
Una gran projecció interactiva
es podrà veure damunt la fa·
çana posterior de la Basílica de
Santa Maria de la Plaça Pius XII
els dies 21, 22 i 23 de desembre
així que es faci fosc. Es podrà
veure en gran format una nena
igualadina que escriu la carta
als Reis... per al 2018. S’hauran
acomplert, els seus desitjos?
A la vegada es demanarà a tots
els igualadins que contribueixin
a fer la carta als Reis per al 2019,
demanant a través de les xarxes
socials què volen que porti el
nou any a la ciutat. Tots aquells
que piulin desitjos amb l’etique·
ta #Desig2019 veuran projectat
el seu desig en gran format.
L’acte, que porta per títol “Pro·
jecta el teu desig”, està organit·
zat per l’Ajuntament d’Igualada.
Les projeccions es faran els dies
21, 22 i 23 de desembre des de
les 19h fins a les 21h, a les hores
en punt a la Plaça Pius XII.

es podrà superar la xifra de deu
mil visitants que els altres anys
havia atret la pista de gel. Com
ja s’ha fet els anys anteriors,
l’Ajuntament obsequiarà amb
una entrada per a la pista de gel
a totes les persones que col·la·
borin a la Marató de recollida
de joguines de la Creu Roja el
dia 21 de desembre.

S’estrena la pista de gel i el tobogan “de plàstic”
Per cinquè any consecutiu, la
Plaça de Cal Font acollirà la pis·
ta de gel, que ja s’ha convertit en
un clàssic del Nadal a Igualada.
En total, 400 metres quadrats
de gel que faran les delícies de
petits i grans des del 30 de no·
vembre i fins el dia 13 de gener.
La novetat d’aquest any és la
instal·lació d’un tobogan sintè·
tic de 30 metres, just al costat
de la pista, que atraurà famílies
d’arreu de la comarca i fins i
tot de fora. Es calcula que en·
guany, amb la nova instal·lació,

Saló de la Infància, Festa de
Reis i Pastorets
El Saló de la Infància, aquest
any porta per títol Mou-te amb
el Saló!. Aprofitant la magnífica
ocasió que representa la desig·
nació d’Igualada com a Ciu·
tat Europea de l’Esport 2019,
l’Ajuntament d’Igualada ha
preparat un Saló divertit que,
alhora, promociona la pràcti·
ca de l’esport i l’activitat física
com a hàbits de vida saludable
i també com a activitat lúdica
facilitadora d’aspectes com la
integració, la col·laboració amb
els altres o el respecte de les di·

Un arbre de 20 m. d’altura a la renovada plaça de la Masuca, on es va estrenar divendres el Nadal’18.

La ciutat convida els
igualadins a “ennadalar-se” participant a
més de cent activitats
familiars

ferències.
La festa dels Reis d’Igualada, la
més emblemàtica de Catalunya,
serà un any més la festa més es·
perada amb l’arribada del Patge
Faruk del dia 28 de desembre,
el lliurament de cartes del dia 1
de gener, i l’emblemàtica Caval·
cada de Ses Majestats els Reis
d’Orient la nit del 5 de gener, la
més màgica de l’any. Enguany,
a més, els Reis celebren els 75
anys de l’arribada del Patge
Faruk amb una exposició al
Museu de la Pell d’Igualada i
Comarcal de l’Anoia i una con·
ferència el dia 10 de desembre
al Teatre Municipal l’Ateneu.
Tornen també les representa·
cions d’Els Pastorets a càrrec
de l’Esbart Igualadí, amb cinc
funcions -tres de sessió reduïda
i dues de sessió completa- els
dies 23, 26, i 30 de desembre i 13
de gener. Enguany els Pastorets
celebren 60 anys, i es podran
veure diferents personatges dels
Pastorets patinant sobre gel,
buscant posada al a Fira de Na·
dal, comprant al Mercat o fins i
tot cremant l’Ajuntament.
A més, Igualada tornarà a mos·
trar la seva solidaritat amb la
Marató de recollida de joguines
de la Creu Roja, que es farà di·
vendres dia 21 de desembre a
l’entrada principal de l’Ajunta·
ment i coincidirà amb la Tradi·
cional Cantada de Nadales que
tindrà lloc a les 20h del vespre
amb la participació de les corals
de la ciutat.
D’entre els actes musicals desta·
quen El Messies de Häendel que
interpretaran els Cors Exaudio
i Cor d’Homes d’Igualada amb
l’Orquestra Terres de Marca el
dia 23 de desembre a la Basílica
de Santa Maria, el Concert de
Nadal de la Josa que es farà el

Un tobogan de 30
metres instal·lat a Cal
Font i una projecció
interactiva de gran format, novetats
dia de Nadal al Teatre Munici·
pal l’Ateneu, el Concert de Sant
Esteve a càrrec de la Coral Mix·
ta d’Igualada, també a l’Ateneu,
i el Concert d’orgue de Joan
Paradell i Solé a la Basílica de
Santa Maria el dijous 3 de ge·
ner. L’endemà, dia 4, l’Orques·
tra Terres de Marca oferirà
una Gran Gala de Cap d’Any
al Teatre Municipal l’Ateneu.
Les festes nadalenques a Igua·
lada es tancaran amb un acte
de primer nivell: el Russian
Classical Ballet interpretarà El
Trencanous el diumenge 20 de
gener.
Fira de Nadal
El centre de la ciutat es tornarà
a omplir d’activitat amb la Fira
de Nadal, una iniciativa de Fira
d’Igualada i de l’Associació del
barri de la Font Vella amb el
suport de l’Ajuntament. Es farà
els caps de setmana 8 i 9, 15 i
16, i 22 i 23 de desembre, de
10h del matí a 21h del vespre,
i comptarà amb un total de
38 parades, 21 de les quals en
casetes de fusta. S’Instal·laran
a la plaça de l’Ajuntament, al
carrer de Santa Maria i a la pla·
ça Pius XII. La Fira comptarà
amb diversos concerts a càrrec
del Cor Gospel de Xauxa, la
Lira de la Pobla de Claramunt,
les corals Gatzara, Merlet, Mig
To, Exaudio i Gospel de Fàti·
ma, a més de l’activitat “Fem
cagar el tió” on tots els partici·
pants tindran obsequi.

PUBLICITAT |
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Josep Maria
Perramon
Voluntari a l’Associació Alba.
Ajuda un grup de gent gran
amb diferents activitats.

El teu compromís és clau per canviar
el món que t’envolta. Connecta’t a les
més de 500.000 persones que fan
voluntariat i canvien la vida de moltes
persones i trobaràs moltes propostes
que canviaran la teva. Entra a
connectat.voluntariat.gencat.cat

Exclusió social • Cultura, patrimoni i llengua • Drets humans i pau • Medi ambient
Acompanyament a gent gran • Esport • Moviment veïnal • Lleure educatiu d’infants i joves

Més informació a
connectat.voluntariat.gencat.cat
VOLUNTARIAT-A3.indd 3

3/12/18 12:38
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Els propietaris de l’antic Kursal negocien amb l’Ajuntament
l’adaptació de l’espai a una zona comercial
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

ls antics cinemes Kursal esdevindran, amb
moltes probabilitats,
una zona comercial. Així serà
si avancen les negociacions
que els propietaris estan mantenint amb l’Ajuntament des
de fa mesos.
Segons que ha sabut La Veu,
el projecte que plantegen els
propietaris contempla la creació d’un carrer interior, amb
entrada i sortida des dels carrers Sant Magí i Retir, a les voreres del qual hi hauria espai
per a establiments comercials
de planta baixa. Es tractaria
de crear un espai similar al
que ja es va fer a La Isabela,
entre els carrers Santa Caterina i Sebastià Artès.
El tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Jordi Pont, ha explicat
que “el projecte s’ha parlat amb
els propietaris en diferents reunions, però la negociació és
lenta, i ara mateix, podríem
dir que està estancada”, tot i

La intenció seria crear
un carrer interior amb
establiments
comercials, en una
operació similar a la
de La Isabela, però la
negociació és lenta
que reconeix que “a tothom
li interessa, i a l’Ajuntament
també, que aquest tema es
desencalli quan abans millor i
aquell espai torni a tenir una
utilitat”.
Canvi al Pla General
Com que aquell espai no té
qualificació urbanística comercial, per a que tiri endavant el projecte caldria canviar el Pla General Urbanístic,
quelcom que obliga necessàriament a una contraprestació
a la ciutat per part dels propietaris. En els casos que és possible, com ha passat amb els
supermercats Aldi o el futur

La façana del Kursal es va tapiar la setmana passada per evitar la degradació interior.

Bon Preu, la propietat finança obres públiques de millora
a l’entorn. “Aquí això és molt
complicat, de manera que creiem que la contraprestació a la
ciutat haurà de ser econòmica”, explica Pont.
De moment, la setmana passada, uns operaris van tapi-

ar completament la façana
dels antics cinemes, decisió
que es va prendre per evitar
la degradació interior. Ja feia
temps que s’hi veien pintades
i brutícia, i el possible accés a
l’interior era més fàcil que en
l’actualitat. Pont ha explicat a
La Veu que “s’observava bru-

tícia des del mateix carrer i el
millor era tancar-ho”. La situació tampoc agradava gaire
als comerciants del carrer, si
bé, en tapiar la façana, el grup
de músics i cantaires que totes
les setmanes actuaven allí en
favor dels presos polítics han
perdut un punt de referència.

L’oficina de captació d’inversions a la Conca confia
en la construcció del polígon de Can Morera
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dimecres 28 de
novembre va tenir lloc
la Comissió de Seguiment de l’Oficina de Captació
d’Inversions Empresarials de
la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
(MICOD). La reunió, que
se celebra tres cops l’any i és
itinerant al territori, es va fer a
la Pobla de Claramunt.
Durant la comissió es va fer
un balanç de les peticions
d’inversió que ha rebut el
territori, es van exposar les
diferents fires i missions empresarials que s’han dut a terme durant aquests tres mesos
des de l’última reunió i es van
presentar les línies estratègiques de l’Oficina de Captació
d’Inversions Empresarials de
la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.
Durant aquest últim trimestre,
l’Oficina de Captació d’Inversions ha assistit a diverses fires
i missions empresarials de caire multisectorial. A nivell automobilístic i tecnològic, s’ha
visitat fires relacionades amb
la mobilitat i el vehicle connectat, com són l’ITS World

Congress de Copenhaguen o
l’Emove. Pel que fa al sector
immobiliari, es va representar
al territori al congrés MIPIM
i a l’EXPO REAL de Munich.
Les línies estratègiques d’actuació de l’entitat se centren
en continuar treballant per
signar convenis de col·laboració amb clústers, entitats i
associacions del territori, però
també a nivell nacional i internacional, per a potenciar la
inversió a la comarca. Ja és un
fet el conveni de col·laboració
amb la Unió Empresarial de
l’Anoia, i properament es signaran, a nivell local, convenis
amb el Grup Carles i TICAnoia, i amb CBRE Group, a nivell
internacional.
Com a agent actiu, l’Oficina
de Captació d’Inversions Empresarials de la MICOD treballa per desenvolupar un polígon de grans dimensions al
territori, per tal de poder acollir grans empreses (el Polígon de Can Morera), així com
també dues àrees industrials
que es troben, d’una banda,
entre els municipis d’Igualada
i Jorba i, de l’altra, al costat de
l’Aeròdrom d’Òdena.
En aquest sentit, s’està treba-

llant en el Pla Director Urbanístic (PDU) del sector
d’activitats econòmiques de
la Conca d’Òdena juntament
amb la Generalitat de Catalunya per a què aquests 3 sectors
industrials esdevinguin operatius i puguin acollir noves
inversions i empreses. L’Oficina de Captació d’Inversions de la Mancomunitat de la
Conca d’Òdena, com a agent
actiu del territori, ha contractat a un tècnic assessor que fa
de pont entre la Mancomunitat i la Generalitat per tal que
l’assessori en la redacció del
projecte.
Territori al capdavant
del vehicle connectat
Una altra de les línies estratègiques de l’entitat és ser un
agent actiu en la transformació del territori en l’àmbit del
vehicle connectat i autònom.
Per una banda, a partir del
Circuit Castellolí-Barcelona,
amb connexió 5G i preparat
per a ser zona de proves del
vehicle connectat i autònom,
i per l’altra fer-ho extensiu
a tota la Conca d’Òdena.
L’Oficina de Captació d’Inversions Empresarials vol

convertir la Conca d’Òdena
en un camp de proves del
vehicle connectat, i impulsar
i sensibilitzar tot el territori
sobre el vehicle del futur, i
incorporar-lo als diferents
municipis, com per exemple
a través del transport públic.
Des de l’Ajuntament d’Igualada, el tècnic d’assessorament empresarial d’Ig-Nova
Tecnoespai, Jordi Albareda,
va presentar el programa
Reempresa. Es tracta d’una
oportunitat per a emprendre i reimpulsar un negoci
en cessió. Des de la Institució s’ofereix assessorament

i acompanyament tant a la
part cedent com reemprenedora; aquest projecte vol
ser una eina per a no perdre
potencial i donar continuïtat
a projectes empresarials del
territori.
Joan Serra, responsable polític de l’entitat, ha presentat la
nova coordinadora de l’Oficina de Captació d’Inversions Empresarials que és al
seu torn també la gerent de
la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, la
Raquel Serra Martorell, que
agafa el relleu de la Ma José
Fernández.
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Sílvia Giralt Estètica Avançada
organitza el I Simpòsium de Bellesa
Holística de l‘Anoia

QUINA ÉS
L’ENERGIA DEL
TEU FUTUR?

REDACCIÓ / LA VEU
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l passat divendres 30
de novembre va tenir
lloc el I Simpòsium
de Bellesa Holística organitzat per Sílvia Giralt Estètica
Avançada i el seu equip, amb
l’objectiu de donar a conèixer
els últims tractaments facials i
corporals de bellesa holística a
la comarca de l’Anoia. La convenció va tenir lloc a La Bella
Clúster, una antiga adoberia
rehabilitada al barri del Rec
d’Igualada, davant d’un nodrit
nombre de clientes, clients,
col·laboradors i amics de Sílvia Giralt que no es van voler
perdre les darreres novetats en
tractaments de bellesa i benestar.
La bellesa emergeix des de
l’interior per reflectir-se a l’exterior. Aquesta és la màxima
del concepte holístic en bellesa, una màxima que Sílvia
Giralt Estètica Avançada fa
temps que aplica en els seus
rituals i protocols de bellesa.
La Bellesa Holística fa seva la
responsabilitat d’emprar productes i components amb el
màxim de respecte tant amb
l’organisme com amb el medi
ambient, deixant enrere components sintètics i artificials,
per tal que cos, ment i esperit
estiguin en perfecta comunió.
En aquest primer certamen
es van presentar les darreres
novetats de línies d’alta cos-
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ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim
una energia que ens impulsa a avançar i construir
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho.
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.
What’s your power?

mètica com la firma italiana
EVA GARDEN MAKE-UP,
el tractament d’ulls IRIDIUM
PRESSOTERÀPIA FACIAL,
la línia de pre i post part de
ME AND ME, els tractaments
VENUS LEGACY ANTIAGING: última tecnologia en
remodelació facial i corporal,
la nutricosmètica de la mà de
180 The Concept, els facials
amb or i plata de Mimi Luzon,

una facialista israeliana que
arrasa entre les celebrities de
tot el món i els rituals xec regal de Nyxpert per aquestes
Festes.
Tots els assistents van poder
gaudir en exclusiva i en primícia de descomptes en tots els
tractaments i xecs regal. Una
magnífica oportunitat per inspirar-se i comprar regals per a
les Festes de Nadal i Reis.

La CUP presentarà el 14 de
desembre la seva candidatura
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dissabte dia
1 la CUP d’Igualada
va celebrar la tercera
de les trobades organitzades
per debatre sobre les properes eleccions municipals. En
aquesta ocasió, la trobada va
ser oberta a tota la ciutadania,
i més de 50 persones van participar durant dues hores del
plantejament i el posterior debat sobre les idees principals
amb què els cupaires encaren
els propers comicis.
Com ja va anunciar a principis
de setembre, la CUP Igualada
no reeditarà el nom i la fórmula amb què es va estrenar
a les eleccions de 2015, sinó

que treballa en la conformació
d’un nou espai estrictament
municipalista i de caràcter
ampli, que aculli totes les persones que vulguin treballar
per un projecte municipal
d’esquerra
transformadora
sense importar si són o no militants de la CUP, d’altres formacions, o de cap.
Divendres 14, acte
de presentació
Aquestes tres trobades realitzades des de setembre han servit als cupaires per culminar el
procés de construcció del nou
espai municipal en què treballen des de principis de 2018:
“hem mantingut diverses reunions al llarg de l’any tant amb

altres partits municipals, com
organitzacions de fora l’ajuntament, com persones a títol
individual” per tal de “construir una eina àmplia que serveixi per impulsar un projecte
d’esquerra transformadora en
clau municipal sense obediència partidista”, expliquen.
El nou projecte “beurà del treball, l’experiència i els posicionaments que la CUP ha tingut
a nivell municipal durant els
darrers 4 anys, per descomptat”, però serà “un projecte
nou pel que fa a la identificació i el futur que construirà,
que ha de respondre a totes les
voluntats que hi conflueixin i
a l’esforç i el treball que hi aboquin per fer-lo créixer”.
LAVEUDLANOIA_Columna_97,60x370_Endesa_Genérica2018_CAT_v2.indd 1
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Roben més de
20.000€ a uns
avis.... i els
lladres ja són
lliures
Els Mossos d’Esquadra d’Igualada van detenir entre el 2 i el
3 de desembre un home i una
dona, de 20 anys, de nacionalitat espanyola i marroquina,
veïns de Vilafranca del Penedès i Vilanova del Camí, com
a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència
i diversos delictes de furt.
La investigació es va iniciar el
passat 9 de novembre quan els
mossos van rebre una denúncia de robatori i furts, en la
qual les víctimes eren un matrimoni d’avançada edat.
Es van fer passar per revisors
dels comptadors de llum
Segons els denunciants, tot
va començar fa un any quan
un noi i una noia es van presentar a casa seva per revisar
els comptadors de la llum. En
aquella ocasió els van deixar
entrar i quan els joves van
marxar van trobar a faltar uns
8.500 euros que tenien guardats en uns sobres.
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La implicació de les empreses, clau en el Prepara’t
L’edició d’aquest anys
es va centrar en el
canvi que experimenta
el mercat laboral per
l’entrada de les noves
tecnologies

REDACCIÓ / LA VEU
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l mercat laboral està
canviant, s’està transformant per l’entrada de les noves tecnologies.
Aquesta va ser la idea central
sobre la que va girar la setena
edició del Prepara’t, la Setmana de l’Ocupació a Igualada.
Un projecte impulsat per la
Unió Empresarial de l’Anoia
i l’Ajuntament d’Igualada que
cada any creix en assistència i
que aquesta edició ha comptat
amb la participació de un centenar de persones.
Al llarg de cinc jornades es van
celebrar diverses conferències
i taules rodones amb l’objectiu
de donar eines per a la recerca de feina a les persones que
estan en situació d’atur, o que
volen reforçar els seus coneixements, o simplement que

necessiten reorientar la seva
carrera professional. Els ponents participants van coincidir en què “aquests canvis en el
mercat laboral s’han de veure
no com una barrera, sinó com
una oportunitat important”
ja que els perfils professionals

necessaris per cobrir els llocs
de feina són molt diversos i
per tant, “és el moment de formar-se i reciclar-se per poder
accedir-hi”.
Els assistents a aquesta edició
han fet una bona valoració positiva de la setmana de l’ocu-

El conseller de Treball, Chakir El
Homrani, visita el Taller Àuria i el
col·legi Gabriel Castellà

Després que la policia
catalana els presentés
davant el jutge, ja són
en llibertat
Aquestes mateixes persones
van tornar en diverses ocasions, i en totes elles van aprofitar-se de la vulnerabilitat de
les víctimes per sostreure’ls els
diners. En total els hi van furtar més de 20.000 euros.
L’últim incident va ser el 9 de
novembre quan una de les víctimes va anar a l’habitació de
matrimoni i va sorprendre un
dels joves remenant calaixos.
Aquest va empentar l’home i
va fugir corrent.
Després d’aquest darrer fet el
matrimoni va decidir alertar
als mossos atès que patien per
la seva integritat. A més, van
esbrinar que els dos joves havien aconseguit una clau per
entrar a casa seva.
La investigació va concloure el
passat 3 de desembre amb la
detenció dels dos presumptes
lladres, a Igualada.
Els detinguts van passar el
mateix dia a disposició del
jutjat d’instrucció en funcions
de guàrdia d’Igualada, el qual
va decretar la seva llibertat...
Això sí, amb càrrecs. Els dol
molt, tenir càrrecs.

REDACCIÓ / LA VEU
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l conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, Chakir El Homrani, va visitar Igualada divendres, 30 de novembre. Al matí
va conèixer de primera mà el
Taller Àuria Cooperativa i el
treball que es duu a terme en
aquest centre i, ja a la tarda,
va visitar l’Escola Gabriel Castellà, on va participar en una
xerrada informal amb alumnes de Primària.
Per a cloure la seva visita a la

capital de l’Anoia, el conseller va ser rebut pels regidors
del consistori, la diputada al
Congrés, Carolina Telechea,

i l’alcalde d’Igualada, Marc
Castells, al Saló de Sessions de
l’Ajuntament, on va signar al
Llibre d’Honor de la Ciutat.

pació a Igualada, sobretot la
jornada dirigida a la figura del
freelance i l’oportunitat que
van tenir de parlar directament amb els gerents i caps de
recursos humans en el tastet
de coaching, així com poder
visitar una empresa.
Els assistents al Prepara’t també han apuntat que els han
ajudat molt les jornades dedicades a les xarxes socials i a
la motivació ja que són eines
essencials per a la recerca de
feina.

Decidim Igualada dubta de l’impacte positiu
del laboratori d’AirBnb
Després de la presentació del
‘lab’ turístic d’AirBnb, des de
l’assemblea de Decidim Igualada declaren que tenen dubtes
sobre el seu impacte a la ciutat.
AirBnb és una multinacional de
l’economia de plataforma, “mal
anomenada col·laborativa” segons Dario Castañé, portaveu
de la confluència d’esquerres,
“que ha provocat nombrosos
casos de gentrificació, encarint
preus i lloguers d’habitatge allà
on han prosperat pisos turístics
i expulsant als veïns”.Tot i que
reconeixen que l’especulació no
és l’objectiu d’Airbnb, no poden
evitar observar que aquesta ha
jugat un rol important en diverses ciutats d’arreu del món en
l’encariment dels barris.
Per tant, consideren que, si bé la
intenció no sembla negativa, el
concepte de turisme saludable
“no pot anar simplement lligat
a la idea de viatjar com si el turista visqués a la ciutat, sinó que
la gent que habita la ciutat ha
de tenir garantits els seus drets,
com el dret a l’habitatge, i necessitats essencials, com accés
a serveis i subministres públics
de qualitat”.
Castañé afageix que “només hi
haurà “turisme saludable” en el
moment que el reclam turístic
sigui que la ciutat i l’entorn tenen tan alt nivell de vida que la
gent vulgui passar uns dies gaudint-ne. Això només es fa combatent la desigualtat i l’exclusió
social, alhora que es fa una ciutat del bon viure, on hi càpiga
tothom amb drets i dignitat”.
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Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Consellera d’ Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL
El superávit comercial habrá desaparecido en el 2020,
puede que antes; a pesar de la competitividad ganada precarizando el trabajo. Sobra de todo y llega la defensa.
Es la Tercera Fase de la crisis.

ORIOL AMAT @oriolamat

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra

No només necessitem dones referents en la seva carrera professional,
sinó dones que visquin una vida personal i social plena. Enhorabona a totes les premiades #premisfidem2018 i a la @fundaciofidem
per posar en l’imaginari col•lectiu dones increïbles.

Més inversió internacional, més ocupació:
L’empresa danesa Hempel obre un centre d’R+D a Catalunya.
La companyia dedicada a la fabricació i comercialització de
pintura inverteix 6 milions d’euros i crea 30 llocs de treball.

No estaria de més, que els establiments venedors
d’animals, tinguessin l’obligació de donar còpia
al comprador, de les obligacions
que per llei té la tinença d’animals

A la declaració de l’IRPF de 2018 el premi no
formarà part de la base imposable de l’impost

JOSEP SORIGUERA BLANCH

XAVIER MORALES
J.SORIGUERA BLANCH

XAVIER MORALES

JOSEP SORIGUERA BLANCH

XAVIER MORALES

EL DRET DELS ANIMALS

LA GROSSA, EN CARLOS I ELS 10 MIL EUROS EXEMPTS

Advocat ICA. Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS
josepsoriguera.advocat@icab.cat

Economista
@xm300

En la realitat, no hi ha “El Dret dels Animals”

A

quest fet és degut perquè històricament els animals han estat considerats jurídicament com una cosa. Prové del Dret Romà, a on el jurista
Gayo distingia els animals com una “res corporales” coses que es poden tocar, com un esclau, un fundo o una massa d’or.

D’aquí que, encara el “Código Civil español de 1889” (CC), en vigor, considera els animals com una cosa pel seu l’art. 333. Aquest anacronisme està a punt de ser història,
donat que hi ha una Proposició Llei de modificació del CC., al Congrés dels Diputats
presentada sobre el règim jurídic dels animals. Fet que la legislació catalana ja ho va
portar a terme en el 2006.
El que sí hi ha, és una Declaració Universal dels Drets dels animals, aquesta va ser adoptada l’any 1977 per la Lliga Internacional dels Drets de l’Animal i les lligues Nacionals,
i proclamada el 15 d’octubre de 1978. Posteriorment va ser aprovada per la UNESCO i
per l’ONU.
El que passa, és que aquesta declaració no és d’obligat compliment, i les obligacions vers
els animals s’han anat regulant amb lleis de protecció i ordenances, que res, ho ven poca
cosa tenen a veure, en alguns ordenaments jurídics, amb la declaració esmentada.
En l’àmbit català la protecció es regula pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals.
Aquesta llei s’infringeix constantment en multitud de casos, donat que en el seu art. 44
tipifica un total de 63 infraccions, 23 de lleus, 29 greus i 11 de molt greus.
Centrant el tema en l’abandonament, donat que tant La Vanguardia del passat dia 5 de
novembre parlava de l’abandonament, en concret, dels gossos de la raça llebrers, i, igualment, La Veu de L’Anoia, per dues vegades, va fer ressò de la gossa abandonada el Pla de
La Massa d’aquesta ciutat. Tots amb unes condicions deplorables, amb la sort d’aquests
que hi va haver qui els va adoptar.

L

’expresident Carlos Fabra de la diputació de Castelló va ser afortunat entre 2000 i 2011 amb 7 premis importants de la Loteria
Nacional trencant totes les lleis de l’estadística. El calb de l’anunci
de TV es va lluir repartint sort durant aquells anys, vull pensar
que va ser una de les raons del seu acomiadament.

Des del 2012, en el marc de la crisis econòmica, l’estat espanyol va aprovar una
sèrie de mesures per augmentar la recaptació tributària. Entre aquestes, un
gravamen del 20% sobre els premis dels jocs d’atzar organitzats per Loterías y
Apuestas del Estado, la ONCE i també per les comunitats autònomes com La
Grossa. Els primers 2.500 euros dels premis estaven exempts de tributar.
La bona notícia per als premiats -i per en Carlos- és la pujada del mínim
exempt fins els 10 mil euros aprovada al Juliol de 2018. Si portem la butlleta
guanyadora del sorteig de Nadal a la nostra oficina bancària ens faran transferència o bé ens expediran un xec bancari per l’import del premi menys el
20% de gravamen, i després de deduïts els 10 mil euros exempts. Així doncs
si l’import de la butlleta és inferior als 10 mil euros la quantitat rebuda serà
l’import íntegre del premi.
A la declaració de l’IRPF de 2018 el premi no formarà part de la base imposable de l’impost, encara que sí es tributa pels rendiments de capital derivats de
la inversió del premi, per exemple dels interessos.

Al respecte, cal saber que la llei esmentada anteriorment, considera molt greu en l’art.
44.4 en el seu punt c) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els
puguin comportar danys greus. I tot seguit, en l’Article 46,1 de la quantia de les multes:

En el cas de repartiment del premi, per evitar la tributació addicional per l’impost de donacions i successions, el responsable de cobrar el la butlleta haurà
d’acreditar la identitat de les persones premiades i la seva participació.

Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 euros fins a 400 euros; les
greus, amb una multa de 401 euros fins a 2.000 euros, i les molt greus, amb una multa
de 2.001 euros fins a 20.000 euros.

Fins aquí la informació de servei públic pels assenyalats per la fortuna i en
Carlos.

No estaria de més, que els establiments venedors d’animals, tinguessin l’obligació de donar
copia al comprador, dels deures que per llei té la tinença d’animals, i de les seves sancions
en cas d’infringir-la, donat que com veurà que li poden caure fins a 20.000 € de sanció,
segurament, tindrà en compte d’infringir-les, o, si més no, de comprar l’animal.
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El més llegit 					
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www.veuanoia.cat

#latevaveu
El #aporellos que cantaron los andaluces antes del
#1oct ahora con la entrada de VOX es un #aporellos contra ellos mismos. #Andaluces, os toca
movilizaros contra el fascismo. Desde #Catalunya os podemos ayudar: combatir el fascismo también es solidaridad entre pueblos!

Juan Carlos González Caldito @JuanC_Gonza

1

Un despreniment d’un
edifici a la Rambla Sant
Ferran tallarà el trànsit fins
dilluns

2

Finalitzen les obres de
reforma integral de la Plaça
de la Masuca d’Igualada

3 Els Mossos detenen dues

persones a Igualada per
robar més de 20.000€ a un
matrimoni d’avis

No esteu sols.
Ens en sortirem.
Serem tan determinats com vosaltres.
#LlibertatPresosPolítics

Toni Palmés @tonipalmes

Instants de La Veu

@veuanoia

El saló de plens d’Igualada queda
petit en la presentació de la Petita
història dels Reis d’Igualada
#Igualada #Anoia
#veuanoia #reisdigualada

Segueixo amb això de promoure la família i @
aixina_. L’Agermanament @IgualadaNE - Nueva
Esperanza (el Salvador) resumeix 25 anys de cooperació en un vídeo. Amb la lluita a la motxil•la i
teixint ponts, amistats i amors a 9.054 km de distància. Si hi heu estat, val la pena!

Pau Ortínez Martí @pauortinez
UNA HORA esperant el bus de la UAB per anar
a Igualada!!!! @monbusinfo. Estem morts de fred
i ni notem els dits dels peus! Que se suposa que
hem de fer? Agafant el tren cap a BCN i un altre
bus aniriem més ràpid... @marccastells @territoricat @hispanofail_ #hispanofail

Pol Morales @polmorales5

Humans de l’Anoia

@humansanoia

#54 Núria Sanchez Palos
Emprenedora de mena, presidenta de l’empresa social ADIC. Mediadora, formadora i consultora.
Mare de dues filles que em permeten aprendre cada dia sobre comunicació, gestió emocional i resolució de conflictes. No m’imagino la vida sense escoltar a les persones, m’apassionen les històries
vitals i veure com aflueixen a la meva vida. Per mi és allò més similar a viatjar sense sortir de casa.

Per a mi VOX sempre serà un diccionari.

Ramon Vicens @ramonvicens1
La solidaridad para @sanchezcastejon es selectiva
y depende del momento político.
Con el #Acuarius aterrizaba en la Moncloa y usaba a los pobres refugiados como golpe de efecto.
Con el #MadreLoreto tiene las elecciones andaluzas y no le interesa. Además, hay españoles.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
L’Anoia aposta per un model de regió
basat en els principis de la comunicació
no violenta.
La comunicació no violenta altrament
coneguda com a comunicació empàtica,
eficaç o compassiva es caracteritza per
permetre una expressió honesta del que
sentim i necessitem sense jutjar-nos, ni
jutjar les situacions que es donen, ni a
les persones que les fan. S’enfoca en solucions i no en culpabilitzacions.
Es portarà a terme creant un institut de
comunicació no violenta i formant als
infants des de les escoles, als docents i
a tot el personal de l’administració que
tingui relació amb la ciutadania. El resultat generaria la capacitat de construir relacions autèntiques i de qualitat,
baixaria el nivell de conflictes, augmentaria la realització i satisfacció personal
i la població actuaria des de la corresponsabilitat i l’autonomia.
En definitiva es millorarien tots aquells
problemes on sempre pensem que no
ho existeix una solució o la solució la
percebem com a molt difícil.
Seria la regió pionera a la nació tot i que
no al món ja que ja existeixen poblacions a EUA on la comunicació no violenta ja està intruïda en els òrgans de
decisions ciutadanes.

Imma González @immagonnar
Durant molts dies hem conegut distintes mirades
sobre com mirar els altres. Avui #diainternacionaldiscapacitat reivindiquem #DiversosiSingulars perquè no hi ha ningú igual, perquè cadascú
guarda dins una persona extraordinària. Dia de
sumar per avançar.

Àuria @auria_grup
Respectant a tothom. Ja les #adfcat tenim suficients problemes, com perquè ara ens tinguem
que enfrontar als #bomberscat. Després de veure
certes imatges cal fer una reflexió seriosa. Toquem de peus a terra i deixem de fer feina que
pertany als #bomberscat.

ADF El Bruc @ADFElBruc
Un any més dediquem les audicions del mes de
desembre @la_marato “Estem fets de milions
de cèl·lules... però també estem fets de centenars
de records, de milers d’històries, de silencis, de
cançons, de música que ens fa sentir i ens fa viure.” #lainvestigaciodonavida

Esc Font del Roure @fontdelroure

FOTO: Cesc Sales

No és que us vulgui deprimir, però un ex-alumne
que fa pràctiques en un institut m’ha dit que ha
vist exàmens de català escrits en castellà.

M. Carme Junyent @CarmeJunyent
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Trobada de metges per millorar
l’atenció a les malalties osteomusculars
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dia 20 de novembre, professionals
de l Hospital d’Igualada i de l’atenció primària de
l’Anoia van participar en la
VIII Jornada sobre patologia
osteomuscular.
Aquesta Jornada va tenir com
a objectiu debatre com unificar, coordinar i optimitzar esforços i recursos a la comarca
de l’Anoia, per tal de millorar
l’abordatge de la patologia
traumàtica, ortopèdica i degenerativa a la població de
l’Anoia.
Hi van assistir una vuitantena de professionals entre
traumatòlegs, metges de família, pediatres, infermeres,
fisioterapeutes i personal en
formació.
La Jornada va ser dirigida pel
Dr. Xavier Pelfort cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica
i Traumatològica (COT) del
Consorci Sanitari de l’Anoia i coordinada per un equip
multidisciplinar format pel
Dr. Sergi Gil del servei COT,
Dr. Raül Valles de l’EAP Santa Margarida de Montbui de
l’ICS, Mireia Duran, inferme-

ra de l’EAP Anoia Rural de
l’ICS, i Saron Bosch dels fisioterapeutes.
L’objectiu de la jornada va girar entorn a l’actualització en
el diagnòstic i tractament de
les malalties osteomusculars
en un context multidisciplinar; és a dir, des de la vessant
de la clínica del dolor, de la
rehabilitació i del procés traumatològic.
Es van presentar ponències
com les fractures en els infants, deformitats torsionals,
l’escoliosi la coixesa en els infants, el peu infantil, l’ús d’ortesi, el protocol d’embenats, la
fisioteràpia d’espicondilitis, el
maneig mèdic del dolor en les

artràlgies, el protocol de derivació de coxartrosi o l’aplicació de la fisioteràpia al CAP
Nord.
Aquestes posades en comú
son molt importants doncs
l’abordatge de totes aquestes
patologies en els diferents nivells assistencials i amb un
punt de vista multidisciplinar
permet avançar en els tractaments d’aquests tipus de patologies.
La valoració per part dels residents van molt positives,
doncs la diversitat de la temàtica va ser de màxim interès
pels diferents col·lectius de
professionals que hi van assistir.

Més premis per a l’Hospital
L’Hospital d’Igualada continua essent guardonat. Ara
ha estat l’Àrea de Prevenció
i Salut Laboral del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA)
que ha sortit premiat a Madrid en dues comunicacions.
Organitzat pel “Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección Gerencia
del Hospital Universitario 12
de Octubre del Servicio de
Salud” de Madrid, va tenir
lloc el XII Congreso Nacional de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario.
El CSA va presentar dos treballs. Un en relació a la metodologia que fa anys que ve
desenvolupant internament
per tal de reduir els accidents laborals per sobreesforços al mobilitzar malalts
en un hospital i l’altre les
campanyes de sensibilització
per aconseguir augmentar la
cobertura vacunal enfront la
grip entre els treballadors i
les treballadores del CSA.
Els dos projectes presenten uns resultats molt sig-

nificatius i positius. Això, i
les presentacions que van fer
per defensar els projectes les
dues persones que conformen
l’Àrea de Prevenció del CSA

van fer que quedessin en
primera posició entre els treballs presentats (25 treballs
científics i 9 pòsters científics).

Un informe explica la
situació actual de la gent
gran a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Consell de la Gent
Gran de l’Anoia va
presentar l’Informe de
seguiment dels acords del VIIè
Congrés de la Gent Gran de
Catalunya davant el Consell
d’alcaldes de la comarca el 20
de novembre al Campus Motor. Segons el vicepresident
del Consell de la Gent Gran
de l’Anoia Enric Senserrich,
el document vol d’una banda
mostrar la realitat actual de
la comarca seguint els paràmetres establerts al congrés
català: dependència, sanitat
i fiscalitat, maltractament a
les persones grans, participació i representació política, i
mitjans de comunicació. I de
l’altra fer reflexionar sobre la
transversalitat que representa
el fenomen de l’envelliment en
tots els aspectes socials, culturals, econòmics i financers.
Seguidament Enric Esquer,
representant del Consell de
la Gent Gran de Catalunya
va passar a remarcar aspectes de l’Informe. Pel que fa a
dependència, l’informe considera que l’administració
local pot millorar els problemes derivats de la dispersió
rural que dificulta l’accés a la
cartera de serveis. En l’àmbit
sociosanitari, observen poca
rendibilitat en algun dels programes oferts per la Diputació
i consideren que s’hauria de
millorar el temps d’accés als
serveis socials bàsics a alguns
municipis. Sobre fiscalitat, dir
que en 22 municipis realitzen
reduccions d’impostos segons
la renda; els ha sobtat que un
4,5% dels que han participat
en l’estudi no coneixia si fan
reduccions en el seu propi Ens
local. Pel que fa maltractaments, malgrat que tres quar-

tes parts dels municipis són
coneixedors d’aquest problema social, només a 9 poblacions s’han realitzat accions de
la campanya “Tracta’m bé”
que ofereix el propi Consell de
la Gent Gran de l’Anoia. Consideren que la participació en
l’acció política és molt minsa, i
quan es dona és col·lectiva i en
processos consultius; només a
dos municipis diuen que tenen un caràcter vinculant. I
sobre la presència als mitjans
de comunicació, apunten que
el fet que a pocs municipis
es facin propostes innovadores costa captar l’atenció dels
mitjans; proposen utilitzar les
noves tecnologies com a mitjà
de comunicació així com que
aquests siguin sensibles a la
realitat de l’àmbit de les persones grans.
El Consell de la Gent Gran va
recordar al Consell d’alcaldes
que no tots han contestat l’enquesta que els van enviar per
conèixer les actuacions i consideracions de cada ajuntament envers el tractament de
la gent gran.
Senserrich va concloure que
el Consell de la Gent Gran
demostra “la seva capacitat
d’iniciativa, de lideratge i de
motivació per treballar de forma coordinada”, com demostra, per exemple, la publicació
de l’informe. En aquest sentit
va agrair al Consell Comarcal
que els donessin l’oportunitat i
els suports necessaris per poder treballar. Tanmateix, denota que el Consell Comarcal
està donant exemple del que
l’òrgan del Consell de la Gent
Gran de l’Anoia demana: participació i vinculació en algunes decisions dels Ens.
Les persones interessades en
llegir aquest document ho pot
fer a www.anoia.cat
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Acaba la reforma integral de la plaça de la Masuca
REDACCIÓ / LA VEU

F

a alguns dies s’han
enllestit les obres de
reforma integral de la
Plaça de la Masuca, que s’han
desenvolupat al llarg dels
darrers vuit mesos i que han
tingut un cost d’uns 700.000
euros. Aquesta intervenció
municipal ha suposat la reordenació de tot l’espai, fent-lo
més amable per les persones
i oferint nous espais adequats
per rebre el mercat d’ambu-

lants i també altres activitats
de caire comercial, cultural i
festiu. Amb aquest objectiu,
precisament, el terç Sud de la
plaça disposa ara d’unes noves pèrgoles de gran format.
La Plaça de la Masuca té una
superfície de pràcticament
5.000 m2 i, fins ara, tenia
l’estacionament com la seva
única utilitat. La creació de
tres zones blanques de gran
capacitat a l’entorn del mercat
municipal en els darrers anys,
però, ha permès reduir la

capacitat d’aparcament de la
Plaça de la Masuca i donar cabuda a altres usos ciutadans.
Amb una estètica general més
agradable i acollidora, l’espai
permet des d’ara l’estacionament d’una setantena de vehicles i el seu entorn s’ha obert
a les persones, permetent celebrar-hi esdeveniments gas-

tronòmics, esportius, associatius, actuacions, mercats
especialitzats o activitats infantils, per exemple. En el dia
a dia, els veïns hi poden trobar, a més, una zona de jocs
infantils, voreres més amples
i xamfrans accessibles, una
il·luminació i senyalització
millorades, més arbrat i un

Celebrem el 75è aniversari
del Patge Faruk!
A la Fira de Nadal d’Igualada,
trobareu la figura de pessebre del Patge Faruk,
el nou llibre de Reis i el domàs commemoratiu.

mobiliari urbà renovat.
Aquest projecte de reforma
integral es va desenvolupar
conjuntament amb l’Associació de Botiguers del Mercat
de la Masuca. La nova plaça
es va inaugurar divendres,
30 de novembre, coincidint
amb l’acte d’encesa dels llums
de Nadal.
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Música, contes i origamis als centres
del Consorci Sociosanitari

Sorteig d’un viatge
al Casal de la Gent Gran
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Associació de Gent
Gran d’Igualada, fa un
sorteig dues vegades
l’any en el Ball del Diumenge i en aquest cas ha estat un
viatge per quatre persones en
l’Excursió del PreNadal a Alcover i Escornalbou.
Recordeu que el 16 de Desem-

bre es farà l’espectacle de Play
Back del grup “Llum i Color”,
en el Teatre Municipal de l’Ateneu, en benefici de la Marató
de TV3. Les entrades son numerades i podeu adquirir-les
a l’oficina de l’Associació en
el Casal del Passeig (en queden poques) i també acabaran
de vendre’n el mateix dia una
hora abans a l’Ateneu.

Obert el concurs per
a la imatge del Dia
Internacional de les Dones
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Mancomunitat Intermunicipal de la Conca
d’Odena (MICOD) impulsa enguany la sisena edició del concurs per escollir la
imatge gràfica de la campanya
al voltant del 8 de Març, el Dia
Internacional de les Dones. I
ho fa amb novetats destacades.
El premi per la proposta guanyadora, a banda d’aparèixer
als cartells i a l’agenda d’actes
de la jornada que es distribuirà
als municipis de la MICOD, és
de 300 euros. Però, en aquesta ocasió, la participació en el
concurs s’ha obert a joves a
partir de 16 anys, a diferència
de les convocatòries anteriors,
en què calia ser major d’edat.
A més, també com a novetat,
hi podran participar persones
de tota la comarca de l’Anoia,

més enllà de la Conca d’Òdena.
El termini per a presentar les
obres ha començat aquest dilluns, 3 de desembre, i s’allargarà fins a finals del mes de
gener. Les bases del concurs es
poden consultar al web de la
Mancomunitat www.micod.
cat i, per a qualsevol dubte,
es pot adreçar la consulta a la
seva àrea d’Igualtat de Gènere.

Destrucci— d'arxiu
confidencial
TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra
a la teva hipoteca?
Pots aconseguir que el teu banc te
la tregui sense reclamació judicial
Per més informació, truca’ns al:

629 77 31 01

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

REDACCIÓ / LA VEU
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ls dies 21, 22 i 23 de novembre els alumnes de
1r d’ESO de l’Institut
Badia i Margarit, acompanyats
per la banda de músics dels
alumnes de 2n i 3r d’ESO, van
anar a la Residència Pare Vilaseca, al Centre de dia Montserrat i a l’Hospital de dia Sant
Jordi, centres gestionats pel
Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI), per fer els actes de
cloenda de la campanya solidària “Un origami, un euro” impulsada per la Mútua General
de Catalunya. Aquesta campanya consisteix en que per cada
alumne que realitza un origami, la Mútua fa una donació
d’un euro a la Marató de TV3.
Amb els alumnes de l’IES
Badia i Margarit
Els alumnes van cantar diverses cançons, van explicar contes i van tocar instruments com
el violí, el teclat, la trompeta,
la trompa i el violoncel. Entre
d’altres, van cantar la cançó
“Hallellujah” de Leonard Cohen, i van explicar la història
de les grues de paper i el conte “Sempre t’estimaré” mentre que els músics van tocar
cançons molt animades, com
la Polca d’Ours. Tota aquesta
feina la van preparar des de les
assignatures de música, anglès,
castellà i tutoria.
Al final de l’acte, els alumnes

van regalar origamis, les grues
de paper fetes per l’alumnat de
l’institut dins de la campanya
solidària i també es va fer entrega de reconeixements a les
entitats participants. Aquest
és el tercer any en que els
alumnes del Badia Margarit
visiten els centres del CSSI per
entregar els origamis, i en tots
els centres els joves i les persones grans van gaudir molt
d’aquesta activitat. Al final de
cada un dels tres actes, el CSSI
va obsequiar els alumnes amb
un merescut pica-pica.
Pels joves va ser una setmana
diferent, molt enriquidora,
plena d’emocions i d’anècdotes entranyables. La Mariona es va quedar bocabadada
quan un avi li va preguntar si
tocava el violoncel en clau de
Sol o en clau de Fa, el besavi
de la Clàudia plorava d’emoció quan la va veure actuar a
la Residència Pare Vilaseca,
l’Ainoa va poder donar un
ram a la seva besàvia el dia del
seu aniversari al centre de dia
Montserrat acompanyada de
tota la classe de 1r B, i els de 1r
A van poder conèixer a l’àvia
de la seva professora d’anglès.
Tot això no hauria estat possible sense el treball dels professors de l’Institut Badia
Margarit i de l’Escola de Música d’Igualada, i l’impuls de
la Mútua General de Catalunya i el Consorci Sociosanitari
d’Igualada.

El significat dels origamis
El significat dels origamis prové d’una llegenda japonesa,
segons la qual el teu desig es
farà realitat si construeixes mil
grues de paper. La consigna de
crear aquests ocells de paper,
que simbolitzen la lluita per la
pau, es va iniciar amb una de
les petites víctimes de la bomba atòmica d’Hiroshima cap
al final de la Segona Guerra
Mundial. La Sadako Sasaki tenia dos anys quan va caure la
bomba a Hiroshima. Deu anys
mes tard, com a conseqüència
de la irradiació, els metges li
van diagnosticar leucèmia.
Quan la petita Sadako s’estava tractant a l’hospital, la seva
amiga Chizuko Hamamoto
li va explicar la història de les
1.000 grues de paper. La historia consisteix en que si desitges
alguna cosa amb molta força
i construeixes 1.000 grues de
paper, els Déus et concediran
aquell desig que tan anheles. Es
així com la Sadako va desitjar
curar-se i per aconseguir-ho
es va proposar construir ella
mateixa 1.000 grues de paper.
No ho va aconseguir doncs es
va morir quan en portava 644.
Els seus amics van continuar la
missió i van completar les mil
grues, amb l’esperança de que
s’evitessin les guerres i s’aconseguís la pau. Actualment en el
Parc de la Pau d’Hiroshima hi
ha una estàtua de la nena amb
una grua a la mà.

MKM

Serveis de neteja
Neteja d’escales comunitàries,
pisos, pàrquings, oficies,
locals comercials, empreses,
escoles, etc.

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 /
93 116 05 56

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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Nou centre operatiu de la Brigada
Municipal a les Comes
REDACCIÓ / LA VEU

D

issabte, 1 de desembre, s’ha inaugurat el
nou centre d’operacions de la Brigada Municipal
de l’Ajuntament d’Igualada,
situat al c/ Gran Bretanya
del polígon de Les Comes,
un cop finalitzats del tot els
darrers treballs de construcció i adequació. Els efectius
d’obres i de parcs i jardins
van estar ubicats durant
molts anys a l’ala Nord de
l’Escorxador i, el passat gener, ja van començar el trasllat progressiu a aquesta nova
nau, en paral·lel a l’execució
de les últimes tasques per enllestir-la i adaptar-la a les seves necessitats operatives.
La nau de la Brigada Municipal es va projectar ja fa més
d’una dècada i, en un primer
moment, només se’n va aixecar l’estructura. A partir
del 2015, però, l’Ajuntament
d’Igualada, amb el suport de
la Diputació de Barcelona,
va iniciar les definitives fases
d’obra per a fer-la plenament
operativa. Aquest dissabte,
amb la presència dels responsables de la Brigada i gran

part del seu personal, l’alcalde, Marc Castells, ha descobert una placa que recorda
tots els regidors que han ajudat a fer realitat aquest projecte: Antoni Pàmies, Xavier
Figueres, Josep Miserachs i
Jordi Pont.
L’edifici té 3.200 m2 de superfície total, dividits en tres
plantes, i està construït sobre
un solar de 8.800 m2. Aquest
espai permet allotjar, tant
a l’interior com a l’exterior,
tots els vehicles dels serveis
municipals, diferents tallers
de treball com poden ser els
de electricitat o manyeria,

els equips d’actuació per episodis de nevades i el silo per
emmagatzemar la sal, i nombrós material necessari per
al manteniment de la via pública o dels parcs i jardins de
la ciutat, entre altres. Consta
també de diferents despatxos,
sales de reunions i vestidors a
disposició del personal.
La Brigada Municipal de
l’Ajuntament
d’Igualada,
en definitiva, disposarà des
d’ara d’unes instal·lacions
modernes, àmplies i funcionals per a coordinar i desenvolupar les seves actuacions.

L’espai Igualadiníssim, del Patge Faruk

UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES

REDACCIÓ / LA VEU
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’Ajuntament d’Igualada dedica aquest Nadal
el seu Espai Igualadiníssim al 75è aniversari de
l’arribada a la ciutat del Patge Faruk, l’emissari dels Reis
d’Orient. Aquest divendres, 30
de novembre, s’ha dut a terme
la descoberta d’aquest panell
fotogràfic, situat al vestíbul
d’entrada a l’edifici.
En aquesta ocasió, la composició fotogràfica de l’Espai Igualadiníssim aplega diferents
imatges històriques d’aquesta
figura tan estimada per grans
i petits a la capital de l’Anoia,
un dels grans protagonistes de
la Festa dels Reis, juntament
amb Ses Majestats.
L’acte s’ha fet a continuació de
la presentació del llibre Petita
història dels Reis d’Igualada, d’Antoni Dalmau i Pilarin Bayés, que s’ha fet al Saló
de Sessions. També hi han
assistit, entre altres, l’alcalde
d’Igualada, Marc Castells, el
president de la Comissió Cavalcada de Reis d’Igualada,

SORTEGEM

OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG DE LA CISTELLA
Nom
Cognom
Població
Joan Prats, i diferents regidors
municipals i membres de la

mateixa comissió.

Telèfon mòbil
Email
Signatura

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA

Gratuïtament. T'informen de les clàusules
abusives que segurament hi ha, i dels
diners que pots recuperar.

iuristrivium7@gmail.com

656 909 454

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar
part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes fins el 25/10/2018. En
aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la butlleta guanyadora i es
comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a
destruir la resta de les butlletes lliurades. La subjecció al Reglament General de Protecció
de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents
empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.
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Nou i reeixit esmorzar de germanor
d’exalumnes de la Divina Pastora
JUNTA D’EXALUMNES DP / LA VEU

U
Acaba un nou curs de
coneixement de
la societat catalana
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dimecres, 28 de
novembre, va finalitzar
la quarta edició de l’any
2018 del Curs de Coneixement de la Societat Catalana,
organitzat pel Servei d’Atenció
a les Migracions de l’Ajuntament d’Igualada. Aquest curs
s’emmarca en la Llei d’Acollida
de les Persones Immigrades i
de les Retornades a Catalunya
i el Decret 150/2014, de 18 de
novembre, que regula el Servei de Primera Acollida.
Consta de vuit sessions de
dues hores durant les quals
s’imparteixen coneixements
de geografia, història, cultura
catalana, festes locals, funcionament dels serveis públics,
cossos de seguretat, món laboral o llei d’estrangeria, entre
altres. Enguany ha finalitzat

amb una visita a l’Ajuntament
d’Igualada en què els alumnes
han estat rebuts per la tinent
d’alcalde de Dinamització
Econòmica, Ensenyament i
Universitats, Patrícia Illa. En
aquesta edició hi han participat 26 alumnes de diverses
nacionalitats, com el Marroc,
Ucraïna, Colòmbia, Hondures, l’Equador, Xile, l’Argentina, Angola o Ghana.
En aquesta edició han pogut
gaudir d’una sortida a Montserrat, juntament amb els
alumnes de l’Aula d’Alfabetització, en què van gaudir d’un
recorregut comentat a l’Espai
Audiovisual per a conèixer
ambmés detall el Parc Natural, la història del Monestir i
el Santuari. La propera edició
del Curs de Coneixement de la
Societat Catalana serà al mes
de febrer de 2019.

La Jove Cambra, present
als Premis de Civisme

na altra vegada, i any
rere any, prop de noranta exalumnes del
Col·legi de la Divina Pastora
d’Igualada ens hem tornat a
reunir en el que ja és el nostre
consolidat i tradicional “Esmorzar de Germanor”; una
reunió d’antigues alumnes de
totes les generacions, sempre
empeses per la il·lusió de perpetuar i participar d’aquest extraordinari retrobament .
Si bé el dia a dia de cada
una ens manté al marge dels
records escolars, malgrat
l’enyor de les que ens han
deixat o bé no hi van poder
assistir; amb complaença
i estima, tot un matí com
aquest ens retorna a molts

dels estimables episodis
d’aquella longeva convivència escolar endemés de permetre’ns recuperar els valors
de l’amistat.
Entusiastes i cofoies amb la
vida, tot va ser posar en va-

lor aquells anys en què es va
teixir la nostra amistat no
sense agrair una vegada més
aquella sentida i inesborrable petjada que ens va deixar
a cadascuna el nostre testimonial trajecte pel col·legi.

a l’elaboració del projecte de
reglament, s’obre aquest període de consulta, amb la voluntat també que la futura reglamentació s’adapti al màxim
al moment actual i a allò que

necessita la ciutat. El formulari de participació és accessible
des de l’apartat Destacats del
web www.igualada.cat i des de
la plataforma en línia tramits.
igualada.cat.

Consulta pública municipal pel
nou reglament de la deixalleria
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament d’Igualada obre, fins el proper
dia 10 de desembre, un
període de consulta pública
prèvia per recollir opinions i
propostes de ciutadania, entitats i organitzacions que es
puguin contemplar per a l’elaboració del nou reglament
d’ús i funcionament de les
deixalleries municipals de la
capital de l’Anoia.
L’actual reglament d’explotació de la deixalleria municipal
data del 1998 i ara, després de
vint anys de vigència, els canvis normatius en matèria de
residus i la necessitat de millorar el servei que es presta,
fan necessària una actualització d’aquesta norma. Amb
l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el
procediment d’elaboració de
normes, i amb caràcter previ

Cinquè aniversari del Casal del Passeig
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

E

l dimarts 25 de novembre JCI Catalunya
i una àmplia representació de JCI Igualada, amb la
presidenta nacional Míriam
València i l’expresidenta Xè-

nia Castelltort van assistir
als Premis de Civisme 2018.
JCI Catalunya ha estat guardonada en la seva 32a edició
amb el tercer premi de la categoria Jaume Ciurana, premi civisme a l’actuació cívica
juvenil.

E

l dijous, 13 de desembre, el Casal del Passeig, de la Generalitat
de Catalunya, celebra el 5è
aniversari de l’obertura del
nou equipament al Passeig
Verdaguer, 67 d’Igualada.
Per aquest motiu es faran diferents activitats per a cele-

brar-ho.
Dilluns, 10 de desembre, taller de polseres per a regalar,
de 17 a 19 h, a càrrec de Teresa Miquel. Dimecres, 12 de
desembre, a les 10 h, taller de
Centres de Nadal, amb planta
natural, a càrrec de Sílvia Mir,
i a la tarda a les 17 h, actuació de la Coral Cors Units de
l’Ass. de gent gran d’Iguala-

da. Dijous, 13 de desembre,
dinar d’aniversari a la Cafeteria-Menjador del Casal, cal
inscriure’s abans del 12 de desembre al matí. A la tarda, a
les 17 h, actuació del grup de
Play back “Llum i color” de
l’Ass. de gent gran d’Igualada,
després bufarem les espelmes
amb cava i pastes. Pels tallers
cal inscripció prèvia.
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Aquest desembre amb

desembre
2018

Exemplar gratuït

14 de
desembre

REVISTA

VIU LES
FESTES DE NADAL
Viu les
al
festes de Nad

Tot el que necessites per passar unes
bones festes de Nadal, Cap d'Any i Reis.
Idees per encertar en els teus regals,
tradicions, receptes nadalenques i
moltes coses més.

Solidària
3a edició

A
REVISTA GRATUÏT

21 de
desembre
LA VEU SOLIDÀRIA

La llar del
Sant Crist
d’Igualada

Enguany dedicada a la Llar del Sant Crist d'Igualada. Revista
amb entrevistes a voluntaris, residents i l'equip gestor del
centre, reportatge sobre la història d'un dels indrets més emblemàtics i singulars de la ciutat. Tercera edició de l'especial
més solidari de La Veu.

gener
2019

Exemplar gratuït

REVISTA

75anys
del Patge
Faruk
ria d’un dels
Tot sobre la histò
;vࢼl-|v
ߪv
vl
r;uvom-|];
pels igualadins

28 de
desembre
75 ANYS DEL PATGE FARUK

Revista especial en ocasió de l'aniversari de l'enviat de Ses Majestats els Reis
d'Orient. Història del personatge, detalls i anècdotes de l'arribada, la recepció
de les cartes, les auques, els missatges a la ràdio i la cavalcada. Amb més d'un
centenar d'imatges històriques dels darrers 75 anys!.
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L’Ajuntament lliura premis d’Excel·lència i ajuts a estudiants

REDACCIÓ / LA VEU

E

l Teatre de l’Ateneu va
acollir diumenge, 2 de
desembre, l’acte de lliu·
rament dels Premis d’Excel·
lència als millors estudiants
de Selectivitat, Cicles Forma·
tius de Formació Professional

i d’Arts Plàstiques i Disseny i
de Grau Universitari corres·
ponents al curs 2017/2018.
També s’han concedit prop de
dues-centes subvencions de
grau i de postgraduació uni·
versitària.
Es tracta de la segona convo·
catòria d’aquests premis i ajuts,

que l’Ajuntament va començar
a impulsar l’any passat, amb
la voluntat de reconèixer l’es·
forç i el talent dels estudiants
en diferents àmbits formatius.
En concret, en aquesta edició
s’han lliurat 23 premis d’ex·
cel·lència, dotats amb 1.000
euros cadascun, a les 10 mi·

llors notes de la Selectivitat,
als 5 millors alumnes en Cicles
Formatius de Grau Mitjà i Su·
perior d’Arts Plàstiques i Dis·
seny i als 8 millors estudiants
de Grau Universitari. A conti·
nuació s’han atorgat 194 ajuts
a estudiants de Grau i Post·
grau Universitari, 75 que van

superar entre 30 i 59 crèdits,
i 119 que van superar més de
59 crèdits. El lliurament dels
premis i les subvencions va
anar a càrrec de l’alcalde, Marc
Castells, i de la tinent d’alcalde
de Dinamització Econòmica,
Ensenyament i Universitats,
Patrícia Illa.

El tram de l’Anella Verda Trobada de tècnics de consum de les
de les Guixeres, premiat comarques de Barcelona, a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

L
REDACCIÓ / LA VEU
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l projecte de desplega·
ment de l’Anella Verda
d’Igualada a les anti·
gues Guixeres de Les Comes,
elaborat per l’estudi barcelo·
ní Batlle i Roig Arquitectura,
ha estat mereixedor d’un dels
premis absoluts del World
Architecture Festival 2018.
Amsterdam va ser l’escenari
d’aquest festival, entre el 28
i el 30 de novembre, una cita
mundial amb més de qua·
tre-centes presentacions i tau·
les de debat que va incloure,
a més, l’acte de lliurament de
premis a les millors propostes
de l’any.
Aquests guardons premien els
millors projectes en una tren·
tena de categories –des d’equi·
paments culturals, educatius,
esportius o comercials a pro·
jectes residencials, de recupe·
ració de patrimoni o de pai·
satgisme– i el jurat el formen
135 arquitectes de prestigi,
representants de 35 països. El
projecte de camí per vianants
de Les Guixeres, desenvolupat

a proposta de l’Ajuntament
d’Igualada, va ser un dels gua·
nyadors absoluts, imposant-se
en la categoria de Paisatge de
l’Any 2018.
També s’han distingit, en di·
ferents categories, altres pro·
postes d’arreu del món com
el l’edifici Kampung Admiral·
ty de Singapur, el futur Parc
Fluvial i Parc Botànic de Me·
dellín, la Torre Montparnasse
de París, l’Estació de la Línia
Nord-Sud d’Amsterdam, la In·
ternational House de Sydney,
l’Escola d’Infermeria de la ciu·
tat japonesa de Fuji o la futura
seu del Comitè Olímpic Inter·
nacional a Lausana.
La proposta de Batlle i Roig
Arquitectura
s’emmarcava
dins del projecte global de
l’Anella Verda d’Igualada. L’es·
pai natural per on transcorre
el camí presentava un estat al·
tament degradat, ja que va ser
objecte d’una intensa activitat
extractiva del guix.
Aquest tram de l’Anella Verda,
que culmina en el nou Mira·
dor de Montserrat, es va estre·
nar el passat mes de gener.

a Diputació de Barce·
lona ha realitzat prop
de 10.000 inspeccions a
comerços durant el 2017, per
garantir que es compleix la
normativa. Un 79 % d’aques·
tes inspeccions han estat de
caràcter informatiu (no sanci·
onadores).
Aquesta és una de les dades
que s’han donat a conèixer el
passat divendres en el decurs
de la XXIII Trobada de Ser·
veis Locals de Consum, or·
ganitzada per la Diputació de
Barcelona al Museu de la Pell
d’Igualada. La Trobada era un
esdeveniment obert, conce·
but com un espai de reflexió
i d’anàlisi de les polítiques
locals de defensa de les perso·
nes consumidores, en la qual
participen electes municipals,
personal tècnic i membres de
col·lectius i organitzacions de
l’àmbit consumidorista.
A la inauguració hi van ser
l’alcalde i president de la Di·
putació, Marc Castells, la
consellera d’Empresa i Co·
neixement de la Generalitat,
la igualadina Àngels Chacón,
i la diputada de Salut Pública
i Consum de la Diputació de
Barcelona, Laura Martínez.
El tema central de la trobada
va girar sobre la resposta que
es proporciona des de l’Admi·
nistració Local, en funció de
l’àmbit competencial i dels re·
cursos disponibles, a les grans
“crisis de consum” que periò·
dicament afecten a un volum

important de persones con·
sumidores i que acostumen a
anar acompanyades d’una for·
ta repercussió social.
Castells va afirmar que “des
dels municipis i des de la Di·
putació hem de continuar
apostant per defensar els drets
dels consumidors, perquè el
futur passa per una economia
i un consum de proximitat,
de qualitat, responsable i sos·
tenible”.
El programa de la Trobada
de Serveis Locals de Con·
sum incloïa la celebració de
la XII Assemblea de la Xarxa
Local de Consum i la pre·
sentació dels resultats dels X
Cercles de Comparació In·
termunicipals de les Oficines
Municipals d’Informació al
Consumidor (OMIC) corres·
ponents a l’exercici 2017. Els
Cercles ajuden en la millora
de la qualitat dels serveis a
partir de la definició i valida·

ció d’indicadors de les OMIC
de cada municipi, l’anàlisi de
resultats i la comparació en·
tre diferents serveis de con·
sum per identificar els punts
forts i les oportunitats de mi·
llora.
Durant l’exposició d’aquest
resultats, s’ha remarcat que,
en el darrer any i sense comp·
tar la ciutat de Barcelona, es
van realitzar 118.657 tramita·
cions en el conjunt d’Oficines
municipals d’informació al
consumidor (OMIC), 2.000
de les quals van ser a través de
les Unitats Mòbils d’Informa·
ció al Consumidor (UMIC)
de la Diputació de Barcelona.
El 52 % de les reclamacions
ateses han estat favorables,
totalment o parcialment, als
consumidors.
Finalment, també destaca la
valoració que fan els usua·
ris del servei rebut, amb una
nota de 8 sobre 10.
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Els Pastorets de Calaf escalfen motors i presenten
nova directora, la manresana Mireia Cirera
CALAF / LA VEU

U

n any més, Els Pastorets de Calaf, uns
dels més històrics i
emblemàtics del país, esclafen
motors. Enguany, amb una novetat rellevant: la manresana
Mireia Cirera agafa el relleu a
Josep Garriga i Antonino Mestres, directors des de fa tres
anys. Els Pastorets s’estrenaran
al Casal de Calaf la tarda del 25
de desembre i hi haurà funcions el 30 de desembre, i els dies
13, 20 i 27 de gener. Des de la
primera representació el 1925,
Calaf representa el text de Josep Maria Folch i Torres amb
una posada en escena cuidada
al detall, més de 100 intèrprets
i una cinquantena de decorats.
Amb una curosa interpretació
dels personatges, els Pastorets
expliquen alguns dels sentiments més profunds de les persones com la por, la tendresa,
l’amor, l’alegria i el bon humor.
Enguany, igual que l’any passat,
els protagonistes d’Els Pastorets, en Lluquet i en Rovelló,
són dos alcaldes a la vida real:
Eloi Hernández (Lluquet) és
el de Fonollosa i Jordi Servitge
(Rovelló), és l’alcalde de Veciana. La seva parella antagonista, Satanàs i Llucifer, estan
interpretats per dos germans a
la vida real, l’Òscar i en Xavier
Marsinyach. La música, component imprescindible d’Els
Pastorets, és una versió revisada i adaptada de la partitura

Mireia Cirera

original escrita pel compositor
Mossèn Valentí Miserachs i
Grau que, amb el motiu del 90è
aniversari, van revisar, adaptar
i interpretar la Cobla Sant Jordi
– Ciutat de Barcelona i el Cor
ARSinNova. A més, Els Pastorets compten amb una il·luminació, vestuari i sonorització
cuidades al detall, fent que siguin una de les propostes més
destacades de Catalunya.
Per tal d’arrelar la tradició en
els més petits, enguany es tornaran a representar els Pastorets de Calaf Infantils, versió
reduïda de l’original d’en Folch
i Torres i interpretada íntegrament per més de 50 nens i nenes de Calaf i comarca d’entre 7
i 12 anys, sota la direcció d’Eloi
Fonoll. Tan l’escenografia, com
el vestuari seran completament
nous i adaptats a la visió més
propera dels nostres petits artistes que, sens dubte, són els
veritables protagonistes del
conte de Nadal.
Més enllà d’haver començat
assajos, Els Pastorets de Calaf
han participat, aquest diumenge passat a Copons, a l’Alta
Anoia Experience, Fira on han
caracteritzat alguns personatges i fet una petita representació al carrer. La Fira, vol donar
a conèixer activitats, propostes
i gastronomia de les terres altes
de l’Anoia.
Mireia Cirera, nova directora
dels Pastorets de Calaf

Des de 1925, Els
Pastorets de Calaf
s’han mantingut fidels
al text de Josep Maria
Folch i Torres i l’han
anat adaptant als nous
temps i a les noves
circumstàncies
Enguany Mireia Cirera agafa el
relleu a Josep Garriga i Antonino Mestres. Nascuda a Manresa, és actriu i docent d’interpretació. Es va llicenciar en art
dramàtic a l’Institut del Teatre
de Barcelona i ara és actriu, directora i professora de teatre.
Sobre els escenaris, ha estat
dirigida per Joan Maria Segura
als espectacles Ciutat i Sóc una
bruixa. Ha participat a Blood
Weddings, la versió anglesa de
Bodas de Sangre que la companyia Annexe Theatre ha portat
de gira per Escòcia i Irlanda
sota la direcció de Paula Mcgee. Ha format part de la companyia Gog i Magog, i ha portat a escena com a directora el
monòleg Rom amb Vodka, que
es va veure al teatre Artenbrut
de Barcelona. És membre de
Parking Shakespeare.
Ella mateixa, escrivia aquestes
paraules en acceptar el repte:
“Closques de coco esclafades!
Em demanen de dirigir els Pastorets de Calaf. Tant tranquil·la

que ara dormia…
Els Pastorets de Calaf els havia vist de petita i m’havien
semblat un espectacle colossal,
amb més foc i més dimonis que
cap altre que hagués vist mai.
M’ho rumio una mica i decideixo que sí, que intentaré posar-me al capdavant d’aquest
transatlàntic i que hi intentaré
deixar-hi el meu granet de sorra. Però no estic sola, la gent
que fa els Pastorets de Calaf, els
de darrera l’escenari i els de davant, són autèntics professionals, tot funciona i tothom sap
el que es fa, d’aquella manera
que dóna l’experiència i l’amor
per aquesta tradició.
Em pregunto per què són vigents els Pastorets , i em responc que perquè la gent està
junta, s’ho passa bé junta, i
perquè, finalment, t’emociones, rius i t’espantes com quan
encara eres un infant.
Així doncs, estic molt contenta
d’haver acceptat el repte i espero posar-hi també tota la experiència i tot l’amor per seguir
fent dels Pastorets de Calaf, els
més grans de Catalunya.
Comença el somni…”
Els Pastorets de Calaf, uns
dels més històrics de Catalunya
El desembre de l’any 1925 es
van representar per primera
vegada a Calaf Els Pastorets
de Josep Maria Folch i Torres.
El Nadal del 2015 es va cele-

brar per tant, el 90è aniversari
d’aquella primera representació que, des de llavors, s’ha
anat actualitzant per tal de
fer-la diferent, més lluïda i més
participativa. L’entitat actual
organitzadora d’Els Pastorets
té les arrels l’any 1921, any en
les qual persones amb inquietuds culturals lúdiques i esportives van fundar l’Associació
Catòlica de Calaf. L’Any 1925,
aquesta mateixa associació va
representar per primera vegada els Pastorets de Calaf d’en
Josep Maria Folch i Torres a
l’edifici inicial ubicat al carrer Sant Antoni. Aquell va ser
l’inici d’una tradició que s’ha
anat mantenint ininterrompudament en el temps, sempre
amb el mateix text d’en Folch
i Torres i que ha anat creixent
i adaptant-se als temps i a les
circumstàncies. Tant és així
que només s’han interromput
les representacions per raons
de canvi forçat de local i pel
període de la guerra civil.
L’any 1976 s’enllesteixen les
obres de construcció d’un nou
local, l’actual, construït i pensat bàsicament per bastir- hi
uns magnífics Pastorets. Amb
una platea de quasi 700 places
i unes instal·lacions de magnitud adequada, la proposta
ha anat creixent per oferir al
públic català uns Pastorets
que han merescut el títol de:
millors i més espectaculars de
Catalunya.
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Un Simposi d’Aprenentatge selecciona un projecte de l’institut
que fomenta la lectura a partir de les aventures de Harry Potter
VILANOVA DEL C. / LA VEU

Michael Ende.

’alumnat del 1r d’ESO
de l’Institut Pla de les
Moreres està explorant
el plaer de la lectura i fomen·
tant la seva creativitat a partir
d’un projecte basat en el per·
sonatge de Harry Potter. És
un projecte que va començar
el curs passat la professora
Jennifer Godrid dins l’assig·
natura de Llengua Castellana
i Literatura i que recentment
ha estat seleccionat per un
Simposi d’Aprenentatge de la
UAB.
Va ser concretament el cap
de setmana del 23 i 24 de no·
vembre. L’Institut de Ciències
de l’Educació de la Univer·
sitat Autònoma de Barcelo·
na va organitzar un Simposi
d’Aprenentatge Globalitzat
i per Projectes a la Facultat
de Filosofia i lletres. L’Insti·
tut Pla de les Moreres, l’únic
centre assistent al Simposi de
la comarca, va exposar en la
modalitat pòster el projec·
te que la professora Jennifer
Godrid va començar el curs
passat a 1r d’ESO dins l’assig·
natura de Llengua Castellana
i Literatura entorn a la novel·
la Harry Potter y la piedra filosofal, de J. K. Rowling.
Segons Godrid segurament
un dels motius de la selec·
ció del projecte per aquest
simposi és que està enfocat
a alumnes de secundària,
“quan el més habitual és tre·
ballar amb projectes a primà·
ria”. A això cal afegir també
el fet “que sigui un projecte
sobre llengües, el que implica
una dificultat major que els
projectes de ciències”, possi·
blement per falta de referents.

Una clara aposta per crear
espais que desenvolupin la
passió per llegir
Un dels objectius més impor·
tants d’aquest projecte -em·
marcat dins del Pla de lectura
del centre- és com assenyala
el director de l’institut, Pep
Martí, motivar la lectura i de
retruc, millorar l’escriptura,
perquè cada cop passem més
temps davant les pantalles i
l’ús de les xarxes interferei·
xen tant amb l’hàbit lector a
determinada edat, com amb
una redacció i ortografia cor·
rectes.
Garantir una hora i mitja a la
setmana per poder motivar la
lectura és possible al Pla de
les Moreres, gràcies a la suma

L

El projecte té com a objectiu
fomentar el gust per la lec·
tura, millorar la comprensió
lectora, l’expressió escrita i
l’expressió oral, incentivar la
imaginació i la creativitat, a
més de treballar els valors i
les emocions.
Empatia amb el personatge
de Rowling que serveix per
treballar valors i emocions
L’alumnat de 1r d’ESO, a
l’igual que Harry Potter i els
seus amics, viuen un munt
d’aventures en una nova es·
cola. Aquest el punt de par·
tida del projecte que com
assegura Godrid “serveix per
trobar molts elements d’iden·
tificació entre el personatge i
els alumnes i alhora permet
proposar moltes activitats per
treballar-los”.
Des del primer moment
l’alumnat s’ha mostrat mo·
tivat i compromès amb l’ex·
periència. “Durant tot el
projecte, ha hagut gran quan·
titat de moments que s’han
donat per practicar i millo·
rar la llengua oral de l’alum·
nat, així com fer un treball
més exhaustiu sobre valors i

emocions”, afirma Godrid. A
mesura que anaven llegint la
novel·la es proposaven acti·
vitats: comprensions lectores
mitjançant eines TIC, club de
lectura, tertúlies, debats…
Els diferents capítols van
portar a realitzar activitats
artístiques (baguls amb di·
ferents elements, com cartes
d’admissió a Hogwarts, va·
retes màgiques, mapes, po·
cions…), que posteriorment
van ser exposades al vestíbul
de l’institut de cara a la Jor·
nada de Portes Obertes. A
més, a partir de la reflexió de
tota la feina feta, l’alumnat ha
realitzat un vídeo per poder
mostrar el treball a les xarxes.
I és que les noves tecnologies
també han estat eines de tre·
ball en aquest projecte. “El fet
de comprovar la comprensió
lectora mitjançant concursos
a l’aula amb eines TIC ha es·
tat molt positiu i motivador”,
segons afirma Godrid. Ha
funcionat tan bé que ara a
2n d’ESO l’alumnat continua
treballant amb un projecte
similar, però amb una altra
novel·la de gènere fantàstic:
La historia interminable de

de la disposició horària de to·
tes les matèries.
Amb aquesta mateixa fina·
litat, una altra de les apostes
recents que ha fet l’institut
Pla de les Moreres -concre·
tament el març i per tant, el
curs escolar passat- va ser la
inauguració d’una nova bibli·
oteca. La suma d’esforços va
fer possible la rehabilitació i
aprofitament del que pràcti·
cament era un magatzem, a
costat de la sala d’actes, per
convertir-lo en una gran bi·
blioteca.
El projecte, lluny d’estan·
car-se continua creixent, i
aquest curs l’equipament obre
també la tarda dels dimecres,
per respondre a la demanda
dels propis alumnes, i gràcies
a la coordinació amb l’AMPA.

L’èxit del taller de patronatge
i costura del Barri de la Pau
planteja obrir un segon grup
VILANOVA DEL C. / LA VEU

A l’octubre va començar un
curs de patronatge i costura al
Centre Cívic Barri de la Pau
que cada setmana, reuneix un
grup d’aprenents. Tots els di·
marts de dos quarts de set a
vuit del vespre, comparteixen
aquesta aula de labors que
imparteix la vilanovina Julia
Moreno. Degut a l’èxit de les
inscripcions s’ha obert una
llista d’espera per tal de poder
fer un altre grup.
En aquest primer taller són
un total de 10 les persones
inscrites, el nombre màxim

de places disponibles. Les
alumnes han començat amb
el patró d’una faldilla i des·
prés cadascuna s’ha tallat i
cosit la seva. Ara estan fent el
patró del cos.
Les classes continuaran fins al
juny.

PROMOCIÓ QUINZENA

Bicicletes júnior casc de regal
o enviament de bici als Reis

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness

COMARCA |

Divendres, 7 de desembre de 2018

Nou parc infantil al costat de la Llar
d’Infants Municipal Sol Solet
LA POBLA DE C. / LA VEU

E

ls nens i nenes de la
Pobla de Claramunt
poden gaudir, des de fa
uns dies, d’un nou parc infantil, situat al costat de la Llar
d’Infants Municipal Sol Solet,
al barri de can Galan. L’actuació l’ha realitzat l’Ajuntament i l’ha executat l’empresa
Happyludic. Ha suposat una
inversió d’uns 9.000 €, que
s’ha finançat amb fons municipals.
La nova zona infantil està
equipada amb tres molles,
una caseta, un tobogan i un
gronxador que té com a curiositat que està preparat perquè s’hi pugui gronxar l’infant acompanyat d’un adult.

Conveni de cessió de la
capella de la Santíssima
Trinitat
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

També hi ha dues taules de
pícnic i un banc i s’hi posarà
un sorral. La zona està delimitada amb tanques de fusta.

A més d’aquesta actuació, a
l’espai de darrere de l’escola
Maria Borés, s’està col·locant
una tirolina.

Es col·loca una tanca automàtica al
camí del Castell de Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt ha instal·lat al camí del Castell
una tanca automàtica. El nou
sistema permetrà seguir fent el
control de pujada de cotxes a la
fortalesa sense que el personal
hagi de baixar a obrir i tancar
la cadena o que el visitant hagi
de passar a recollir la clau a les
oficines municipals. L’actuació
l’ha dut a terme l’empresa Ado
Cerramientos Metálicos, SA i
ha tingut un cost d’uns 6.000 €.
Amb la nova barrera, quan el
visitant vagi a peu podrà passar
per un costat en un espai que
s’ha adequat sense obstacles.
Quan hagi d’accedir amb vehi-

cle, per motius justificats, haurà
de sol·licitar-ho, com fins ara, a
través d’una instància a les oficines municipals. En la resposta se li explicarà com haurà de
procedir per pujar a la fortalesa.
Fora de l’horari de visita del
monument, la tanca quedarà
oberta i l’accés quedarà tan-

cat mitjançant l’actual cadena.
S’ha optat per aquest sistema
ja que el camí pot ser utilitzat,
en cas de necessitat, per bombers, agents forestals, ADF, etc.
i és impossible des de l’Ajuntament proporcionar l’accessibilitat mitjançant la barrera a tots
aquests serveis.

’Ajuntament de la Pobla de Claramunt va
aprovar, en el Ple extraordinari del divendres 30
de novembre, un conveni de
cessió amb el Bisbat de Vic
per a l’ús de la capella de la
Santíssima Trinitat, ubicada
al carrer Major. El punt es va
aprovar amb els vots a favor
de l’equip de govern del PDeCAT, en contra de Participa! i
l’abstenció de Junts per la Pobla i ERC.
El conveni té una durada de
25 anys, a comptar des de la
seva signatura. Segons s’especifica en el text, “l’esmentada
cessió no comporta contraprestació dinerària per part
de l’Ajuntament que s’obliga, únicament, a realitzar-hi
unes obres de rehabilitació i
de restauració (...) que s’han
d’iniciar abans de dos anys”.
La intervenció inclourà tant
treballs de restauració de la
façana com de l’interior de
l’espai, on durant molts anys
hi havia hagut una botiga de
comestibles. La intenció de
l’equip de govern és adequar el
local com a sala d’exposicions
i punt d’informació turística.
L’actuació té un pressupost
d’uns 283.000 €.
L’obra s’inclourà dins de la línia de subvenció de Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) que es demanarà des del Consell Comarcal de l’Anoia sota la denominació del projecte Anoia
Terra de Castells. La sol·licitud
s’ha de presentar abans del 5
de desembre i, per aquest mo-

tiu, la sessió convocada va ser
d’urgència.
A més d’aquest tema, en el Ple
es va aprovar l’increment de
les retribucions de personal de
l’Ajuntament, d’acord amb la
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat. El punt va rebre els vots a
favor del PDeCAT, Junts per la
Pobla i un regidor de Participa!, en contra d’un regidor de
Participa! i l’abstenció d’ERC.
També es va aprovar la modificació de les Ordenances
Fiscals per al 2019, la número
13 d’expedició de documents
administratius i la número 31
reguladora dels preus públics,
en què s’especifica el marxandatge del Castell de Claramunt
i la venda de llibres i d’altres
publicacions de caràcter anàlogues. El primer punt es va
aprovar amb els vots a favor
del PDeCAT, en contra d’un
regidor de Participa! i l’abstenció d’un regidor de Participa!, Junts per la Pobla i ERC. I
el segon, amb els vots a favor
del PDeCAT i d’un regidor de
Participa!, en contra d’un regidor de Participa! i l’abstenció
de Junts per la Pobla i ERC.

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
PROFESSIONALS DE LA CONSTRUCCIÓ

Reformes integrals de la llar
Projectes d’obra nova
Arquitectura / Decoració / Interiorisme
Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL
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L’ampliació de les instal·lacions municipals de tennis i
la sisena pista s’inauguraran el proper 15 de desembre
MONTBUI / LA VEU

L

’ampliació de les instal·
lacions municipals de
tennis i la sisena pista
ràpida del Complex Esportiu
de Can Passanals s’inaugura·
ran el proper dissabte 15 de
desembre en el decurs d’una
matinal en què no hi faltaran
nombroses activitats.
Les millores en les instal·laci·
ons municipals de tennis són
fruit de la col·laboració entre
l’empresa gestora de l’equi·
pament, TopTennis i l’Ajun·
tament de Montbui. Preci·
sament aquesta gestió mixta
(Top Tennis té la gestió de les
instal·lacions des de l’any 2017,
per 15 anys), ha fet possible
que sigui aquesta empresa qui
s’hagi responsabilitzat econò·
micament de la construcció de
la sisena pista, així com també
de les millores realitzades a les
instal·lacions, tot plegat amb
l’objectiu de crear un autèntic
centre d’alt rendiment en el
món del tennis. El mateix dia
es presentarà aquest ambici·
ós projecte, amb l’assistència

prevista de tennistes d’elit com
Carla Suárez, Arantxa Parra,
Lara Arruabarrena o Maria
José Martínez, així com la
d’entrenadors i representants
de la Federació Catalana de
Tennis, que donen suport al
nou projecte esportiu de Top·
Tennis.
Dues de les millors jugadores del circuit, a Montbui
Però la matinal inclourà tam·
bé diferents activitats, com
ara, a partir de dos quarts de
10 del matí, un campionat de
minitennis, que es disputa·
rà a les pistes municipals. A
tres quarts d’onze tindrà lloc
la presentació del projecte es·
portiu del nou centre de for·
mació i alt rendiment de l’em·
presa TopTennis a Montbui i a
tres quarts de 12 es durà a ter·
me la inauguració de l’ampli·
ació de les instal·lacions i l’es·
trena oficial de la sisena pista
de tennis. A partir d’un quart
d’una del migdia dues jugado·
res d’elit com Lara Arruabar·
rena (número 53 del rànquing
en individuals i número 28 en

Manifest del 25N
per a l’eliminació
de la violència vers
les dones
MONTBUI / LA VEU

dobles) i Maria José Martínez
(número 19 del rànquing
mundial en individual i nú·
mero 1 de dobles) disputaran
un partit d’exhibició a un set.
Des de l’Ajuntament de Mont·
bui es valora de forma molt
positiva aquesta ampliació
d’instal·lacions, així com una
sisena pista que continua afa·
vorint la difusió de l’esport
del tennis al municipi. Com
explica l’Alcalde Teo Rome·
ro “aquesta ampliació és fruit
del conveni signat al maig del

2017 amb l’Arcadi Manchón.
Es tracta d’un bon exemple de
gestió mixta públic-privat, on,
com a montbuiencs, garantim
l’accés a la pràctica esporti·
va dels nostres ciutadans i de
pas potenciem la col·labora·
ció amb un reconegut gestor
i emprenedor de l’esport com
és l’Arcadi Manchón, que ha
mostrat sobradament la seva
vàlua i que, amb la seva em·
penta i treball, ha dinamitzat
notablement aquestes instal·
lacions esportives”.

En el ple ordinari del pas·
sat divendres es va aprovar
per unanimitat de tots els
grups municipals l’adhesió
de l’Ajuntament de Montbui
al Manifest Unitari del 25 de
Novembre, Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Vio·
lència vers les Dones.
Els grups municipals mont·
buiencs es van adherir a un
text que recorda que “fins a
12.000 dones van denunci·
ar i comunicar durant l’any
passar violències exercides
per les seves parelles o expa·
relles”. El Manifest Unitari del
25-N també recorda que “45
dones han estat assassinades
a l’Estat espanyol, 6 d’elles
a Catalunya, durant aquest
2018”. El manifest aprovat
unànimement pel Ple mont·
buienc assenyala que “fan fal·
ta recursos i reconeixement
per poder trencar el silenci i
trobar una sortida per a les
dones que pateixen aquestes
situacions”.

Aquest divendres finalitza el termini per inscriure’s al Concurs
d’aparadors nadalencs de Montbui
MONTBUI / LA VEU

F

ins aquest divendres
es poden inscriure
els comerços mont·
buiencs a la setena edició
del Concurs d’Aparadors
Nadalencs que està orga·
nitzat per l’Ajuntament de
Montbui. Hi podran parti·
cipar tots els comerciants de
Montbui. El període de rea·
lització de l’activitat serà en·
tre el 10 i el 22 de desembre.
Les inscripcions per pren·
dre part en aquest concurs
seran gratuïtes i hauran de
formalitzar-se, mitjançant
el lliurament de la butlleta

de sol·licitud degudament
complementada a l’Ajunta·
ment de Montbui (Carre·
tera de Valls, 57), telemàti·
cament a la web municipal
www.montbui.cat o bé per
correu electrònic a l’adreça
torregrosacs@montbui.cat.
El jurat, designat per l’Ajun·
tament de Montbui, estarà
format per un represen·
tant de la UEM, un altre
de l’ajuntament i un de la
Comissió de Festes. Aquest
any, com a novetat, hi haurà
també un vot popular (“bus·
ca l’estel”) que tindrà lloc el
proper dissabte 22 de de·
sembre fins a les 12.30 hores

a la Plaça de l’Ajuntament i
també es comptabilitzarà un
vot digital a través del face·
book de la Unió d’Establi·
ments de Montbui (UEM).
El vot del jurat representarà
un terç del total, el vot en
mà un altre terç i el vot Fa·
cebook el terç que falta. En
cas d’empat entre tres apara·
dors pels diferents sistemes
de votació, prevaldrà l’apa·
rador guanyador en la mo·
dalitat de “vot del jurat”.
El jurat visitarà els diferents
aparadors dels comerços
durant els dies que es rea·
litza el concurs, en horari
de botiga (matins de 10 a

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT
Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

Retir, 40 , 1r Pis. Igualada
Tel. 93 237 42 01
luismir@icab.es
www.lmabogadosbarcelona.com

14 hores i de 16.30 a 20.30).
Els aparadors hauran d’estar
visibles durant l’horari de
la visita. El jurat tindrà en
compte el material utilitzat,
l’originalitat, l’elaboració i
l’adaptació del producte a
l’aparador.
Per participar al vot digital
via Facebook els comerços
participants hauran d’envi·
ar una foto del seu aparador
guarnit a l’adreça de correu
milloraparadormontbui@
gmail.com, fins el dia 12 de
desembre. Totes les imatges
estaran penjades simultà·
niament al Facebook de la
UEM el dijous 13 de desem·

L

p

Disseny de Producte

www.loop-disseny.com
C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009

bre. Per votar caldrà acce·
dir al Facebook de la UEM
i només es comptabilitzaran
els “m’agrada” que rebi cada
foto de les que estiguin pen·
jades allà. L’aparador gua·
nyador del vot “Facebook”
(1/3 del total del veredicte)
serà aquell que tingui més
“m’agrada” el dia 22 de de·
sembre a les 11 del matí.
L’Ajuntament de Montbui
atorgarà el premi el dia 22 de
desembre, durant la Fira de
Nadal. El guanyarà obtindrà
un guardó de 250 euros, més
una placa commemorativa i
diferents detalls per a tots
els participants a l’activitat.
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Castellolí reconeix la
trajectoria esportiva de
Daniel Peralta Ill
CASTELLOLÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Castellolí,
en reconeixement de la seva
trajectòria esportiva i la promoció del municipi a nivell
mundial li fa entrega d’un
xec valorat en tres-cents euros al veí Daniel Peralta Ill.

Amb el nom artístic Danny
Hill què, als 16 anys va ser
campió d’Europa i ara als
18 és doble campió del món
en més de 75 quilos. Medeix
1,84 i el seu pes varía dels
103 quilos, en fase de creixement muscular, als 89 en
competición.

29

III Dinar de la gent gran a Castellolí
CASTELLOLÍ / LA VEU

F

eia temps que des de
l’Ajuntament volíem
organitzar un acte divertit i acollidor per la gent
gran de Castellolí; i el passat
diumenge 2 de desembre ja
vam celebrem la tercera edició del Dinar de Nadal de la
Gent Gran, amb la mateixa
il·lusió que el primer dia.
Any rere any, aquest dinar
s’ha anat consolidant, i per
aquest motiu en aquesta
edició hem volgut fer créixer aquesta festa. Per això,
el dia va començar amb un
concert a la Brillante a càrrec
del grup PlayBack Il·lusió,
un espectacle musical amb
melodies populars de tots els
temps. Una vegada més van
posar de manifest que l’edat
no és una barrera per fer el
que t’apassiona. Felicitats per
l’esforç i l’energia.
La festa va continuar al Restaurant Nou Urbisol, on ens
van preparar un menú deliciós. El menjador estava tot
ple, hi havia un total de 62

assistents, amb ganes de xerrar, compartir el temps i donar la benvinguda al Nadal.
Després del dinar, hi va haver temps per desitjar unes
bones festes a tothom, i sobretot molta salut pel nou
any. També es va llegir un
poema i es va fer entrega
d’una ponsètia per a cada un
dels assistents.

Per últim, es va fer un gran
brindis conjunt per celebrar
l’energia de la gent gran de
Castellolí!
Des de l’Ajuntament us volem donar les gràcies per
compartir el vostre temps,
per explicar-nos les vostres
vivències, per les ganes de
participar i per regalar-nos
la vostra companyia.

S’acosta Nadal
Regala una subscripció a La Veu i estigues ben informat de què passa a la comarca.

Per només 78 € l’any

“
la veu de tots,
la premsa de casa”
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Nova edició del Gran Recapte a Capellades El mes de desembre comença
amb propostes variades
CAPELLADES / LA VEU
nacions des dels Supermercats que cedeixen els alumnes que

A

quest divendres i dis·
sabte, en tot l’horari
comercial, Capellades
ha participat d’una nova edició
del Gran Recapte, una propos·
ta del Banc d’Aliments que va
néixer fa deu anys.
Des de Capellades s’hi partici·
pa des de fa prop de 7 edicions,
amb un nodrit grup de més de
50 persones voluntàries que
fan torns dins els quatre esta·
bliments adherits. Aquestes
persones ja fa temps que hi col·
laboren, cosa que fa més ràpida
i fàcil la tasca de coordinació.
A Capellades s’ha pogut fer do·

Condis, Caprabo, Bon Àrea
i Dia, en terme municipal de
La Torre de Claramunt. Cari·
tas Capellades ha facilitat una
llista amb els aliments que ara
mateix fan més falta a la nostra
vila. Les persones que volien
fer una donació, podien esco·
llir qualsevol dels productes
proposats.
Ara els més de 6.550 quilo·
grams recollits ja s’han fet ar·
ribar a Càritas Capellades, que
els ha d’organitzar. Cal destacar
que des de fa uns anys s’ha es·
tablert un conveni entre aques·
ta entitat i els instituts Molí de
la Vila i Mare del Diví Pastor,

han triat aquesta opció per fer
l’assignatura de Servei Comu·
nitari.
El regidor d’Acció Social, Sal·
vador Vives, valora -com no
pot ser d’altra manera- molt
positivament el Gran Recapte a
Capellades, “cal agrair l’eficàcia
i les bones maneres de les per·
sones que desinteressadament
han col·laborat: dels volunta·
ris que recollien les donacions,
dels qui les han transportat a
Càritas i dels qui ara les estan
classificant per repartir-les. I
també, és clar, dels molts que
han aportat el seu granet de
sorra donant productes”.

Per Nadal, activitats a Cal Ponet
CAPELLADES / LA VEU

A

banda de les acti·
vitats habituals –
manualitats, memò·
ria, informàtica, gimnàstica,
fisioteràpia, anglès i d’altresaquest mes de desembre hi
haurà propostes especials.
Per exemple, el dia 13 es farà
el Bingo, el dilluns 10 un
taller per fer ninots de neu
i arbrets de nadal de deco·
ració i el dia 17 la Festa de
Nadal –amb berenar i amic
invisible-.
Abans de tancar per festes,
es podrà visitar del 17 a 20
de desembre una exposició

amb totes les manualitats que
s’han fet en aquestes setmanes

Anem al teatre!

de tardor. La mostra es podrà
visitar de 4 a 7 de la tarda.

LA JAULA DE LAS LOCAS

CAPELLADES / LA VEU

A

quest mes de desem·
bre la Biblioteca El
Safareig ha progra·
mat moltes activitats per a
totes les edats.
La primera proposta ha
estat pel dilluns amb els
cuiners Carles Alcover i
Albert Marimon fent una
xerrada sobre cuina de fes·
ta lògica i fresca. Ha estat
un bon moment per agafar
idees de cara a les festes na·
dalenques.
L’endemà demà dimarts el
protagonisme ha estat per
als més petits amb una nova
Hora del Conte. La Rosa
Fité ha portat el seu “Tas·
taolletes”, per engrescar els
nens i nenes a menjar ver·
dura i fruita per tenir moltes
vitamines.
La setmana vinent hi haurà
una proposta per cada dia.
El dilluns a les sis, Taller de
nadal on s’ensenyarà a fer la
corona El Taller de Capella·
des. Aquesta és una activitat
per als més grans de 4 anys,
que necessita inscripció prè·
via, ja que les places són li·
mitades.
El dimarts dia 11 serà el torn
dels més petits amb l’espec·
tacle infantil “Pomelo” de la
Judit Farrés.
El dimecres 12 es presenta·
rà el llibre d’Antonio Alonso

“Así lo siento”. Serà a les set de
la tarda.
Per al dijous 1, també a les set,
trobada del Club de Lectura
per debatre sobre el llibre “El
noi de la casa de la muntanya”
de John Boyne.
I el divendres, com cada set·
mana “Emociona’t!”, una lec·
tura en veu alta dels contes
del Racó de les emocions.
La següent serà una setma·
na solidària, ja que es ven·
dran els llibres repetits i de
segona mà que arriben a la
Biblioteca. Els diners que es
recullin, igual que l’any pas·
sat, es destinen a La Marató
de TV3.
Finalment, i també amb
inscripció prèvia, el dia 24
la proposta serà per als ma·
jors de 12 anys que vulguin
venir a aprendre a disse·
nyar una felicitació de Na·
dal animada. Es farà al matí
de 10 a 12 hores.

Temporada
2018 - 2019

Teatre TIVOLI

Dia 19 de gener de 2019 Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 15.15h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli Entrades garantides a platea
La jaula de las locas', la nova producció de Nostromo Live, dirigida i protagonitzada per Àngel Llàcer i amb direcció musical de Manu Guix. El muntatge es
basa en la versió revival del musical de gran format, considerat un dels més influents de la història, que va guanyar tres premis Tony i tres premis Drama
Desk Adwards l'any 2010.
Pagament al fer l’inscripció - Places limitades

GRAN CONCERT D’ANY NOU Palau De La Música
Dia 13 de gener 2019 Viatge - Espectacle Hora de sortida: 15.45 hrs.
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Palau de la Música. Entrades
garantides a la platea

La gira més famosa d'Europa. La Strauss Festival Orchestra porta la producció més famosa d'Europa a Barcelona avalada per 24 anys d'èxits i més de
5 milions d'espectadors en tot el món. Aquesta producció ha rebut grans ovacions en les més importants sales de tota Europa: en el Musikverein de
Viena, Concertgebouw de Amsterdam, la Philarmonie de Berlín, el Musikhalle de Hamburgo, el Auditorium Parco della Musica de Roma, el Gran
Teatre del Liceu o el Palau de la Música de Barcelona, el Teatro Real y el Auditorio Nacional de Música de Madrid, etc.
El programa, inspirat en la tradicional cita musical que cada any es celebra a Viena, inclou els títols més coneguts del rei del vals, Napoleón, Fiesta de
las flores, El vals del emperador o Champagne. No faltarà el vals més cèlebre de tots, El Bello Danubio azul, ni la Marcha Radetzky, que compassada
amb el picar de mans del públic, acostuma a tancar la vetllada. El concert és un dels esdeveniments més esperats de la temporada musical, pel seu
extraordinari clima festiu que l'envolta i per l'enorme participació d’un públic, que any rere any, omples les sales. Per això, afanyeu-vos a comprar les
entrades, que cada any acostumen esgotar-se pels que busquen el regal perfecte per Nadal.

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

93 803 75 56
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Els Hostalets de Pierola s’afegeix al ‘Camí
ramader de Marina’
HOSTALETS DE P. / LA VEU

E

l ‘Camí de Marina’ és
un recorregut d’aproximadament dos-cents
quilòmetres entre les pastures d’estiu de la Cerdanya i
les d’hivern del Penedès, que
transita per les terres intermèdies del Lluçanès. Connecta
la Cerdanya francesa amb les
comarques de la Cerdanya, el
Ripollès, Osona, el Moianès,
el Bages, l’Anoia, l’Alt Penedès

HORARI:

i el Garraf. Transita per més
de cinquanta municipis.
El ‘Camí ramader de Marina’
és un projecte que vol preservar, potenciar i divulgar la
ruta transhumant que ha permès el moviment de ramats
entre el Pirineu oriental i el
litoral al Penedès i el Garraf,
per esdevenir, en l’actualitat,
una ruta turística que promocioni i dinamitzi turísticament l’àrea per on passa la
ruta, tot seguint criteris de

DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS

DE 11 A 14H

sostenibilitat econòmica, social, cultural i ambiental.
La primera prova pilot de la
ruta s’efectuarà durant l’any
2019 i es desenvoluparà
l’itinerari entre Els Hostalets
de Pierola i Vilanova i la Geltrú. Aquest itinerari també
passarà per altres municipis
de l’Anoia com Piera i Cabrera d’Anoia.
Els Ajuntament de Llívia,
Lluçà i Santa Margarida i els
Monjos, conscients del potencial per al desenvolupament
sostenible del territori que representen els camins de transhumància, han liderat aquest
projecte, al que ara se suma els
Hostalets de Pierola.
L’Associació de municipis del
‘Camí ramader de Marina. De
la Cerdanya al Penedès’ va ser
presentada el passat dimecres,
28 de novembre a Olost, amb
la presència de la Molt Honorable Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Sra. Teresa Jordà.

R FER
TOT EL QUE NECESSITEU PE

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera

Tel. 937 760 261 Fax 937761 604
aperitiuscatalans@hotmail.com

PANELLETS
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Es couen prop de 6000 botifarres a la Fira de Sant
Andreu i la 39a Matança del porc de la Llacuna
El president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, inaugura la Fira, amb una plaça major, escenari principal de la festa
que va quedar petita davant la gent i l’espectacle de coure les botifarres.
LA LLACUNA / LA VEU

E

l president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells,va
inaugurar diumenge la Fira
de Sant Andreu de la Llacuna 2018 i la 39a Matança del
porc, una celebració que data
de l’any 1980, organitzada per
l’Associació de la Matança i
Cansaladers de la Llacuna,
que inclou la demostració de
com s’elabora la botifarra, la
cansalada i els embotits, i l’esmorzar degustació d’entrepà
de botifarra amb allioli.
En arribar a la Llacuna, Marc
Castells va ser rebut per l’alcalde, Josep Parera, i membres
de l’equip de govern municipal que el van acompanyar a
l’Ajuntament, on va tenir lloc
l’acte oficial d’inauguració.
A la Sala de plens, el president
de la Diputació de Barcelona,
va mantenir una trobada amb

representants de les entitats
municipals que li van poder
expressar les seves inquietuds.
Així, en el seu parlament,
Marc Castells explicava que
«hem pogut fer serveis molt
importants a la Llacuna per-

què, en aquest mandat, el municipi ha rebut la inversió més
gran de la seva història».
El president de la Diputació
de Barcelona recordava que,
en aquests darrers anys, la
corporació ha invertit 150.00

euros en millorar el nucli urbà
de la Llacuna i 110.00 euros
en arranjar l’entorn i els accessos al castell de Vilademager.
«Un dels objectius principals
de la Diputació és preservar
el patrimoni cultural de la
demarcació, perquè el patrimoni és la fortalesa, el múscul
que dona identitat» ressaltava
Castells.

També refermava el compromís de la Diputació per a les
escoles municipals, amb una
partida de 30.000 euros, i una
altra de 100.000 euros per arranjar els camins de la Llacuna.
Finalment, Castells va atendre
la proposta de posar gespa artificial al camp de futbol municipal. «Volem ser partícips
d’aquest projecte perquè l’esport és l’eina de cohesió dels
municipis». I reblava la seva
intervenció afirmant que «és
molt important que les administracions i les entitats anem
juntes».
Després de signar al Llibre
d’Honor, les autoritats es van
desplaçar a la Plaça Major
per participar en l’esmorzar
popular, en el qual, enguany,
s’han repartit més de 6.000
entrepans de botifarra.
La visita del president de la
Diputació de Barcelona a la
Llacuna finalitzava amb un
recorregut pels diferents estands de la Fira.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53
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Èxit de participació en
la 20a edició del Cros de
l’Apiària

33

L’alcalde de Piera, Jordi Madrid, visita
Oriol Junqueras a Lledoners
El batlle anoienc
ha tingut l’oportunitat
de ser al centre
penitenciari amb
altres alcaldes
PIERA / LA VEU

E
PIERA / LA VEU

D

iumenge dia 2 de
desembre es va celebrar la vintena edició del Cros de l’Apiària. Va
ser una jornada lúdica que
es va viure amb bon temps i
amb un ambient immillorable que feia preveure l’èxit de
la prova, que es va disputar
a la zona esportiva de Can
Mas. Un total de 175 persones van participar-hi distribuïts en diferents categories:
P3, P4, P5, Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i
Adult, que en aquest darrer

cas era mixta. El cros va finalitzar amb el lliurament de
medalles per als tres primers
classificats de cada categoria
i per al primer de l’E.A. Apiària. Els nens i nenes de P3,
P4 i P5 es van emportar un
diploma a casa.
El cros de l’Apiària estava organitzat de forma conjunta
per l’escola, l’Ajuntament de
Piera, el Consell Comarcal
i el Club Atlètic Can Mas.
Aquest ha estat el primer any
en el qual els participants han
pogut formalitzar la inscripció en línia a través de la pàgina web del centre educatiu

l passat divendres 30
de novembre, l’alcalde
de Piera, el republicà Jordi Madrid ha estat al
centre penitenciari de Lledoners per a visitar el president
d’ERC Oriol Junqueras.
Madrid, acompanyat pels
alcaldes republicans de Sant
Sadurní d’Anoia, Santa Coloma de Farnés i Balaguer,
ha pogut conversar amb el
president d’Esquerra i el diputat Raül Romeva, empresonats, de forma preventiva,
des del passat 3 de novembre
del 2017.
El batlle anoienc ha declarat
que “estan forts i coneixedors que són víctimes d’un

estat repressor”; Madrid
també explica que Junqueras
i Romeva demanen que “no
defallim, que seguim treballant per a fer una nova República”; per a l’alcalde de
Piera, només amb els valors

d’una nova República sortiran lliures.
Jordi Madrid els va poder fer
una forta abraçada en nom
de molts pierencs, així com
traslladar “el suport incondicional i l’agraïment etern”.

Un concert pedagògic per
commemorar Santa Cecília

El Moto Club Piera acull
un curset de trial per a
infants

PIERA / LA VEU

PIERA / LA VEU

La Federació Catalana de
Motociclisme, amb la col·laboració del Moto Club Piera
Scan, va celebrar el passat cap
de setmana el tercer curset
de Trial de Nens de la temporada. Els joves pilots participants, vinguts de diversos
indrets del territori, es van
reunir a les instal·lacions esportives del Moto Club Piera
Scan, a l’àrea de Can Mata

(Anoia), on es va dur a terme
la jornada d’entrenament.
Maria Giró, Francesc Moret
i Miquel Ramón van ser els
encarregats de dirigir el curset al llarg de quatre intenses hores durant les quals es
van tractar aspectes tècnics
i físics. També va haver-hi
temps per a un bon esmorzar
i per a la foto de família amb
els pilots mostrant orgullosos el seu diploma de participació.

E

l Teatre Foment de Piera acull durant tota la
setmana diverses sessions d’un espectacle anomenat Musicopatia que ofereix
el professorat de l’Aula Municipal de Música als alumnes de primària de les escoles
de la vila. Es tracta d’un concert pedagògic que s’organitza per commemorar la diada
de Santa Cecília, patrona
dels músics, i que explica la

historia d’un pacient que ha
perdut la capacitat de parlar
però que es pot comunicar a
través de la música. Es preveu que més d’un miler de
nens i nenes puguin gaudir
d’aquest espectacle que sorgeix de la col·laboració entre
l’Aula Municipal de Música
Maria Escolà i Cases i les
escoles de primària a través
del Pla Educatiu d’Entorn de
Piera.
Amb motiu de Santa Cecília,
també s’han organitzat altres

propostes com els concerts
de piano dels dies 9 i 23 de
novembre, a càrrec dels guanyadors del V curs-concurs
Antoni Besses, o un taller
de BàsquetBeat destinat als
alumnes d’ESO, que es farà
els dies 3, 4 i 5 de desembre
i que pretén fomentar l’aprenentatge musical utilitzant
aquesta metodologia basada
en l’ús d’una pilota de bàsquet que actua com a instrument musical i de dinamització social.
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La Festa Major de Santa Calamanda
amplia dies i programació

Inauguració de la ruta Calonge
Patrimoni i caminada popular
per la Marató

CALAF / LA VEU

CALONGE DE S. / LA VEU

el concert del Quartet Altamira, format per Maria Florea,
violí; Luís Peña, violí; David
Andújar, viola i Mariona Tuset, violoncel, que interpretaran peces de Mozart, Haydn,
Von Dittersdorf i Vanhall.

U

n any més, el dia 5 de
febrer, Calaf celebrarà la diada de la seva
patrona, Santa Calamanda.
Com ja és habitual des de fa
uns anys, la Festa Major d’hivern va agafant embranzida
i aquest any, la regidoria de
Cultura i Festes ha apostat
per oferir una programació
de luxe que tindrà lloc entre el
divendres 1 i el dissabte 9 de
febrer.
Divendres 1 de febrer
El músic i artista multidisciplinari (productor, pintor,
actor...), Adrià Puntí, serà l’encarregat d’obrir la festa major
el divendres amb un concert a
les 20.30 h al Casino de Calaf.
Dissabte 2 de febrer
La sala de fusta del Casal de
Calaf acollirà a les 18 h la representació teatral Mort a les
cunetes, de l’actor igualadí
Joan Valentí. L’espectacle és un
recull de cinc monòlegs sobre
un dels episodis de la Guerra
Civil, quan vuit ciutadans republicans van ser afusellats la
nit del 9 de febrer del 1939 a
Can Maçana, després del seu
ingrés a la presó de Manresa i
un novè va aconseguir fugir i
és qui va deixar testimoni del
fet.
A les 20 h, al Casino, serà el
torn del Cor Geriona, el cor de
veus blanques conegut gràcies
al seu pas pel concurs televisiu
‘Oh, happy day’, que presentarà el seu espectacle Geriona
entre musicals.
Les setze noies del cor gironí
portaran a Calaf aquest espectacle familiar amb les cançons
d’Els Miserables, Mamma Mia,
La La Land i El Petit Príncep.

Diumenge 3 de febrer
L’ex guitarrista i cantant de
Txarango, Màrcel Làzara,
acompanyat de Júlia Arrey
presentaran a les 12h al Casino el seu nou treball Pedalant
endins, un projecte musical
singular que es caracteritza
per la senzillesa i la simplicitat. Pedalant endins va néixer
entre el 2016 i el 2018 durant un viatge en bicicleta pel
nord-est del Brasil que recull
cançons diferents, construïdes
amb emoció i a foc lent i que
parlen de sentiments, somnis,
fracassos i il·lusions d’un viatge interior a través de l’incansable amor per la ruta.
La sala Folch i Torres del Casal de Calaf rebrà a les 18h al
conegut Quim Masferrer amb
el seu espectacle Bona gent,
una obra poc habitual on els
actors i les actrius seran els assistents. Amb un format similar al del programa El Foraster
de TV3, a través de compartir
històries coneixerem els protagonistes de primera mà i
farà que el públic sigui l’element principal d’aquesta obra
on tot el teatre es convertirà en
un escenari.
Per acabar la jornada, a les
19.30h hi haurà Ball al Casino
amb el grup Alba Duet.
Dilluns 4 de febrer
La màgia també tindrà el seu
espai entre la programació
de la Festa Major d’hivern, el
Mag Pere oferirà un espectacle
familiar a les 18h a la sala de
fusta del Casal. Aquest il·lusionista solsoní, Pere Rafart, va
ser guardonat com a “Mag de
l’any” l’any 2017 per la societat
espanyola d’il·lusionisme per
la seva proposta innovadora
on combina màgia amb cartes
i punts molt còmics, on els esdeveniments sorprenen al públic constantment, creant una
rutina humorística de màgia
d’autor.
A les 20.30h el Casino acollirà

Dimarts 5 de febrer
El matí del 5 de febrer, festiu local, començarà amb les
tradicionals activitats en honor a la patrona. A les 11.30h
tindrà lloc la missa solemne i
seguidament es farà el ball de
la Metredansa. En acabar, al
Casino es farà la ballada de les
sardanes enllaunades.
A més, aquest any és programaran tres activitats. A les
16.30h a la sala d’exposicions
del Casal de Calaf tindrà lloc
la conferència Febrer 2019,
80è Aniversari de l’exili republicà de 1939. Un èxode sense
precedents a càrrec d’Antoni
Dalmau.
El secret de la Lloll de Lloll
Bertran serà el plat fort de la
tarda de Santa Calamanda. A
les 18h, a la sala gran del Casal, podrem gaudir d’aquest
conte teatralitzat, una història
romàntica d’aventures plena
de sorpreses i de bogeries. Un
espectacle fresc i divertit, on
veurem a la Lloll seduint-nos
amb tot el seu gran talent per
a la comèdia, el cant, el ball, la
parodia i la capacitat d’emocionar.
Per acabar la jornada, a les
19.30h hi haurà Ball al Casino
amb el grup Banda Sonora.
Torna la III Nit de l’Esport i
la Cultura
D’altra banda, els actes de
Santa Calamanda s’allargaran
fins al proper cap de setmana.
El divendres 8 de febrer a les
20h al Casal de Calaf, és celebrarà la III Nit de l’Esport i la
Cultura, per reconèixer a les
persones i entitats locals que
han destacat pels èxits assolits o per la promoció que han
fet de l’esport i la cultura l’any
2018. El dissabte 9 a les 18h, el
Casino tancarà la festa major
amb l’espectacle Aquí no Paga
ni Déu! de la companyia Pot
Teatre una comèdia àcida original de Dario Fo que fa una
sàtira crítica de la societat.
Una proposta molt escaient al
context actual de crisis global
que reflexa els comportaments
d’uns personatges extrems
però molt representatius de
qualsevol país desenvolupat.

L

a ruta turística de Calonge de Segarra anomenada
“Calonge
Patrimoni” s’inaugurarà el
diumenge 16 de desembre
amb una caminada popular
i esmorzar per la Marató de
TV3. Se sortirà a les 9 h des
del cementiri de Calonge de
Segarra i es visitarà: Santa Fe
de Calonge; la teuleria de Cal
Mas; el molí de baix; el molí
de dalt; la teuleria de la Roca;

i la Forca. El recorregut és de 3
km. de dificultat baixa. Es farà
un esmorzar (3 € per persona),
la recaptació del qual es destinarà a la Marató.
La inscripció és obligatòria i
gratuïta, i s’ha de fer abans del
14 de desembre a l’Ajuntament
de Calonge de Segarra, presencialment de dilluns a divendres laborables, de 9 h a 14 h, i
dijous de 16 h a 19 h; trucant al
T. 93 868 04 09; o bé per correu
electrònic a l’adreça: calonge@
diba.cat. Us hi esperem!

Ordenança per regular els
camins municipals de Veciana

VECIANA / LA VEU

L

a Diputació de Barcelona
ha lliurat a l’Ajuntament
de Veciana una proposta d’ordenança d’ús i defensa
dels camins rurals d’ús públic
i titularitat municipal. Aquesta
ordenança pretén oferir una regulació comprensiva i adaptada
a tots els aspectes jurídics rellevants dels camins rurals de titularitat municipal, d’acord amb
la Llei estatal de Patrimoni de
les Administracions Públiques.
Malgrat la importància que tenen els camins rurals públics i
de la demostrada necessitat de
que el seu règim jurídic estigui
regulat per a garantir la seva
integritat i funcionalitat, Catalunya encara no disposa d’una
norma amb rang de llei que reguli els camins en general, i ni
tan sols els camins ramaders, en
particular, com ja tenen altres
comunitats autònomes.
Així, l’ordenança té molt present la Llei estatal 33/2003, de ·3
de novembre, de Patrimoni de
les Administracions Públiques,
en tot allò que és d’aplicació
general o bàsica, d’acord amb
la seva Disposició final segona,
com és obligat. Fins i tot, determinades solucions incorporades en aquesta llei, malgrat no

ser d’aplicació general o bàsica,
han inspirat algunes de les solucions jurídiques ofertes per la
ordenança, .en aquells punts en
que la normativa de patrimoni
dels ens locals catalana actualment vigent presenta llacunes o
aspectes sense regular de manera detallada.
L’Ordenança s’estructura en set
títols, que engloben un total de
71 articles, dues disposicions
transitòries i dues disposicions
finals. El Títol primer recull les
disposicions generals, el segon
regula la zona de domini públic
dels camins i el seu règim d’usos
i prohibicions i el tercer regula
les prohibicions i limitacions
del dret d’ús i edificació de les
finques que confronten amb els
camins.
El Títol quart regula el règim
jurídic de les autoritzacions
i concessions demanials per
realitzar usos especials i privatius als camins rurals, el Títol
el cinquè la incorporació de
camins a· l’inventari de béns i
drets, en concret l’obligatorietat de formar inventari de camins. Finalment, el Títol sisè
té per objecte la regulació de
les actuacions de protecció i
defensa del camins rurals, i, el
Títol setè està dedicat al règim
sancionador.
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Els Pastorets infantils de Calaf fan el salt al Teatre
Kursaal de Manresa
CALAF / LA VEU

A

quest any Els Pastorets infantils de Calaf celebren la seva
cinquena edició. I celebren
perquè en els darrers quatre
anys més de 5600 espectadors
han vist l’espectacle, una xifra
considerable tenint en compte
que estem parlant de petits actors amateurs.
Enguany, amb motiu del cinquè aniversari dels Pastorets
Infantils de Calaf, es podrà
gaudir de l’espectacle els dies
23 de desembre de 2018 i el
6 de gener de 2019 a les 18:00
hores a la sala Folch i Torres
del Casal i el dia 29 de desembre a les 6 de la tarda a la
sala gran del Teatre Kursaal
de Manresa, una funció amb
el que complirem el somni
de gran part dels nostres petits actors i que ben segur, no
oblidaran.
Amb més de 150 nenes i nens
sobre l’escenari i una posada
en escena arriscada plena de
dinamisme, una vegada més
Els Pastorets Infantils de Ca-

laf trencaran amb la quarta
paret i faran que grans i petits
visquin en primera persona el
somni d’en Lluquet d’en Folch
i Torres.
A les noves i potents coreografies, al nou vestuari, a la inclusió de quatre curtmetratges
protagonitzats pels mateixos
personatges que intervenen

en la representació de l’obra,
als jocs lumínics, als vídeos i
fotografies d’alta resolució, se
li sumen noves sorpreses musicals, noves tècniques de so i
micròfons per a tots els actors
que intervenen a l’obra, més
a més d’una màquina de partícules de fum, mitjançant la
qual endinsaran a l’espectador

en l’escena sense envair-lo. Cal
destacar que entre les novetats
aquest any s’estrena l’obra musical amb què s’obriran els Pastorets que ha estat composta
especialment per en Jeroni de
Sant Martí de Sesgueioles i les
il·lustracions en gran format
de l’il·lustrador Valentí Gubianas mitjançant les quals una

vegada més, realitat i ficció
tornen a fusionar-se.
Any rere any Els Pastorets infantils de Calaf s’han mantingut ferms a una idea; fusionar
tradició amb innovació i crear
un diàleg harmònic i equilibrat entre les diferents formes
d’expressió i de comunicar la
cultura i la tradició, per això
recórrer a les noves tecnologies ha estat un element clau
per apropar la cultura a nens
i nenes, joves i no tan joves i
oferir així una mirada fresca
a un text de principis del segle XX. Una intenció que el
seu director tenia molt clara
i que defensa amb la mateixa incidència i rotunditat de
sempre. Per això eclecticisme,
avantguarda, modernitat i innovació es fusionen sense grinyolar amb la tradició i la cultura, una gesta que només és
possible quan es treballa des
del respecte per les tradicions
populars.
Així doncs l’espectacle està
servit per formar part d’una
història que ja forma part de
la memòria col·lectiva.

Constituït el Consell d’Infants pel curs 2018-2019
CALAF / LA VEU

E

n un acte solemne, dilluns 26 de novembre
a les 18.00 hores de la
tarda, va quedar constituït el 8è
Consell Municipal d’Infants de
Calaf per al curs 2018 - 2019.
Durant l’acte, que va tenir lloc a
la sala de plens municipal, es va
donar la benvinguda a les tres
noves membres del Consell, al
mateix temps que es va fer un
reconeixement als infants que
han deixat de ser-ne membres.
La regidora d’Ensenyament del
consistori calafí, Montserrat
Isern, va encetar l’acte donant
la benvinguda als presents i
destacant la importància del
Consell d’Infants com a òrgan
de participació. Va posar de
manifest que “és necessari que
doneu la vostra opinió, per ajudar-nos a complir aquelles coses que de vegades ens passen
per alt. Perquè el Consell Municipal d’Infants sou importants per al nostre poble”.
Seguidament, va donar la paraula al cap d’Estudis de l’Escola Alta Segarra de Calaf, Marc

Galceran, que va explicar com
són escollits els alumnes que
formen part d’aquest Consell,
tots ells del centre d’educació
primària. També va destacar
la il·lusió de les noves membres per aportar el seu granet
de sorra a la societat calafina.
Enguany, els tres alumnes que
han deixat el Consell, perquè
han començat a estudiar a
l’institut, són Martina Closa
Sererols, Nadyn Betancurt
Puerta i Biel Pasadas Morros.
En el seu lloc, han entrat a formar-ne part tres alumnes de
cinquè de primària de l’escola: Kadidjatou Diallo, Clàudia
Muñoz Subirats i Greta Sarri
Bujons.
Durant la sessió, els tres joves
que finalitzaven el mandat al
Consell van llegir un discurs.
Després, en agraiment a la
tasca duta a terme, l’alcalde de
Calaf, Jordi Badia, els va entregar un diploma de reconeixement.
Les tres noies entrants també van llegir un discurs on es
mostraven il·lusionades de ser
les representants i la veu dels

petits de la vila. En acabar, la
regidora d’Ensenyament va
anar nomenant, un per un,
tots els membres del nou Consell, mentre l’alcalde els imposava la medalla acreditativa.
Jordi Badia va tancar els parlaments destacant la solemnitat
de la constitució del Consell
d’Infants, ja que, com va dir,
“des del govern municipal vo-

lem que aquest sigui un òrgan
actiu i que estigui implicat en
la millora constant de la vila”.
Així, l’alcalde va transmetre
el seu entusiasme al rebre una
proposta pels Pressupostos
Participatius de 2019, “vaig
quedar molt content quan vaig
saber que, efectivament, us
havíeu posat d’acord amb els
Serveis Tècnics i el departa-

ment d’Esports per presentar
el projecte de transformar la
pista de bàsquet que hi ha al
sector oest en la pista poliesportiva que tantes vegades ens
heu reclamat”. L’objectiu final
d’aquest Consell és que “els
infants ens ajudin a tenir una
vila que a tots ens faci orgullosos de dir-nos calafins”, va
concloure Badia.

36

| ESPORTS

Divendres, 7 de desembre de 2018

Primera derrota de la temporada a Les Comes
per al Monbus Igualada
BÀSQUET / LA VEU

E

l partit davant el C.B.
Cornellà es presentava
com a una oportunitat
per seguir sumant victòries
a casa; però els visitants amb
el canvi d’entrenador i noves
incorporacions es presentaven a Les Comes amb ganes
de seguir sumant després de
la victòria de la jornada anterior.
El partit començava amb un
Monbus C.B. Igualada molt
centrat en el partit; amb les
idees molt clares i que els servia per fer un primer parcial
de 10-2 només començar.
Però la reacció visitant va arribar ràpidament i van retornar el parcial amb un 0-7 que
posava el partit amb 12-13 a
favor del Cornellà. La diferència es mantenia amb un
intercanvi de cistelles entre
els dos equips i s’arribava al
final del primer quart 24-22.
Al segon quart baixava el percentatge d’encert dels locals
que tant sols aconseguien
anotar 14 punts en aquest
quart. A més, els igualadins
no aconseguien finalitzar les
accions defensives concedint

segones opcions que els cornellanencs no desaprofitaven
i s’enduien el quart 14-19. El
resultat al descans era de 3841 però feia falta treure caràcter guanyador i un canvi
de xip per mostrar que aquest
Igualada és un dels millors
equips de la categoria i que
vol estar a dalt a la classificació.
El tercer quart acabava amb
un parcial de 17-17. Els de

l’Anoia aconseguien fer-se
forts en defensa però no acabaven de ser efectius en atac.
La circulació de pilota generava llançaments còmodes i
alliberats però sense encert.
Amb aquesta igualtat en el
tercer quart que acabava amb
55-58, s’arribava a l’últim
quart amb tot per decidir.
L’últim quart no començava
bé pels igualadins que rebien
un parcial de 5-9 i el partit es

posava molt complicat 6067. Però en els últims minuts
els de l’Anoia treien caràcter
i pujaven al carro d’atacar
la pilota en defensa forçant
d’aquesta manera tècniques i
desqualificant per l’entrenador visitant Xavi Guirao que
els tornaven a posar dins del
partit amb un parcial d’115. Amb el marcador 71-72
l’Igualada tenia la última possessió per endur-se la victòria

però el llançament de Jaume
Torres a l’últim segon no va
entrar.
El Monbus C.B. Igualada es
va trobar amb un C.B. Cornellà renovat, amb molta
experiència i un enorme
joc interior. Al final es van
acabar enduent la victòria
per la mínima. L’Igualada,
que fins l’últim quart no
va mostrar la seva identitat, suma la segona derrota
consecutiva.
La derrota del Quart a la
pista del Tarragona deixa als
dos equips amb 2 derrotes,
l’Igualada està amb tres i la
resta amb quatre o més.
El proper partit serà el diumenge 16 de desembre a les
18:00 al Pavelló Centre Salou davant el C.B. Salou.
Fitxa tècnica
Monbus C.B. Igualada:
Miki Stobart (7), Sergi
Carrión (2), Miquel Benito
(3), Edu Burgès (7), Jordi
Torres (8), Carles Fons (7),
Jaume Torres (10), Arnau
Latorre, Pau Camí (16),
Alex Matencio, Edu Tejero
(5), Roger Pérez (6).

Un mal últim quart acaba amb una
Derrota ajustada del
nova derrota de l’Yvette Pons Igualada VdC BC Endavant
a Les Comes
BÀSQUET / LA VEU

BÀSQUET / LA VEU

U

n últim quart molt
dolent en defensa on
l’equip igualadí va
rebre un parcial de 33 punts
en contra, tants com en els
altres tres quarts, va sentenciar un partit que fins aquells
moments semblava de color
local.
Fitxa tècnica
Parcials: (13-11) (9-13) (209) (20-33)
Anotadores: Carrasco (10)
Carner (14), Iglesias (-), Soler

(17), Xairó (-), Jané (1), Lamolla (7), Aniento (-), Segués

(-), Iglesias (-) Gener (12),
Roselló (-), Enrich (1)

N

ova derrota ajustada
per a l’equip sènior femení del VdC
Bàsquet Club Endavant davant el C.B. Castellet per 52 a
56.
Bon partit de l’equip davant
d’un dels equips capdavanters
del grup. Durant bona part
de l’enfrontament la defensa
pressionant de les locals, no
va deixar fer el seu joc a les
jugadores del Castellet.
Les diferències al marcador
sempre van ser molt petites
i es va entrar a l’últim minut
amb un 51 a 52 desprès d’un
triple local. Però un parell de
pilotes perdudes va tirar per

terra tota la bona feina de 39
minuts.
Amb aquesta derrota, l’equip
es manté a mitja taula de la
classificació, amb 4 victòries
i 5 derrotes. El proper partit,
l’últim abans del descans nadalenc, el jugaran el proper
dissabte, 15 de desembre a la
pista del cuer, el Club Bàsquet
Navas.
Van jugar Clara Bargalló (11),
Carlota Albiol (2), Clàudia
Miramunt (8), Marina Palmés, Mariona Barral (2), Èlia
Díez (15), Arian Vidal, Clara
Roca, Núria Torrens (10), Alexandra Vives (2) Marta Lladò
i Marta Gou (2). Entrenador
Samuel Laguarta.
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El CF Igualada deixa escapar la
victòria contra el líder en els darrers
5 minuts (2-2)
FUTBOL / PERE SANTANO

E

l CF Igualada rebia a
Les Comes a un líder
molt sòlid com era la
UD Viladecans. Un equip
que any rere any està situat a
la part alta de la classificació.
Tot i així, els igualadins volien refermar la victòria de la
jornada anterior.
Des dels primers minuts es va
veure una tònica molt definida; un Viladecans a l’espera i
un Igualada amb més proposta futbolística. Molt respecte
per part dels dos equips. Poques arribades clares. Al minut 11, després d’una gran jugada col·lectiva Simón obria
el marcador pels blaus. Era la

millor manera per començar.
Els del Baix Llobregat van
seguir amb la mateixa tendència; no es complicaven
en camp propi i buscaven les
segones jugades amb pilotes
àrees. Amb aquest panorama,
qualsevol jugada podia generar perill. Fins al descans hi va
haver tímides arribades pels
dos bàndols, mantenint-se el
resultat amb l’un a zero.
A la segona meitat, els visitants van avançar les seves
línies de pressió. Això dificultava la sortida de pilota, però
beneficiava els contracops locals. El partit es començava a
trencar. Els blaus van disposar de clares ocasions per a
fer el segon, però l’encert del

Digna derrota dels
veterans al camp del
Júpiter

porter visitant i la falta de
punteria no ho van permetre.
En una d’aquestes jugades, al
minut 78, després d’una gran
jugada de tot l’equip, Franco
assistia a Martí per fer el 2-0.
Dues faltes letals empaten el
partit
Però no s’havia acabat l’enfrontament, ja que al minut
84, després d’una falta lateral
guanyaven la segona jugada i
retallaven distàncies. S’havia
de sofrir, però al minut 90,
en una altra falta llunyana, els
visitants empataven el partit.
Un punt final que deixa les
coses molt semblants a la taula. L’equip suma 24 punts.

FUTBOL / LA VEU

D
El CF Igualada femení retroba el camí
de la victòria 9 jornades després
FUTBOL / PERE SANTANO

E

l CF Igualada va tornar a guanyar després
de 9 jornades, aconseguint una victòria plàcida a
les Illes Balears en un partit
marcat per un domini clar
de les igualadines. Des de la
primera jornada de lliga que
les blaves no sumaven els tres
punts en un partit.
Era un desplaçament molt incòmode al camp del Mallorca
TF, degut al viatge i a l’horari. Però a la vegada, tenien
l’oportunitat
d’aconseguir
una victòria després d’uns resultats dolents, tot i les bones
sensacions.
Durant la primera part,
l’equip va estar molt ben posicionat, amb molt encert
en la pressió, sense concedir
ocasions. Amb aquesta dinàmica, les anoienques s’anaven apropant constantment
a la porteria rival, però sense
punteria de cara a la darrera

acció. S’arribava al descans
amb empat a zero, però sabent que s’havia de seguir
igual.
A la segona part, seguint amb
la mateixa tranquil·litat, apropant-se a la porteria rival, van
arribar els dos gols. Primer
Pauli va obrir el marcador, i
posteriorment Peque va aprofitar un xut al travesser per
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sentenciar l’enfrontament.
Les blaves van tancar amb
victòria, un partit molt complet en que van tenir moltes
ocasions de gol.
Amb aquest resultat les igualadines sumen 9 punts i aquest
diumenge, a les 12.30h, tornen a tenir un duel directe
davant el Pallejà, a casa.

errota blava davant
un Júpiter co-líder,
rejovenit, amb bon
criteri que va ser molt superior davant un Igualada en
quadre, amb moltíssimes baixes i els valents que s’hi van
desplaçar, molts d’ells arrossegant molèsties de lesions
recents. Però això no va ser
obstacle per veure un gran
partit de futbol sobre l’estadi
dels planetaris, on els igualadins van deixar empremta de
la dignitat i flair play, donant
el cent vint per cent de si mateixos, fent front a les adversitats i plantant cara en tot
moment al partit, un orgull.
Primera meitat amb equilibri
de forces, malgrat els constants i intensos atacs locals,
que els blaus van saber neutralitzar fins als minuts finals,
que en jugades d’infortuni

per els igualadins i de gràcia
pels locals van marxar al vestidor amb clar avantatge. A
la represa, amb els blaus força mancats de força van anar
tapant les constants escomeses dels locals que van anar
ampliant el marcador. Lluny
d’abaixar els braços, els anoiencs van anar fent seva la
possessió i van fer córrer als
locals, en l’afany de ser ells
els amos de la pilota van arribar els gols blaus. Primer,
Manel Cantarell amb un xut
ajustat al pal i després Alexis
Torres des del mig camp, el
millor gol de la nit sense cap
mena de dubte, va fer justícia
al marcador que va ser molt
rigorós amb els igualadins.
Per l’equip blau van jugar
Jordi Viles, Farré, Calsina,
Manel C., Vicenç, Canals,
Ivan, Pau, Solís, Quim, Alexis, Costa, Toro, delegat Ramonet.

El CFS Capellades
s’imposa al Rubí en un
duel directe
FUTBOL SALA / LA VEU

T

reballada victòria del
CFS Capellades davant un Rubí que, malgrat ser un dels equips més
forts en aquest inici de temporada, no va tenir mai opció
davant el bon joc desplegat
pels homes d’en Jordi Tor-

ra i l’Ivan Quintero arribant
amb un clar 3-0 al descans.
Tímida reacció dels visitants
en el 2º període que els locals
van atallar arribant al 5-2 final.
Fitxa tècnica
Gols: Mario Barba (3), Xavi
Gasulla (2)
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L’Igualada Rigat encarrila l’eliminatòria L’Igualada Femení HCP
de vuitens de la WSE Cup
s’assegura el pas a la fase
final d’ascens
HOQUEI / LA VEU

L
Foto: Xavier Garcia

HOQUEI / LA VEU

L

’Igualada Rigat va guanyar per 4 a 1 al RHC
Diessbach en el partit
d’anada dels vuitens de final
de la WSE Cup, amb doblet
de Jordi Méndez i gols de Tety
Vives i Oriol Vives. El conjunt
arlequinat va merèixer un resultat més ampli, però el resultat dictamina que el 19 de
gener l’equip viatjarà a Suïssa
amb tres gols d’avantatge, per
competir en una pista que
l’equip tècnic ha pogut constatar que és complicada.
L’Igualada Rigat partia com a
favorit, però el tècnic Ferran
López va advertir del nivell
que mostraria el Diessbach,
que li va plantejar un partit
incòmode als arlequinats. Els
suïssos jugaven amb possessions molt curtes i buscaven
porteria amb molt tir exterior,
factors que van contagiar que
els homes de Ferran López
juguessin de forma precipitada en alguns trams del partit.
Quan l’Igualada va recuperar
el seu millor joc, l’actuació del
porter portuguès Carlos Silva

va ser clau per evitar la golejada.
El primer gol no va arribar
fins al minut 13, obra de Jordi Méndez, que va finalitzar
un contraatac. El segon, el va
anotar César Vives de penal,
una de les seves especialitats.
Amb el 2 a 0 es va arribar el
descans, i tot i els mèrits de
l’Igualada Rigat, la bona feina del conjunt helvètic a Les
Comes va evitar un marcador
més gran.
De fet, el 2 a 0 es va mantenir
fins al minut 40 de la segona
part. Abans, Elagi Deitg havia
aturat una falta directa que el
Diessbach havia executat per
una targeta blava que havia
vist ‘Tety’ Vives. I precisament
al minut 40, un altre cop Méndez, va conduir una contra que
va finalitzar ell mateix amb un
remat que va passar entre les
cames del porter Carlos Silva.
A l’últim tram de partit, Kissling aconseguia el primer gol
dels visitants, que reduïa a
només dos gols l’avantatge de
l’Igualada, renda que hauria
pogut ser perillosa per la tornada. Però els arlequinats es

van refer amb un gol d’Oriol
Vives dos minuts més tard, al
47, amb un remat de la frontal
que establia el 4 a 1 i tornava
a una renda de tres gols de diferència.
Els igualadins hauran d’aparcar la competició europea
fins al 19 de gener i tornar a
centrar-se a l’OK Lliga, on els
queda l’últim esglaó del tourmalet. Els homes de Ferran
López van jugar aquest dimecres (amb edició de La Veu ja
tancada), contra el FC Barcelona al Palau Blaugrana.

’Igualada Femení HCP
va superar al líder, el
CP Vilanova, farcit de
jugadores d’Oklliga, a Les
Casernes, i ara comparteix el
liderat amb les del Garraf. A
l’equip titular del CP Vilanova hi havia la màxima golejadora d’Oklliga, Paola Pascual,
amb 14 gols i la seva segona
golejadora, l’Aida Mas. Però
això va ser un estímul i una
motivació extra per a l’equip
igualadí que es troba en un
dolç moment de forma. Però
les locals no ho posarien gens
fàcil, ja que venien de perdre
els dos darrers partits…
El partit el començava dominant l’equip local que s’avançava al minut dos en aprofitar
un error defensiu. Però les
noies de “Pulgui” van anar
imposant el seu joc i ritme i
empataven tres minuts després, gràcies al gol de Queralt.
Els dos equips van tenir les

seves opcions abans del descans però no es van materialitzar. A la segona part, Marta
Soler posava per davant a les
igualadines. El Vilanova posava més pressió al joc anoienc, però la bona i ordenada
defensa igualadina no va donar opció a tot un equip d’oklliga, campió de la Copa de la
Reina en la darrera edició, a
empatar ni tan sols el matx.
Amb aquesta gran victòria,
les igualadines empaten amb
les garrafenques al capdamunt de la classificació i es
classifiquen matemàticament
per formar part del grup 1
de la segona fase de Nacional
Catalana, on s’hi trobaran els
millors equips dels dos grups
d’aquesta primer fase. També
estan matemàticament classificats el mateix CP Vilanova
i l’HC Palau. A falta de dues
jornades per acabar aquesta
primera fase, encara queden
definir els altres cinc integrants.

Fitxa tècnica
IHC RIGAT 4 (2/2) Elagi
Deitg, Met Molas, Ton Baliu,
Oriol Vives (1) i Tety Vives
(1), equip inicial. Sergi Pla,
Roger Bars, Jordi Méndez
(2). Gerard Riba i Manuel
del Valle.
DIESSBACH 1 (0/1) Carlos
Silva, Wyss, Rui Ribeiro, Jiménez i Kissling, equip inicial.
Albert Galán, Rui Faria i Schmidt.

Victòria contundent abans de la Seu de la Lliga Nacional Plata
HOQUEI LÍNIA / LA VEU

A

quest
diumenge
l’HLIgualada
disputava a Les Comes
l’últim partit abans del desplaçament a Oropesa del
Mar(Castelló) per disputar
la lliga nacional. El partit es
disputava amb intensitat i
bon joc. En el primer temps
els igualadins van agafar distància en el marcador i la segona meitat es va controlar el
partit, aprofitant les ocasions

per maquillar el marcador final. Degut al resultat, en els
últims minuts s’aprofitava per
fer diferents proves de cara
el proper cap de semana. Al
final l’Igualada es va acabar
imposant per un contundent
11 a 3.
Fitxa tècnica
Porters: Oriol Sánchez i Joan
C. Santano
Jugadors: Jaume Doncel, Nil
Domènech, Carles Tudela,
Albert Guillem, Jason Goo-

dwin, Roger Alemany, Alex
Cano, Adam Gracia, Eric
Gamboa, Marc Cano, Chad
Goodwin, Albert Mudarra, Edgar Mudarra i Albert
Muntadas
Tècnic: Jason Goodwin
Seu Nacional Infantil a Sant
Joan Despí
Halcones Torrevieja 5 - HLIgualada 1:
Els jugadors surtien molt nerviosos en l’estrena a la lliga
nacional. Rebien un matiner

gol i després es combinava un
bon joc amb perdudes momentanies de control de partit, i el rival ho sabia aprofitar
Tres Cantos 7 -HLIgualada 3:
Partidàs dels igualadins, on
s’enfrontaven al clar favorit
de la competició, i a falta de
4 minuts, el resultat era de
3-3. La desinflada física fruit
del gran esforç pel gran partit disputat, va fer que en els
4 minuts finals es rebessin 3
gols

HLIgualada 0 - Valladolid 7:
El gran esforç fet en el segon
partit del dissabte, passava
factura el diumenge, això, i
el fet que el rival pressionava
desde el nostre camp la sortida del puck, va fer que el rival
es sentis còmode i pogues fer
el seu joc
Tot i els resultats, el cos tècnic
valorava molt positivament
els 3 partits d’aquesta Seu Nacional Infantil
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L’Handbol Igualada trenca la mala
dinàmica amb una àmplia victòria
HANDBOL / LA VEU

E

l passat dissabte el Finques Argent Handbol
Igualada
s’enfrontava a l’Handbol Esplugues B.
L’Igualada necessitava guanyar per girar el transcurs de
la competició, ja que s’havia
de trencar la dinàmica dels
darrers enfrontaments en els
quals l’Igualada sortia derrotat per la mínima diferència,
i això estava creant un sentiment d’impotència a l’equip.

I amb aquest sentiment
l’Igualada va sortit a la pista
a lluitar per aconseguir girar
la truita. Només començar la
primera part l’Igualada ja va
anar dominant el partit amb
una defensa i una porteria
molt fortes i un atac ràpid i
efectiu. Va acabar el primer
període amb un clar 16 a 11.
En la segona part l’equip local
va demostrar la seva superioritat vers l’Esplugues i cada
minut de joc anava eixamplant la seva diferència, amb

un joc trepidant i amb encert.
L’Igualada aconseguia superar a l’Handbol Esplugues i
superar també la mala ratxa dels últims partits. Amb
aquest joc el Finques Argent
Handbol Igualada
s’imposava finalment al rival amb un contundent 36 a
22. Sembla que l’Igualada ha
trencat la dinàmica perdedora dels últims partits i ara
han de consolidar en els pròxims encontres aquest resultat.

Igualada rep la distinció de Ciutat
Europea de l’Esport al Parlament
Europeu
IGUALADA / LA VEU

I

gualada va rebre aquest
dimarts, 4 de desembre,
la distinció de Ciutat Europea de l’Esport, concedida
per la Federació de Capitals i
Ciutats Europees de l’Esport
(ACES Europe).
L’acte, en què es van lliurar
una trentena de reconeixements, es va celebrar al Parlament Europeu, a Brussel·les,
i va ser presidit pel comissari
europeu d’Educació, Cultura,
Joventut i Esport, Tibor Navracsis, i pel president d’ACES
Europe, Francesco Luppatelli. Per part de l’Ajuntament
d’Igualada hi han assistit
l’alcalde, Marc Castells, la regidora d’Esports, Rosa Plassa, i el regidor de Promoció
Cultural i Relacions Institucionals, Pere Camps. També
han acompanyat la delegació igualadina, per part de la

Generalitat de Catalunya el
secretari general de l’Esport,
Gerard Figueras i, per part de
la Diputació de Barcelona, la
diputada delegada d’Esports,
Maite Fandos.
L’any vinent, les Ciutats Europees de l’Esport –amb
una població entre 25.000 i
500.000 habitants– seran divuit. A més d’Igualada també
ho seran Granada, Sòria, la
italiana Livorno o la britància
Coventry, entre altres.
A banda, també es van lliurar
altres guardons, destacant especialment el de Capital Europea de l’Esport, un títol al
qual opten ciutats de més de
500.000 habitants i que l’any
vinent distingirà la capital
hongaresa, Budapest.
Les Ciutats Europees de
l’Esport
La de Ciutat Europea de l’Esport és una designació que

reconeix les polítiques esportives locals que contribueixen
a millorar el nivell general de
salut dels seus habitants, a
través de la cultura de la salut, l’exercici i l’activitat física,
la transmissió de valors com
el joc net i l’enfortiment del
sentiment de pertinença a
la comunitat. Marc Castells
destaca que “aquesta distinció és un segell de qualitat
que reconeix l’esforç d’una
Igualada que, durant moltes
dècades, ha treballat per ser
una ciutat que viu i s’estima
l’esport a tots els nivells, que
ha assolit títols i èxits molt
rellevants, que ha aconseguit
que la seva ciutadania integri
l’activitat física i els hàbits
saludables en el seu dia a dia,
que disposa d’unes bones
instal·lacions i que gaudeix
d’una molt bona vitalitat pel
que fa als seus clubs, escoles i
entitats“.
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Victòria del sènior
femení abans
d’enfrontar-se pel liderat
VÒLEI / LA VEU

E

l Senior Femení va
guanyar el seu partit al
fortí, davant el Salou
per un 3-0 , i així mantenir
el pols amb les posicions de
dalt de la taula. Aquest cap de
setmana i el 15 de desembre
jugaran a casa del líder, en un
partit per aconseguir ser les
primeres.
Derrota del sènior masculí
El Jorba Solà Sènior Masculí va perdre per 3-0 a casa de
La Salle Girona. Els igualadins
van poder mantenir el pols
però la falta d’un atac més
contundent va posar les coses més planeres als gironins,
sobretot amb l’atac del punta,
que no es va saber parar en

defensa. El proper dia 15, nou
partit a Les Comes contra el
Manresa.
Cap de setmana rodó per
l’equip aleví femení
Les més petites del club s’emportaven un partit guanyat
per 0-4 contra el Club Volei
Gelida.
Els dos primers sets van començar molt igualats per
ambdós equips, i finalment,
l’Igualada es va acabar desmarcant amb uns ajustats
marcadors de 14-16 i 13-15.
En els dos sets finals, el Gelida ja no va tenir tant encert
de servei mentre que les igualadines van saber mantenir la
seguretat, sobretot en els serveis. Així l’equip va acabar el
3r i 4t set amb un doble 9 a 15.

Aleví femení de l’Igualada Vòlei Club

Josep Basols i Xavi
Amigó subcampions
estatals de ral·lis de terra
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

P

els voltants de la població madrilenya de
Villanueva del Pardillo
es va disputar la darrera prova
del campionat estatal de ral·lis
de terra amb la participació
de l’equip de Moto Club Igualada format per l’igualadí Josep Basols copilotat pel gironí
Xavi Amigó amb Skoda Fabia
R5 i l’equip del Motor Club
Sabadell format pel vallesà
Eduard Forés copilotat per
l’igualadí David Usón amb
Citroën DS3 R5.
El ral·li constava d’un total
de nou trams cronometrats
i que després de la pluja dels
darrers dies estaven força enfangats. Ja d’entrada Basols i
Amigó van ser els més ràpids
en el primer tram i al llarg

del ral·li van aconseguir una
nova primera posició amb
varis segons llocs que els situava en una còmode segona
posició final.
Però van rebre una penalització de 2 minuts per retallar el
traçat en un tram, la qual cosa
va fer que perdessin el segon
lloc i es classifiquessin en el
quart, però suficient per proclamar-se brillants subcampions estatals de ral·lis de terra.
Pel que fa a l’equip del MCS,
Eduard Forés i l’igualadí David Usón van fer un ral·li
caracteritzat per la seva regularitat tram a tram i que
finalment els situà en la novena posició. Tant aquest
ral·li com el campionat fou
guanyat per Xevi Pons copilotat per Rodrigo Sanjuan
amb Skoda Fabia R5.
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Abdessamad Oukhelfen -CAI -, 2n al Cros Internacional
de Granollers
ATLETISME/ LA VEU

L’atleta Sub-23 del CAI Petromiralles,
Abdessamad
Oukhelfen assolia una magnífica 2a posició general en la
prova Absoluta Internacional
masc. del 52è Cros Internac.
Ciutat de Granollers, únicament superat pel kenyà Isaac
Kiprono, guanyador absolut,
imposant-se a més l’atleta del
CAI en categoria Promesa,
diumenge passat al matí en
el Cros més prestigiós del calendari català, i únic que forma part del calendari RFEA
d’enguany.
Hi participaren un nombrós grup de 53 atletes del
C.A.Igualada Petromiralles,
amb una molt destacada actuació global, sobresortint les
tres victòries assolides: d’Abdessamad Oukhelfen en Promesa masc., de Carla Bisbal
en Cadets fem. i el triomf per
equips de les Cadets fem. del
CAI, a més del 2n lloc d’Iker
Pérez en Benjamins masc., i
del 3r d’Abdelhakim Hamid
en Promesa masc., entre altres grans actuacions en les
diferents curses.
Les proves eren puntuables
per al G.P. Català de Cros de
la FCA, i comptaren amb una
multitudinària participació
dels atletes capdavanters de
l’atletisme català de les diferents categories i també de
destacats atletes internacio-

nals, possibilitant novament
una magnífica matinal de
Cros.
Abdessamad Oukhelfen assolía una magnífica 2a posició
general en la prova Promesa/
Sènior Internac. masc. amb
29’31”, únicament superat
pel kenyà Isaac Kiprono, guanyador absolut amb 29’11”,
imposant-se a més en categ.
Promesa. Abdelhakim Hamid entrava 3r Promesa amb
32’47”, i Ayoub Ouchbab era
7è també en categ. Sub-23,
amb 33’53”, sobre els 10 km.
de cursa.
Carla Bisbal entrava guanyadora en categ. Sub-16 fem.
amb 8’02” sobre 2.000 m.
de cursa, entrant 10a Anna
Quero amb 8’32”, 11a Fran-

cina Massagué amb 8’33”,
28a Judit Navarro amb 9’05”,
42a Andrea Gil amb 9’19”,
43a Nuria Moix amb 9’20”, i
46a Mar Planas amb 9’25”, el
que els donava la victòria per
equips, amb 50 punts.
Cal ressaltar també la 2a posició d’Iker Pérez en categ.
Sub-10 masc., amb 2’51”,
entrant 45è Kilian Busquets
amb 3’25”, 61è Unai Adarve
amb 3’48” i 62è Guim Marimon amb 3’49”, sobre 750 m.
Marina Suria assolia una destacada 4a posició en Sub-20
fem., amb 15’17” sobre el recorregut de 4.000 m. conjunt
amb les Juvenils.
En Sub-18 masc. era 6è Roger Suria amb 18’07”, 17è
Cesc Lacueva amb 18’42”,

23è Riduan Boulbayem amb
18’50”, 39è Gerard Farré amb
19’56”, i 41è Jan Bisbal amb
20’14”, essent 2ns per equips
Juvenils.
Pel que fa a les Sub-14 fem.
entrava 7a Aya Boulbayem
amb 4’13”, 16a Mar Buchaca
amb 4’21”, i 17a Laia Alonso
amb 4’22”, sobre 1.000 m. de
cursa.
Ayoub Ait Addi era 8è en
Sub-20 masc. amb 18’14”,
entrant 12è Sergi Santamaria
amb 18’32”, sobre 5.500 m.
de cursa conjunta amb els Juvenils.
En Sub-12 masc. era 8è Outmane El Aggari amb 5’46”,
18è Pau Sala amb 6’09”, 45è
Roc Uson amb 6’35”, 52è
Aleix Sánchez amb 6’38”, i

81è Jan Marimon amb 7’21”,
sobre 1.500 m. de cursa.
En Sub-12 fem. era 11a Martina Llorach amb 4’33”, 36ª
Helena Aguilera amb 4’57”,
42ª Martina Camps amb
5’02”, 47a Ingrid Díaz-Guerra
amb 5’09”, 49a Jana Viladoms
amb 5’10”, 57a Mar Vila amb
5’19”, 64a Clara Pérez amb
5’25”, 65a Laia Cerro amb
5’27”, 69a Berta Ollé amb
5’30”, i 74a Natàlia Enrich
amb 5’35”, sobre 1.000 m.
En Sub-18 fem. era 15a Berta
López amb 15’42”, 22a Anna
Torras amb 16’03”, 24a Júlia
Solé amb 16’13”, i 26a Marcel·la Solé amb 17’46”, essent
3es per equips, sobre 4.000
m. de cursa conjunta amb les
Sub-20.
En Sub-14 masc. era 20è
Hamza Zeroual amb 10’17”,
i 69è Ulisses Caldito amb
12’00”, sobre 2.500 m.
En Sub-10 fem. era 21a Berta
Márquez amb 3’20”, 24a Eva
Hidalgo amb 3’21”, 26aBerta Ferrús amb 3’23”, 33a Elia
Martínez amb 3’28”, i 62a
Erin Conesa amb 4’07”, sobre
750 m. de cursa conjunta amb
els masculins.
Nil Cabello era 81è en Sub-16
masc. amb 15’17”, sobre 3.500
m. de cursa.
La guanyadora absoluta fem.
va ser Montse Mas (F.C. Barcelona) amb 28’19”, sobre
8.000 m. de cursa.

Bronze absolut de Quim Solé al Campionat de Catalunya Esprint
CURSA ORIENTACIÓ / LA VEU

A

quest passat diumenge va tenir lloc a
Tossa de Mar, la prova que tancava el calendari
català de curses d’orientació
2018: el Campionat de Catalunya Esprint.
Prop de 500 corredors es van
donar cita a les 10h del matí
a la platja de Tossa de Mar
per celebrar la prova classificatòria. El 60% dels primers
corredors de cada categoria
entrarien a la final que tindria lloc, la mateixa tarda.
Van ser tres els corredors
igualadins que van participar en la prova, els germans
Solé- Llobet en la categoria
elit i Daniel Degràcia en la
categoria H21A, tots tres
corrent pel Club Orientació
Catalunya (COC)
La prova classificatòria va

tenir lloc a la zona residencial de Tossa, circuits molt
ràpids i senzills que van servir per fer la classificació de
la tarda. Daniel Degràcia,
després d’un error de 4 minuts no va poder entrar a la
final A. En la categoria absoluta Roger Solé, que tornava
d’una lesió va quedar molt
lluny de poder entrar a la final i Quim Solé es va classificar com a últim classificat
de la categoria reina.
A la final, els circuits es van
complicat molt. La prova
transcorria per l’interior de
la zona emmurallada i els
desnivells eren molt pronunciats. Així doncs, el nivell de
concentració mental i física
havia de ser molt d’allò més
elevat. Després d’una final
molt disputada, Quim Solé,
aconseguia un tercer lloc final, per darrere del berguedà

Pau Llorens (COB) i el barceloní Biel Ràfols (COC).
D’aquesta manera tanquem

la temporada 2018 i esperem amb moltes ganes la
primera prova del calenda-

ri català 2019 el febrer de
l’any que ve.
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L’escalada pensada per a tots els
nivells: I-bloc Winter Edition

Triple partit europeu
per a Bernat Jaume
ESQUAIX / LA VEU

S

ESCALADA / LA VEU

A

quest passat dissabte
24 de novembre Ingravita va disputar el
seu primer Open d’escalada
en bloc: I-bloc Winter Edition.
Va ser una competició no oficial pensada per a tots els públics i usuaris sense importar
l’edat o el nivell d’escalada.
Ingravita va distribuir el dia
fent les categories infantils al
matí de 10 a 1 i els adults a la
tarda de 3 a 8 i per després les
finals dels adults de 9 a 10.
Aquest esdeveniment va ser
el retorn del famós i reclamat I-bloc que Ingravita feia
a l’agost per festa major, però
en versió hivern. Després
d’una pausa en les competicions, aquesta va esdevenir una
gran festa per tothom.
Els participants van poder
gaudir de més de 50 blocs
per tota la sala pensats per a

tots els nivells i per a totes les
edats.
Però què són els blocs? Són
recorreguts muntats amb
preses d’un mateix color, els
quals s’han d’escalar només
utilitzant aquest color des de
l’inici senyalitzat fins al final
també senyalitzat. D’entre els
50 blocs Ingravita proposa 8
colors (nivells) diferents: des
de blocs grocs, que són els
més fàcils i estan pensats perquè els pugui escalar fins i tot
algú que no hagi escalat mai,
fins als negres per a escaladors experts.
A més a sobre de les preses
de cada bloc, s’hi van afegir
altres preses de colors gris i
rosa que servien com a ajudes per els infants. Pensant en
la seva altura, envergadura i
edat.
D’aquesta manera s’aconsegueix que cadascú tingui reptes al seu nivell i per tant el
públic que es va poder apun-

tar a la festa va ser molt divers.
En la categoria dels adults, un
cop acabades les classificatòries es van disputar les finals
a la planta 1 d’Ingravita a la
zona FiveTen. Va ser la part
final a la festa que amb llums,
dj, i molta gent es van poder
veure els blocs més espectaculars i difícils de l’open amb
els millors escaladors i escaladores. La final va ser del tipus
americà; primer van sortir les
categories femenines durant
30 minuts amb 7 blocs per fer
i després els masculins amb
els mateixos blocs, variant la
dificultat.
Com en altres ocasions es
va fer un sorteig de material gràcies al que gairebé
tots els participats van rebre
algun premi. Les marques
col·laboradores van ser: Five
Ten, Black Diamond, Edelrid-Vaude, Fixe, E9, Climber
Up.

Important victòria del CPP Igualada
per la permanència
TENNIS TAULA / LA VEU

V

ictòria important del
Club Ping Pong Igualada contra un rival
directe per poder assolir la permanència, el CAI Santiago de
Saragossa.
Partit molt treballat, amb molt
bona actuació dels palistes
igualadins, contra un equip
molt difícil.
Destacar per una banda els dos
punt aconseguits tant per Daniel Luco i Francesc Masip, així
com la bones partides disputades pel juvenil Bernat Luco.
Jugaren : Daniel Luco (2),
Francesc Masip (2) i Bernat
Luco.
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etmana de lligues pel jugador del planter igualadí, Bernat Jaume, primer
a Londres i desprès a Amsterdam per acabar a Sttutgart.
Dimarts, al més que exclusiu club londinenc del RAC
i jugant amb el club Bexley
va cedir 2-1 amb l’anglès Ben
Coleman, 43è del rànquing
mundial. Amb el temps just,
dimecres al club City Squash
d’Amsterdam, club amb el que
juga la lliga neerlandesa, va
guanyar al gal·lès Peter Creed,
50 del rànquing mundial, per
3-2.
Dos dies desprès tocava lliga
alemanya amb l’Sttutgart Devils amb victòria convincent
el dissabte davant l’anglès Tom
Walsh 171, del món per 11-6,
11-6, 11-8 i derrota 3-1 en un
dur partit davant l’alemany
Jens Schoor, jugador que ja
no competeix amb regularitat,
però no fa pas gaire, va estar
en el TOP 40 del món.

Joel Jaume cau a quarts de final a Pamplona
El gran dels Jaume es va desplaçar a Pamplona per jugar
una nova prova del circuit
nacional d’esquaix caient en la
ronda dels últims 8 davant el
gallec Victor Reguera per un
ajustadíssim 9-11, 10-12, 1012.
Lliga catalana de 2a.
Gran victòria de l’equip
RS-PLASTNET
Bona jornada pel tercer
equip sumant una important
victòria 3-1 davant els de
Terrassa.
Toni Fernàndez va cedir en
un partit renyidíssim resolt
pel 14-12 en el cinquè set davant Robert Gutiérrez, Toni
Jiménez va resoldre 11-9 en
el 5è set davant Noel Hita,
Rafa Sánchez va sumar 11-9,
11-4 , 11-7 amb Narcís Sánchez i finalment Joan Llorach
va dominar 3-0 a Ivet Isern.

Bon partit sense
recompensa per l’Anoia
Rugby Club
RUGBY / LA VEU

L

es jugadores de l’Anoia
Rugby Club, amb les
seves companyes del
Rugby Club Martorell, van
jugar l’últim partit de la primera volta el dissabte passat
a Martorell. S’enfrontaven a
les més que conegudes Carboneres de Terrassa. Les
Hipofúries i les Carboneres
es jugaven en aquest partit
classificar-se per primera categoria en la segona volta, es
presentava doncs un partit
interessant i molt igualat.

Les Hipofúries sortien al
camp amb 15 jugadores,
sense cap recanvi, però amb
molts ànims. El marcador
el van obrir les Hipofúries,
però Carboneres no abaixen
el cap i després d’una primera part molt intensa el marcador quedava igualat.
A la segona part, el partit va
continuar essent molt igualat, però l’expulsió d’una
hipofúria i els recanvis de
Carboneres van decantar el
marcador a favor de les de
Terrassa. El partit acabava
24-29.
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La Boixeta Cultural d’hivern proposa nombroses activitats
a Igualada al voltant del Nadal, els Tres Tombs i el FineArt
CULTURA / LA VEU

E

l departament de Promoció Cultural de
l’Ajuntament d’Igualada ha editat un nou número de la seva agenda d’actes,
la Boixeta Cultural. La nova
Boixeta d’hivern –desembre,
gener i febrer– conté un gran
nombre d’activitats relacionades, evidentment, amb les festes de Nadal: cantades de nadales, els Pastorets de l’Esbart
Igualadí celebrant els seus
60 anys, la Festa dels Reis, el
tradicional concert d’orgue
del mestre Joan Paradell, el
Concert de Sant Esteve de la
Coral Mixta, el concert de
Nadal de la Jove Orquestra
Simfònica de l’Anoia (JOSA)
i el de reis de la Coral els Verdums, el concert al servei de
la comunitat organitzat pel
Rotary Club, la Gala de Cap
d’Any amb l’Orquestra Terres
de Marca, el concurs de pessebres del barri de Santa Caterina, els actes de la Marató

de TV3 o la fira de Nadal i de
Reis, entre molts altres.
Entre les novetats nadalenques d’enguany, destaquen
l’espectacle de dansa El Trencanous del Russian Classical Ballet, l’exposició Faruk.
Històries del 28 de desembre amb motiu dels 75 anys
d’aquesta emblemàtica figura
i la representació de l’Estel de
Natzaret a càrrec d’un grup
d’actors locals. També hi ha
els tallers, contes i activitats
de caràcter familiar que es
programen al Museu de la
Pell i a la Biblioteca Central
i els espectacles de temàtica
diversa a càrrec d’entitats de
la ciutat, com els de La Xarxa d’Igualada, Galàxia Poètica, l’Agrupació Sardanista, el
Cineclub Ateneu, les cançons
d’Anna Roig i Àlex Cassanyes del cicle Escena Sonora,
la programació de cinema i
de les Músiques de Butxaca
amb les Sey Sisters a l’Ateneu
i també la del Teatre de l’Aurora. En aquest punt, cal re-

cordar que, de cara a la nova
temporada, el Teatre Municipal l’ateneu ofereix, com cada
any, la possibilitat de comprar un abonament per a la
programació de gener a juny
per a tres o cinc espectacles,
que pot ser un bon regal per a
aquestes festes.

Aigua de Rigat organitza un recital
solidari de poesia per donar suport a
la Marató de TV3
“Gotes de vers solidari”
comptarà amb la participació de coneguts/
des poetes i poetesses de
l’Anoia

POESIA / LA VEU

A

igua de Rigat, empresa gestora del cicle
integral de l’aigua, organitza el proper divendres 7
de desembre, amb el suport de
la Llibreria Llegim i l’Associació Cultural Galàxia -entitat
cultural sense ànim de lucre
que dona suport a la poesia i
la música- un recital solidari
de poesia amb la participació
de coneguts/des poetes i poetesses de l’Anoia.
L’acte, titulat “Gotes de vers
solidari”, servirà per donar
suport a la investigació sobre
el càncer a través de La Marató de TV3. Carmel·la Planell, professora, escriptora i
fotògrafa molt implicada en
causes socials d’Igualada, serà
l’encarregada de presentar i
conduir el recital.
Els participants seran rapsodes, poetes i poetesses anoiencs com: Feliu Formosa, David Ymbernon, Jaume Ferrer,
Josepa Ribera Vallès, Lleonard
del Rio, Franc Guinart, Mar-

garida Bernús, Isabel Casas,
Rosa Ma Closa, Cèsar Ramírez, Lluïsa Avante, Alejandro
Penalva, Noelia Tomàs o Alex
Espinar, entre d’altres. A més,
el músic igualadí Albert Gàmez amenitzarà musicalment
la vetllada.
Aigua de Rigat, com a empresa compromesa amb les
persones i l’entorn que l’envolta, vol donar suport a la
investigació contra una les
malalties que més morts causa

a Catalunya, més de 10.000 a
l’any. El càncer és la primera
causa de mort entre els homes
i, la segona, entre les dones.
Cada dia moren 28 persones
de càncer.
“Gotes de vers solidari” servirà
per donar suport a la recerca
per aconseguir nous mètodes
de prevenció, de diagnòstic
i tractaments més eficients, i
serà un espai on la poesia serà
la protagonista, amb una participació oberta a tothom que
vulgui compartir una lectura
amb el públic. L’aportació serà
voluntària i els diners recaptats es donaran íntegrament
a la Fundació La Marató de
TV3. L’espai obrirà a les 19.45
h. Aforament limitat. Adreça: carrer de Santa Maria, 10
d’Igualada.

També cal destacar que, al
mes de gener, tindrà lloc la
festa de l’Antic Gremi de Traginers, amb els típics Tres
Tombs. I, a més de la programació d’exposicions habitual,
a finals de febrer comença el
FineArt, festival de fotografia, amb peces de grans ar-

tistes en diferents espais de
la ciutat i també s’obre el termini per inscriure’s al Carnaval 2019. La Boixeta Cultural
d’Igualada es pot consultar
al web www.igualada.cat o es
pot recollir en format paper
als equipaments municipals
habituals.

Presentació llibre “Els noms
de casa de la Llacuna”
LLIBRES / LA VEU

E

l passat 1 desembre de
2018 va tenir lloc a la
Sala de Plens de l’Ajuntament de la Llacuna la presentació del llibre Els noms de casa
de la Llacuna a càrrec de Ramon Marrugat Cuyàs, Doctor
en Filologia Catalana i membre de l’Institut d’Estudis Penedesencs, del qual és autor Joan
Alegret Sanromà, President del
CELL.
La presentació del llibre va despertar molt d’interès i la Sala
de Plens es va omplir de gom a
gom d’assistents que van seguir
amb atenció els parlaments del
Dr. Ramon Marrugat, del Sr.
Joan Alegret i de l’alcalde Sr.
Josep Parera, que va cloure l’acte. En acabar, es va oferir una
copa de cava mentre hi havia
un animat col·loqui.
El llibre és bàsicament un recull o inventari de tots els
noms de les cases de la Llacuna, vila i terme. La particularitat d’aquest llibre és que no
es tracta d’una simple i freda
col·lecció de noms sinó que de
cada un d’ells se n’ofereix la lo-

calització exacta, si és en nucli
urbà el carrer i número, si són
les masies les coordenades. A
més, se n’explica l’etimologia
del noms, és a dir l’origen, i així
mateix se’ls vincula a l’època en
que foren creats, la qual cosa
ens dona una idea de la seva
antiguitat. Per tant, ens n’ofereix tant una visió sincrònica
com diacrònica.
Per altra banda, una altra de
les originalitats del llibre és que
l’autor ens explica els trets específics de la Llacuna a través
del temps en l’ús de l’article
personal en i en conseqüència
dels proclítics cal i can.
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Òmnium Anoia i el Teatre Elsa Artadi i Lloll Bertran presenten a
de l’Aurora renoven
Barcelona, “Amb senyera d’esperança”
l’acord de col·laboració
el tercer dietari de Celdoni Fonoll
LLIBRES / JAUME SINGLA

D
TEATRE / LA VEU

L

a delegació anoienca
d’Òmnium Cultural i
Unicoop Cultural –cooperativa que gestiona el Teatre de l’Aurora- han renovat
l’acord de col·laboració gràcies al qual les dues entitats
fomenten el consum cultural
en llengua catalana i comparteixen projectes culturals.
El pacte inclou la difusió de
les activitats culturals i de la
programació escènica del Teatre de l’Aurora; l’organització
d’activitats realitzades conjuntament entre Òmnium Anoia
i la sala independent igualadina o avantatges en la compra
d’entrades pel teatre per als
socis i les sòcies d’Òmnium
Anoia.
Òmnium Cultural Anoia
Òmnium Cultural Anoia és
una de les quaranta seus territorials d’Òmnium Cultural
que, nascuda fa 47 anys, treballa per la llengua i la cultura,
l’educació i la cohesió social, i
en aquests darrers anys espe-

cialment per esdevenir un país
nou. L’entitat, amb 1.100 socis
a l’Anoia i 64.000 a Catalunya,
treballa conjuntament amb les
forces sobiranistes per votar
en un referèndum, impulsa
el projecte per reconèixer les
lluites compartides, organitza
els Premis al Compromís Cultural, les festes de l’Educació
i programa regularment conferències i presentacions de
llibres, entre d’altres projectes.
Teatre de l’Aurora
El Teatre de l’Aurora, gestionat per la cooperativa Unicoop Cultural, és un projecte
col·lectiu sense ànim de lucre
basat en la complicitat, la participació i la cooperació. Ofereix una programació estable
des de 1996 amb la voluntat
que el teatre, i la cultura en
general, siguin accessibles per
a tothom a través d’una oferta
de qualitat. El Teatre de l’Aurora, ubicat a Igualada, forma
part de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya
(ADETCA) i de la Red de Teatros Alternativos.

Neuro-màrqueting i
neuro-política a l’AUGA
CULTURA / LA VEU

El proper dilluns dia 10
AUGA commemorarà els 75è
Aniversari de la Vinguda del
Patge Faruk a Igualada. Fet
entranyable i conegut per tots
que ara recordarem des dels
seus inicis.
Més complicat va ser el tema
d’aquesta setmana desenvolupat per un jove especialista
en neuro-màrqueting i neuro-política: Pau Valls Murtra.
El fet és que des dels mitjans
electrònics i sobretot informàtics ho poden saber tot de nosaltres i saber-ho en el seu benefici que no sempre (o potser
mai) coincidirà amb el nostre.

illuns es va presentar
a La Casa del Llibre
de Barcelona, Amb
senyera d’esperança el tercer
dietari de Celdoni Fonoll, que
arriba després de El caminant
del Parc i Gelós de vida, editats tots tres per Cossetània
edicions.
La consellera Elsa Artadi
-que ha estat de les primeres
persones en llegir el dietari de
Celdoni Fonoll- en va destacar la importància i l’amenitat
“que aboca en Celdoni en la
seva crònica d’actualitat, que
ens serveix per entendre uns
moments molt complicats de
la nostra història. Els dietaris
són molt importants com ho
he parlat avui mateix quan he
visitat els presos en vaga de
fam a Lledoners”.
La consellera Artadi es va entretenir en llegir alguns fragments del llibre i en va destacar alguns paratges que “amb
el temps, s’han revelat molt
més importants del que ens
varen semblar en el seu moment. I en Celdoni té la habilitat d’escriure-ho salpebrat
de poemes i anècdotes”.
Amb senyera d’esperança és
un dietari que comprèn els
anys 2015 i 2016 i Elsa Artadi no va voler acabar la seva
intervenció sense preguntar
a Celdoni Fonoll, quan tindrem disponible el quart dietari que va del 2017 al 2018,
dos anys especialment im-

portants de la nostra història.
Segons l’autor en un mes i
mig “el lliuraré a l’editor i ell
ja programarà la sortida al
carrer”.
Com és habitual en els treballs d’en Celdoni Fonoll i els
de la Lloll Bertran “tots dos
ens fiquem una mica en la
feina de l’altre” i ho va demostrar cantant un versió modificada en la lletra del “Piu, piu”
del Mikado. També va recitar
uns versos inclosos en els dietaris d’en Celdoni.
La presentació va acabar amb
un recital –que també és habitual- de la família Fonoll
(Celdoni, Lloll, Elna, Gerber
i Pui) de cançons del cantant
i poeta calafí, amb l’acompanyament de Isaac Fonoll al
piano, Neus Santesmases a la
flauta i Gemma Ferré al violoncel.
En aquest tercer dietari de
Celdoni Fonoll assistim al re-

lat d’uns fets -2014 i 2015- que
ara vistos amb la perspectiva
del temps se’ns revelen molt
més transcendents del que
copsàvem mentre passaven. I
és que en Celdoni té la virtut
d’explicar de forma planera
dotada de denúncia, ironia i
un punt de mala llet, tot allò
que veu –i viu- en el seu dia a
dia de voltar per tot el territori de parla catalana.
Si en el seu primer dietari El
caminant del parc dèiem que
en Celdoni recuperava el gènere literari del dietari, després de llegir el segon Gelós
de vida i haver començat el
tercer Amb senyera d’esperança, podem dir que no només
recupera el gènere, sinó que
el puja a un nivell molt alt, no
endebades es tracta de viure
l’actualitat política i social de
Catalunya, passada pels ulls
crítics d’un dels millors poetes contemporanis.

Petits i grans lectors de la Biblioteca
commemoren l’Any Pedrolo
descobrint les seves obres
LLIBRES / LA VEU

L

a Biblioteca Central
d’Igualada ha celebrat
l’Any Manuel de Pedrolo,
dedicat al prolífic autor segarrenc, amb unes sessions especials de dos dels seus clubs de
lectura. D’una banda, el Club
de lectura en català ha llegit i
comentat la novel·la policíaca Es vessa una sang fàcil, que
Pedrolo va escriure l’any 1952.
D’altra banda, els nens del Club
de lectura infantil han parlat
d’El principi de tot, un àlbum
il·lustrat per Pep Boatella ins-

pirat per aquesta història sobre
la vida i l’atzar que va escriure
l’autor.
La trobada per comentar Es
vessa una sang fàcil, que es va
fer el dimecres 28 de novembre, va comptar amb la quinzena de lectores que formen part
del Club de lectura en català,
que modera Magda Bartrolí.
Aquesta petita gran novel·la
està considerada una de les primeres obres del gènere negre
en català i explica la història
de quatre malfactors que atraquen un banc a la Barcelona
dels anys 50 i les peripècies que

viuen quan un d’ells fuig amb
els diners. El gènere policíac és
un dels molts que va cultivar
Manuel de Pedrolo, autor de
més d’un centenar d’obres però
conegut sobretot pel Mecanoscrit de segon origen.
D’altra banda, el club infantil,
que modera Francina Bacardit, es va trobar el divendres 16
de novembre, i va passar una
bona estona explorant l’univers
Pedrolo. Així, a més de parlar
d’ell, també van crear el seu
propi poema visual, un gènere
literari que l’escriptor també va
dominar.
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Mostra Igualada organitza una foto de família
dels 30 anys

TEATRE / LA VEU

A

mb motiu dels 30
anys de la fira, Mostra Igualada ha organitzat una foto de família
on hi apareixen moltes de les
persones que l’han fet possible durant tots aquests anys.
S’hi han reunit els 5 directors artístics de la història
de la fira a Igualada (Pere

Fontanet, 1990-1995; Agustí Coll, 1996-2005; Joan Segalés i Joan Faneca - Vol
Ras, 2006-2007; Òscar Rodríguez, 2008-2014; Pep
Farrés, 2015-actualitat), així
com part dels equips organitzatius, voluntaris i famílies acollidores, companyies
programades i altres entitats
i agents del sector, entre les
quals la Fundació Xarxa i

l’Agrupació Rialles.
També hi han assistit les
institucions organitzadores,
l’Ajuntament d’Igualada i la
Generalitat de Catalunya,
amb la representació de l’alcalde Marc Castells i el director dels Serveis Territorials a
la Catalunya Central del Departament de Cultura, Lluís
Cerarols, respectivament. La
Diputació de Barcelona, ins-

Jaume Ferrer als
Jocs Florals de
l’Ajuntament de
Barcelona

titució col·laboradora, també
hi ha estat present amb la
presència d’Òscar Pasqual,
Coordinador de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports.
L’acte s’ha clos amb un brindis i un refrigeri durant el
qual s’ha conversat distesament recordant anècdotes i
proposant idees per a la propera edició, que tindrà lloc
del 4 al 7 d’abril de 2019.

Anualment el rapsode igualadí Jaume Ferrer és convidat a
recitar en els Jocs Florals de la
Tardor d’ACA. Sempre s’havien
fet el segon diumenge de novembre al migdia, però a partir
d’aquesta convocatòria s’han
traslladat a un dia laborable a
la tarda. Fou el divendres 30, a
la mateixa Sala de Cròniques de
l’Ajuntament de Barcelona. L’acte fou presidit pel senyor Miquel
Àngel Essomba, Comissionat
de l’Ajuntament de Barcelona.
Es convocaren quatre premis.
La guanyadora de la Flor Natural, amb el poema Els vells
amants, va ser Imma Fuster
Tubella, de Barcelona. L’englantina, amb Díptic de sol ixent,
Montserrat Gallart i Sanfeliu,
de Barcelona. La Viola, amb
Cant espiritual (arran de terra),
Joan Adell i Álvarez, de Blanes.
I Tema Lliure, amb Epicúria,
Miquel Maria Lluch i Ventura,
de Barcelona.
Intervingueren quatre rapsodes: Maria Bonafont, Dolors
Dilmé, Jaume Ferrer i Jaume
Rocosa. Al nostre compatrici li
destinaren la lectura de la Viola.

una pinzellada de bossa nova
aquí o allà aquell aire mig celta que intueixes i no saps d’on
ha sortit. La Raquel és com
una ‘cantaora’ menudeta que
no fa cante, com una cantant
de fado que no canta fados
o com aquella noia que pots
trobar al metro o la cantonada de qualsevol dels nostres
carrers i que mai sospitaries
que tingués aquesta capacitat
de que murmurar sentiments,
de llegir l’ànima i de dir-ho
com qui no vol amb la seva
veu dolça i forta alhora.
De fet, a les cròniques que
trobo per Internet veig que
diuen que té una veu melismàtica (“Dit de la seqüència
o del dibuix melòdic molt ornamentats “, segons el diccionari) i, a part de que acabo
d’aprendre una paraula nova,
hi estic d’acord.
I molta part d’aquesta ornamentació va a càrrec dels
seus companys de viatge:
Amaia Miranda, guitarra (i
productora del disc), Yeray

Hernández, guitarra i mandolina, Marco Boi al contrabaix i Glòria Maurel a les
percussions. Tot ells acaben
de cosir d’una forma simple,
però magistral, el ric vestit
de les cançons de la Raquel,
simples d’estructura i profundes d’intencions i de matisos.
Una col·laboració riquíssima
que va fer que el concert de
divendres ens passes com un
sospir (almenys a mi).
Raquel Lúa, un descobriment, una veu que ens arriba
de Nou Barris i que afegeixo a
la que ja comença a ser llarga
llista de veus joves catalanes
del moment. Totes elles, i la
Raquel en particular perquè
era la que no coneixia, ens asseguren un futur esplendorós
pel que fa a la música nostra
de cada dia.
Acabo amb una estrofa que
em va arribar especialment:
“Te quiero porque me quiero.
Te quiero porque me quieres.
Te quiero porque te quieres.”
Amén!

Músiques de Butxaca

Te quiero porque me quiero
MÚSICA / PEP TORT

R

aquel Lúa, una noia
joveneta
joveneta,
menudeta, vestit llarg
vermell, peus descalços, aparentment tota fragilitat. Tota
fragilitat fins que obre la boca
i comença a cantar. I no és
que la Raquel tingui un doll
de veu ni una gran potència
(i menys el divendres que estava molt constipada, amb tos
inclosa i que va fer un gran
esforç per aguantar el concert sencer). El que de debò
transmet la Raquel és una
gran passió. Ens presentava
el seu disc Ruegos y demás i
en unes lletres molt treballades, molt riques de matisos,
de girs, ens parla d’històries
de vida, d’amor, amb estrips
profunds a l’ànima, amb penes, amb alegries i llàgrimes
i sospirs i vermells molt vermells de sang intensa, de nits
i sentiments i de plors i de
vida i de tot (“¿què me quedará si las caricias callan?”).

I tot vestit amb tons aflamencats, mediterranis, amb matisos caribenys i alguna ombra
zíngara, passatgera... Les se-

ves cançons (ella n’és l’autora)
passen en un moment de la
copla més íntima a l’havanera
pausada i plena de llum, amb
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francescamps : realisme i puntillisme
al Casal del Passeig
EXPOSICIONS / LA VEU

Aquests propers dies al Casal
del passeig es podrà gaudir
d’una exposició de Francesc
Camps, una mostra de pintures i dibuixos amb temes
majoritàriament d’Igualada,
Òdena, Montserrat...
Els olis són treballs d’estil realista, molt detallats, és pintura d’estudi, de pinzells petits i
moltes hores…
Els dibuixos són a tinta i a
base de puntillisme, que primerament es fan a llapis i
s’acaben amb un puntillat laboriós, totalment fet a mà.
En Frances Camps és un veterà en les arts plàstiques, porta
molts anys fent exposicions
arreu, participant en concursos, col·laborant amb entitats,
etc... L’any 2007 guanyà el 1r.
Premi de pintura en un concurs internacional a Andorra, cosa que el va esperonar
a continuar amb entussiasme
en la seva passió artística.
L’exposició es podrà visitar
durant tot el mes de desembre i fins el 6 de gener del
2019, matí i tarda en l’horari
del Casal El Passeig.
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La professora de LaGaspar El Bibliobús Montserrat
Olya Dubovik premi Ciutat celebra 20 anys
d’Igualada de disseny
LLIBRES / LA VEU

A

DISSENY / LA VEU

E

ls
Premis
Ciutat
d’Igualada reconeixen,
en la seva 23a edició,
el talent creatiu i artístic a la
capital de l’Anoia. Pel que fa
al Premi Gaspar Camps, que
té per objectiu reconèixer el
talent en el món del Disseny,
seguint la convocatòria de
l’Ajuntament d’Igualada amb
la col·laboració de Disseny=Igualada i la nostra Escola, el
jurat ha atorgat al treball “El
Redondo Bags”, de la dissenyadora en de complements
de pell i professora de LaGaspar Olya Dubovik, amb un
premi econòmic i la possibilitat de mostrar la seva obra en
una exposició.
Olya Dubovik es la coordina-

dora del cicle de pell de l’escola municipal d’art i disseny
de la Gaspar i una de les professores del Taller de Cuir del
mateix cicle formatiu.
Aquest premi suposa un reconeixement professional que
només fa que constatar, una
vegada més, la competència i
l’excel·lència dels professorat
que preparar al futurs professionals del disseny en pell i la
neoartesania de l’escola d’art i
disseny LaGaspar d’Igualada.
Per a més informació sobre
els cicles formatius oficials
professionalitzadors de grau
mitjà d’Artesania de Complements de Cuir, cicle formatiu amb titulació oficial
i únic a Catalunya, trucar a
l’escola 93.805.52.62 o www.
lagaspar.com

quest dimecres 21 de
novembre el Bibliobús Montserrat fa 20
anys que apropa la cultura a
13 nuclis de població en 12
municipis d’entre 300 a 3.000
habitants, de les comarques
de l’Anoia i l’Alt Penedès. La
inauguració va ser el 21 de
novembre de 1998 a Hostalets de Pierola tot i que no va
començar a donar servei fins
el 14 de desembre.
L’objectiu del bibliobús és
oferir un servei de lectura
pública de qualitat a tots els
habitants i entitats dels municipis. El tracte personalitzat,
l’adequació dels serveis i el
fons a la demanda dels usuaris són els puntals del servei.
El servei està gestionat per la
Diputació de Barcelona i que

rep el suport de la Biblioteca
Central d’Igualada.
Al gener d’enguany es va inaugurar el nou vehicle, amb
més espai per als usuaris i
millorant l’accessibilitat, ja
que incorpora una plataforma elevadora. Conté un fons
de 7.500 documents i 23 publicacions periòdiques. Programa activitats de foment de
la lectura dirigides a tot tipus
d’usuaris però posant especial atenció al públic infantil i
familiar.
Dóna servei a 13 municipis: La Beguda Alta, Cabrera
d’Anoia, Carme, Castellolí,
Copons, Jorba, La Llacuna,
Òdena, St. Martí Sesgueioles,
St. Martí de Tous, La Torre
de Claramunt, La Torre de
Claramunt-Vilanova d’Espoia, Vallbona d’Anoia.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Curses de braus

L

legim en el programa de la Festa
Major d’Igualada, de l’any 1935,
en l’apartat “Diversions Particulars”: “Plaça de Braus, instal·lada davant del col·legi dels Germans Maristes. Dies 25 i 26 (d’agost) - Tarda a dos
quarts de cinc en punt. Grans curses,
torejant-se 4 magnífics raus, per notables i coneguts professionals” (Notem
que no s’esmenten cap dels seus noms)
Al no figurar entre les Festes i Actes
Oficials, entenem que era organitzat
per alguna empresa aliena al municipi.
D’aquestes curses, en resta un testimoni gràfic, que va fer “el Truco”, en Josep
Castelltort Ferrer (Estereoscòpia, de

60 x 130) que es guarda a l’Arxiu Històric Comarcal d’Igualada, A.H.C.I.)
Es van celebrar en el lloc on avui hi ha
l’edifici de la Mútua Igualadina, o sia,
tocant al passeig Verdaguer, on era
l’anomenat “camp de l’escorça”.
En la fotografia podem observar, al
cantó esquerra, el final de la façana de
l’escola dels Maristes, i darrera, s’apunta el capdamunt del campanar de l’església de la Soledat.
Curiosament, aquell any, l’Ajuntament
organitzà diferents concerts (6 en total), que foren: qualificats de: Selecte,
Escollit, Gran, Magne, Important i
Notable...
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EXPOSICIONS
PARAULES +
ELEMENTS NATURALS
= EMOCIONS

Maite Franquesa.
Un conjunt de petits quadres realitzats agafant en préstec les paraules dels qui saben escriure. A
partir de l’emoció que produeixen aquests mots, l’autora ha creat
imatges amb elements naturals i
un traç molt simple.
Del 22 d’octubre al 5 de desembre
al Punt de lectors de la Biblioteca
Central.

ESTAMPA’T.
SERIGRAFIA

Del disseny a l’estampació. Aquesta exposició recull el procés creatiu utilitzat en la realització de
samarretes serigrafiades amb il·

lustracions i missatges tipogràfics.
Mostra de treballs de l’alumnat de
2n Assistència al Producte Gràfic
Imprès
Del 3 al 21 de desembre a La Gaspar
Sala d’exposicions

9054KM

Un recorregut pels 25 anys
d’agermanament entre la comunitat
de Nueva Esperanza (El Salvador) i
Igualada.
Del 30 de novembre al 29 de desembre a la Sala d’exposicions de la Biblioteca Central.

FARUK. (HISTÒRIES
DEL 28 DE DESEMBRE)

En el 75è aniversari del Patge Faruk,
aquesta exposició repassa la seva relació tan especial amb la ciutat i amb
els Reis,

Del 16 de novembre al 13 de gener
a la sala d’exposicions del Museu de
la Pell

sobre la tela
Fins el 6 de gener al vestíbul del
Teatre de l’Aurora.

CONCURS DE
FOTOGRAFIA DE
L’EUROPEAN BALLOON
FESTIVAL

PREMI CIUTAT
D’IGUALADA
PROCOPI LLUCIÀ

Una exposició que mostra les millors fotografies presentades al concurs fotogràfic de l’European Balloon Festival.
Del 6 al 30 de novembre a l’Empremta de Gràfiques Vilanova

TERRITORI

Núria Riba
Conjunt d’obres pictòriques que ens
volen traslladar a diferents poblacions d’arreu on l’artista fa una visió
personal del que ella veu i la plasma

Es presentarà una selecció dels
treballs presentats en la modalitat
de fotografia del premi de creació
artística Procopi Llucià.
Del 16 de novembre al 9 de desembre a la Sala Municipal d’Exposicions

TERRA AMUNT,
TERRA AVALL

Fèlix Plantalech.
Pintura
Del 29 de novembre de 2018 al 12
de gener a Artèria, espai d’art

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

A propòsit del Dia del Mestre, una mirada al Monument al
Mestre i a l’obra de l’igualadí Josep Maria Codina Corona

U

n any més, la darrera setmana de novembre
ha vist la convocatòria per a la celebració
de “El Dia del Mestre”, una festivitat en la
qual –puntualment- s’ha anat fent elogi de la professionalitat de totes les persones lliurades al món
de l’Ensenyament, no sense i de retruc –com ha estat una secular tradició- convidar a tota la docència
a honorar al seu sant patró, sant Josep de Calassanç
(Peralta de la Sal, 1557 - Roma, 1648); aquell jove
estudiós, ordenat sacerdot als 25 anys, que va ser el
fundador de les Escoles Pies a l’any 1597, empès per
la generositat de transmetre l’univers del coneixement a tots els infants, especialment els més desafavorits. Atesa la seva talla humana i espiritual, no va
tardar a ser venerat com a sant per part de l’Església
catòlica; endemés que el Papa Climent XIII el va
canonitzar a l’any 1767.
I, és a propòsit d’aquest “Dia del Mestre” que, una
mirada al Monument que li ret un significat homenatge, just a l’entorn de la zona escolar més propera
a l’Escola Emili Vallès, apunta a ser un doble reconeixement, no solament a la figuració que el representa a aquest mestratge sinó al talent artístic de
l’autor de la mateixa escultura, l’igualadí Josep Maria Codina Corona (1935, 2006, Barcelona). Això
és, des de tombants dels anys seixanta, plenament
consolidada, l’obra de Codina Corona ha resseguit
un llarg itinerari que va des del realisme fins a l’abstracció, amb unes figuracions molt personals, genuïnes i irrepetibles. Lluny de qualsevol model rutinari, la seva escultura és una ferma aposta per a la
descoberta imparable de noves maneres de modelar i de dimensionar unes figures que mai no cauen
en l’encasellament de cap tendència o estil artístic.
Amb tot, el conjunt de la seva obra, intencionadament absent de gradacions cromàtiques, és d’una
elevada contemporaneïtat, que juga tot combinant
elements reconegudament figuratius amb mostres
especialment abstractes sense presentar-los en opo-

sició. El procés creatiu de totes les seves escultures
parteix, doncs, d’una concepció –mental- inicial en
què inevitablement cal cercar unes composicions
que, gràcies a una magnífica destresa manual i a un
no menys extraordinari domini de la tècnica escultòrica, mostren una mena de joc entre el missatge
que es vol transmetre i una mútua objecció entre
tots els elements materials que, definitivament,
conformen la pròpia escultura: una escultura que,
comptades vegades, apunta a ser realment allò que
es proposava aparentar, per realista que fos. Efectivament, ell en fa de cada obra una creació que és
una recreació, o si es vol l’imaginari d’una hipotètica quimera.
Gracies al seu concepte ampli d’escultura i al seu
procediment artesanal, les seves realitzacions ine-

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

quívoques però diverses han aconseguit eternitzar-se amb el pas del temps; en el benentès que totes
les formes i composicions s’ajusten còmodament a
aquella idea mental prefixada i sempre en constant
reflexió que li va permetre de desenvolupar una reeixida carrera.
En summa, per les seves mostres públiques i en
galeries d’art ha estat mereixedor de nombrosos
premis i guardons; essent els treballs més populars
alguns monuments igualadins, com: el Monument
al mestre, al Pare Amadeu Amenós, a la Sardana i al
poeta Joan Llacuna. Àdhuc són admirables els seus
Monuments a Guimerà, a Barcelona, al Vendrell i a
Santa Cruz de Tenerife; endemés d’altres talles que
es troben al Canadà, als Estats Units, a Sudamèrica
i per arreu d’Europa.
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AGENDA
LECTURA DE POEMES
Igualada
Lectura de poemes amb MarcelRiera, traductor d’Un altre temps de W.H. Auden i
autor de No seràs un estrany.. Intervenen
en l’acte Marcel Riera, Albert Nolla, traductor, i Maria Enrich, professora de català
Lectura en anglès i català per part d’estudiants de secundària dels instituts Pere Vives
Vich, d’Igualada, i Pla de les Moreres, de
Vilanova del Camí
Dimecres a 2/4 de 8 del vespre a la Llibreria Aqualata.

DIVENDRES 7
RECITAL SOLIDARI
Igualada
“Gotes de vers solidari”. Aigua de Rigat, amb el suport de la Llibreria Llegim
i l’Associació Cultural Galàxia un recital
solidari de poesia amb la participació de
coneguts/des poetes i poetesses de l’Anoia.
Divendres a les 8 del vespre a Aigua de
Rigat

DISSABTE 8

POESIA
Piera
“Manuel de Pedrolo. Mai no és de nit”.
Composició poeticomusical. L’any 2018 és
any Pedrolo i en el centenari del seu naixement li dediquem una composició poeticomusical amb Jaume Calatayud i Vicente
Monera.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca

NADAL MARKET
Igualada
Iniciativa comercial de productes de disseny i artesania a Igualada. L’objectiu del
mercat és oferir una selecció de disseny
i qualitat per regalar durant les festes de
Nadal.
Els caps de setmana fins el 23 de desembre a l’Empremta de Gràfiques Vilanova
FIRA DE NADAL
Igualada
Fira d’articles nadalencs (artesania, ornaments, pessebres, gastronomia), acompanyada de cantades de nadales de les corals
de la ciutat, Tallers infantils: cada dia de
fira.
Els caps de setmana fins el 23 de desembre al nucli antic
CINEMA INFANTIL
Capellades
Projecció de la pel.lícula de cinema familiar “Vaiana”.
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre al Saló Rosa
de la Lliga
VISITA GUIADA
Sant Martí de Tous
Visita guiada al Tous medieval a càrrec
d’Anoia Patrimoni. Aquesta ruta inclou
la visita al «poblet», el Castell de Tous i
l’església parroquial de Sant Martí, que
conserva elements cabdals de la història
de Tous, com ara el sarcòfag de Bernat de
Tous. .
Dissabte a les 11 del matí des de l’AECOM
(c. Major, 1)

DIUMENGE 9
TROBADA COUNTRY
Igualada
Un bon pla de diumenge a la tarda per als
amants de la música i el ball country. La
trobada és oberta.
Diumenge a les 6 la tarda al cafè de l’Ateneu
VISITA GUIADA
Jorba
Visita guiada al Castell de Jorba. Aquest
castell, que caracteritza el perfil de Jorba,

es troba dominant l’antic Camí Ral i esdevingué una peça clau del domini de l’antiga Baronia de la Conca d’Òdena.
Diumenge a les 12 del migdia des de la
plaça de l’Ajuntament
VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui
Visita guiada al Castell de Montbui d’enguany. Aquesta visita, consistent en un
recorregut pel cim de la Tossa, té com a
objectiu situar en el marc dels castells de
frontera, la ubicació del castell de Montbui, la seva rellevància i la seva situació
estratègica.
Diumenge a les 12 del migdia a la Tossa
de Montbui
TALLER
Capellades
Taller de textures organitzat per l’Agrupació Fotogràfica de Capellades.
Diumenge a 2/4 d’11 del matí al local de
l’Agrupació Fotogràfica

DILLUNS 10
CONFERÈNCIA
Igualada
“El patge Faruk. 75 anys”
Arriba a Igualada des de l’any 1943, com a
emissari dels seus senyors Melcior, Gaspar
i Baltasar, els 3 Reis d’OrientAquest any
serà especial ja que es compleixen els 75
anys de la seva visita a Igualada. Organitza
AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
TALLER DE NADAL
Capellades
Vine a fer la corona El taller de Capellades.
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca
el Safareig

DIMARTS 11
HORA DEL CONTE I TALLER
Igualada
La veritable història de la fada de les dents
A càrrec de Mai tant teatre per a tothomVoleu saber quina és la història de veritat
d’aquesta fada? Voleu conèixer un odontòleg que us explicarà com cuidar-vos les
dents?
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca
Central
ESPECTACLE INFANTIL
Piera
“El viatge del peix, peixet”. Acompanyarem el Peixet en el seu viatge per retrobar
el camí de casa i, descobrirem un munt de
personatges que ens regalaran versos, endevinalles i potser un sonall que no calla.
A càrrec de Berta del Poblet
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca
ESPECTACLE INFANTIL
Capellades
Espectacle infantil “Pomelo” amb Judit
Farrés
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca
el Safareig

DIMECRES 12
TALLER
Igualada
Ara t’ho explico. C... de creativitat
A càrrec d’Arian Morera i Anna GarciaTaller per a pares i mares en el qual, a partir
d’un conte, es parlarà de com fomentar la
creativitat dels nostres infants
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda a la llar
d’infants la Rosella

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades
Presentació del llibre “Así lo siento” d’Antonio Alonso.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca el Safareig.

DIJOUS 13
CLUB DE LECTURA
Igualada
Trobada de persones que han llegit el mateix llibre per comentar-lo. en aquesta ocasió “El túnel”, d’Ernesto Sábato
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central
PRESENTACIÓ
Igualada
Calendari del bon consumidor 2019
A càrrec d’Estela de Arenzana, il·lustradora del calendari, Adrià Solé, de l’associació
agroecològica Ecomercaderet i Marc Talavera, del col·lectiu Eixarcolant
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central
XERRADA
Piera
“El moment jurídic actual a Catalunya”.
Dolors Feliu, professora associada de dret
constitucional de la UPF, i Jordi Manyà,
professor de dret de la UAB i ex-vicepresident de l’ANC, donaran el punt de vista
jurídic del moment actual que travessem
a Catalunya
Dijous a les 8 del vespre a la Biblioteca
CLUB DE LECTURA
Capellades
Trobada del club de lectura per parlar del
llibre “El noi de la casa de la muntanya”.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
el Safareig.
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Ralph torna a trencar
Estrena • Ralph rompe internet
RAMON ROBERT /

J

ohn Lasseter, feliç creador de Pixar
i fins fa menys d’un any líder i cap
pensador de Walt Disney Animation Studios, va descriure a Ralph com
“un tipus dolent d’un videojoc de 8 bits
que viatja al llarg dels videojocs per
demostrar que ell és un bon noi”. En
clar homenatge als antics i rudimentaris videojocs de cafeteria dels anys 80
i 90, la primera pel.lícula de Ralph –la
molt divertida Ralph trenca! (2012)va generar beneficis astronòmics: més
de 400 milions de dòlars recaptats a tot
el món en menys de dos mesos d’explotació en sales de cinema.
Sis anys després d’aquella primera i
molt exitosa pel.lícula, ens arriba Ralph rompe Internet. El noi trenca-murs
surt dels bars i dels salons recreatius

amb la seva companya Vanellope von
Schweetz per explorar un nou món
realment emocionant, extens i per ell
del tot desconegut: Internet. En la seva
aventura per la xarxa s’ho jugaran tot
per poder trobar una peça de recanvi
que salvi Sugar Rush, el videojoc de
Vanellope. En el seu camí dependran
dels ‘ciudanets’, ciutadans del web,
com Yesss, algoritme estrella i ànima
de “BuzzTube”, la pàgina web de moda
del moment.
La seqüela, una franquícia gairebé
tant divertida i creativa com l’original,
està plena de picades d’ullet a l’univers
Disney amb aparicions de molts dels
personatges més coneguts de l’estudi,
cas d’algunes princeses Disney (incloses Blancaneus i Pocahontas), els
super-herois de Marvel i fins i tot els
stormtrooper de Star Wars.

Esplèndida Glen Close
Estrena • La buena esposa

Cinema de qualitat
El racó del Cineclub • Cold War
RAMON ROBERT /

E
RAMON ROBERT/

N

ascuda a Blooklyn, Nova
York, el 1959, Meg Wolitzer
és una de les més reputades
escriptores nord-americanes actuals.
Publicada el 2003, una de les seves millors novel·les és The Wife, que ara ha
estat portada al cinema en una pel·lícula produïda per companyies britàniques, sueques i americanes.
La pel·lícula, aquí estrenada com La
buena esposa, centra el seu argument
en una dona, Joan Castleman, que interpreta Glenn Close. Aquesta és una
lleial esposa, de bellesa madura i na-

tural, la dona quasi perfecta. Però la
veritat és que Joan porta quaranta anys
sacrificant els seus somnis i ambicions
per mantenir viva la flama del seu matrimoni amb el seu marit, Joe Castleman (Jonathan Pryce). Però ara, Joan
ha arribat al seu límit. En vigílies del
lliurament del Premi Nobel de Literatura a Joe, ella decideix revelar el seu
secret més ben guardat.
Nominada per aquest paper en distints
festivals, Glenn Closse esdevé continguda i formidable en la seva interpretació. Close, esplèndida, s’apodera sense problemes del gran cabal dramàtic
del seu personatge.

l proper dijous dia 13, el cineclub estrenarà a Igualada una
de les millors pel·lícules de
l’any en curs, Cold War. Es projectarà
a l’Ateneu cinema a les 8 del vespre en
versió doblada i a les 10 de la nit en versió original subtitulada. Realitzada pel
cineasta polonès Pawel Pawlikowski,
del qui potser algú recordarà la extraordinària Ida (2001), aquesta nova
pel.lícula fou guardonada en el darrer
festival de cinema de Cannes: Palma
d’Or al Millor Director. La pel.lícula
recrea la Polònia comunista dels anys
50, amb l’absolutisme d’Stalin de fons,
el Berlin separat pel mur i el enlluernador París dels primers anys 60.
Pawlikowski torna a esprémer el seu
talent per signar una obra d’absoluta bellesa estètica i de gran fondària
emocional. El temps transcorre entre silencis i música, mentre l’amor
discontinu dels protagonistes roman.
“Avui en dia tothom te pressa i sembla
distret. Em costa creure que algú pugui enamorar-se com ho fan els protagonistes de la pel.lícula, enamorar-se
tant que la resta del món desaparegui
“, va dir el realitzador.

La pel.lícula, en alguna mesura inspirada en la vida dels pares del cineasta,
situa una accidentada historia romàntica en el context d’un poderós àmbit
històric i polític. Tot plegat respira
certa nostàlgia, que es fa present en la
musica, que abraça per igual el folklore polonès com la chanson francesa, el
jazz dels clubs parisencs o les primeres
notes de rock and roll.

Tots els dilluns, «dia de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros*
ateneucinema.cat
*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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RALPH ROMPE INTERNET
Estats Units. Animació. De Rich Moore i Phil Johnston.
Ralph, el dolent dels videojocs i seva companya Vanellope
hauran de jugar-s’ho tot viatjant per les xarxes a la recerca
d’una peça de recanvi que salvi Sugar Rush, el videojoc de
Vanellope. Per complicar més les coses, Ralph i Vanellope
depenen dels ciutadans d’Internet, els anomenats ‘ciudanets’
perquè els ajudin a desenvolupar-se en aquest perillós món.
Seqüela de “Trenca Ralph” (2012)
LA BUENA ESPOSA
Regne Unit. Drama. De Björn Runge. Amb Glenn Close,
Jonathan Pryce, Christian Slater.
Joan Castleman és una bona dona, de bellesa madura i natural, la dona perfecta. Però la veritat és que porta quaranta
anys sacrificant els seus somnis i ambicions per mantenir
viva la flama del seu matrimoni amb Joe Castleman. Però
Joan ha arribat al seu límit. En vigílies del lliurament del
Premi Nobel de Literatura a Joe, Joan decideix revelar el seu
secret més ben guardat
SUPERLOPEZ
Espanya. Comèdia. De Javier Ruiz Caldera. Amb Dani Rovira, Alexandra Jiménez, Julián López.
Des de la seva arribada a la Terra procedent del planeta Chitón, la vida de Juan López no ha estat fàcil. Amb superpoders és difícil no destacar. Poder volar, llegir la ment, tenir
supervisió o aturar un comboi del metro perquè no descarrili ... i tornar després a l’oficina, esforçant-se a ser un tipus
normal, no ha estat gens senzill per a ell. Apareix llavors el
malvat Skorba
LA SOCIEDAD LITERARIA Y EL PASTEL...
Regne Unit. Cronica agredolça. De Mike Newell. Amb Lily
James, Michiel Huisman, Glen Powell, Jessica Brown Findlay.
A l’ any 1946 una escriptora d’esperit lliure, Juliet Ashton,
estableix una amistat amb els residents de Guernsey Island.
Aixo pasa al poc de concloure la Segona Guerra Mundial, i
Juliet decideix escriure un llibre sobre les seves experiències
durant la guerra
COLD WAR
Polònia. Drama. De Pawel Pawlikowski. Amb Joanna Kulig i Tomasz Kot
Amb la Guerra Freda com a teló de fons, la pel.lícula presenta una apassionada, però desconcertant història d’amor
entre dues persones de diferent origen i temperament que
són totalment incompatibles, però el destí els condemna a
estar junts. Som a Polònia, als anys 50. Ella forma part d´una companyia de ballet folklòric, ell es director d´orquestra.
ROMA
Mèxic. Drama. D’Alfonso Cuarón. Amb Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marc Graf, Diego Cortina Autrey.
Cleo és una jove serventa d’una família que viu a la Colònia
Roma, barri de classe mitjana de Ciutat de Mèxic. En aquesta carta d’amor a les dones que el van criar, Cuarón s’inspira
en la seva pròpia infància per pintar un retrat realista i emotiu dels conflictes domèstics i les jerarquies socials durant
l’agitació política de la dècada de 1970

ANIMALES FANTASTICOS
Regne Unit. Fantasia. De David Yates. Amb Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Johnny Depp
Complint amb la seva amenaça, Grindelwald reuneix seguidors,amb el propòsit d’ alçar als mags pura sang per regnar
sobre totes les criatures no màgiques. En un esforç per frustrar els plans de Grindelwald, Albus Dumbledore recluta al
seu antic alumne Newt Scamander, qui accedeix a prestar la
seva ajuda, sense conèixer els perills que esperen

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
(Dimecres dia de l’espectador)
RALPH ROMPE INTERNET
Dv: 17:00/19:30
Ds: 17:00/19:30/22:00
Dg: 17:00/19:30
Dll: 17:00/19:30
Dc: 18:15/20:45
Dj: 17:30
COLD WAR (Cineclub)
Dj: 20:00 /22:00 (VOSE)

Casal
St. Martí de Tous
LA SOCIEDAD LITERARIA Y EL PASTEL DE PIEL DE PATATA
Ds i Dg: 18:00
LA BUENA ESPOSA
Ds i Dg: 19:45

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA AUDITORI
RALPH ROMPE INTERNET
Dv: 18:15/20:30
Ds i Dg: 16:15/18:30/20:40
SALA PETITA
BOHEMIAN RHAPSODY
Dv: 20:40
Ds: 18:40
Dg: 21:00
VIUDAS
Dv: 18:15
Ds: 16:15/21:05
Dg: 16:15/18:45
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/RALPH ROMPE INTERNET
Dv: 15:45/18:00/20:20/22:40
Ds: 18:00/20:20/22:40
Dg a Dj: 18:00/20:20
1/RALPH ROMPE INTERNET (CAT)
Ds i Dg: 15:45
1/RALPH ROMPE INTERNET (3D)
Dg: 13:00
1/NOCHE DE HALLOWEEN
Dg i Dll: 22:40
1/OVERLORD
Dm i Dc: 22:40
2/ROBIN HOOD. FORAJIDO, HEROE,
LEYENDA
Dv i Ds: 16:30/19:10/22:10
Dg: 12:30/16:30/19:10/22:10
Dll Dc i Dj: 17:00/19:25/21:50
Dm: 17:00/21:50
2/ROBIN HOOD. FORAJIDO, HEROE, LEYENDA (VOSE)
Dm: 19:25
3/ EL GRINCH
Dv a Dj: 17:10
3/ VIUDAS
Dv a Dll Dc i Dj: 19:00/22:00
Dm: 22:00
3/ VIUDAS (VOSE)
Dm: 19:00
3/ SMALLFOOT
Dg: 12:50
3/ EL CASCANUECES Y LOS CUATRO
VIENTOS
Dg: 14:55
4/ EL GRINCH
Dv Ds: 16:00/18:00/20:00
Dg: 12:10/14:00/16:00/18:00
Dll a Dj: 18:00/20:00
4/ DURANTE LA TORMENTA
Dv a Dj: 22:30
Dg: 20:00/22:30
5/ RALPH ROMPE INTERNET
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:20/21:40
Dg: 12:00/14:40/17:00/19:20/21:40
Dm: 17:00/21:40
5/ RALPH ROMPE INTERNET (VOSE)
Dm: 19:20
6/ SUPERLOPEZ
Dv i Ds: 16:15/18:30/20:45/22:50
Dg: 12:00/14:05/16:10/18:20/20:30
Dll a Dj: 18:20/20:30
6/ HA NACIDO UNA ESTRELLA
Dg a Dj: 22:35
7/ ANIMALES FANTASTICOS
Dv i Ds: 16:45/19:30/22:15
Dg: 12:20/16:45/19:30/22:15
Dll Dc i Dj: 17:00/19:45/22:30
Dm: 17:00/22:30
7/ ANIMALES FANTASTICOS (VOSE)
Dm: 19:45
8/BOHEMIAN RHAPSODY
Dv i Ds: 16:40/19:40/22:20
Dg: 12:35/16:40/19:40/22:20
Dll Dc i Dj: 17:05/19:40/22:20
Dm: 17:05/22:20
8/BOHEMIAN RHAPSODY (VOSE)
Dm: 19:40
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07H00 · BON DIA!

08H00 · I. CAPITAL CONCENTRAT

08H00 · IGUALADA CAPITAL
10H00 · ESTACIÓ CENTRAL
13H00 · IGUALADA NOTÍCIES
13H30 · VARIS (Tertúlia esportiva, Tertúlia de societat, Compareixença, La Galeria i d’Interès Municipal)
14H00 · IGUALADA CAPITAL (repetició)
16H00 · TARDA D’ÈXITS (’La revolució dels pollastres’, dijous 18h00)
20H00 · IGUALADA NOTÍCIES
20H30 · VARIS (Tertúlia esportiva, Tertúlia de societat, Compareixença, La Galeria i d’Interès Municipal)
21H00 · 24, Espai 8, Subterrani, El Bosc dels Carnuts, 900 i Va de Swing
23H00 · INSOMNIA (de dilluns a dijous) DJ CRAZE (divendres)
00H00 · MÚSICA DE NIT

09H00 · IG. SOLIDÀRIA (dissabte)
10H00 · ESTACIÓ CENTRAL
13H00 · MILLENNIALS
15H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA
20H00 · TRANSMISSIÓ (dissabte)
PANTALLA COMPELTA (diumenge)
21H00 · VA DE SWING (diumenge)
22H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA
00H00 · WE ARE THE ONES (dissabte)
01H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA
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PASSATEMPS
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

HORITZONTALS: 1. Té més cares que un dau, una dona així / 2. La russa de l’aspirina.
Acid rovellat / 3. En secció es veu doble. Confiscació, si és que es tracta de comissions.
Simbòlicament li toca el primer lloc / 4. Amics del Joc Esporàdic. Són borratxons, però
paguen trinco-trinco / 5. De la dona, per mala, esdevinguda bala. Pico d’esquena contra
la paret / 6. El primer lloc, ara sense símbols. En Petrarca les tenia per veïnes / 7. Abric
llarg d’antiga moda anglesa. Canal d’absorció d’aire respirable / 8. Es comportà com el típic
Judes. Local que a molts llocs consideren un altre. Fa un doble en el desempat / 9. Hi van a
parar moltes víctimes del tabaquisme. Fase final del ciclostil / 10. Costar com ara mig got
de valeriana. Entre arròs i arròs canta i balla / 11. Veus com fa un doble? Hi desemboquen
els rius que van a ponent. Ferrocarril / 12. Alaba’t tu, que a vendre et duc. Ofecs a les clavegueres?: no, lesions a la pell de la cara / 13. Perdin el costum. Aquell monstre que hi ha
dins el sogre.

10 11 12

1
2
3
4
5

VERTICALS: 1. Si te’l trobes a la porta pica, però pica fort. Aquell color que té tot de colors / 2. Continua al primer lloc. A nivell jeràrquic és una autoritat. Entre dues / 3. Aquest
també va en primer loc, almenys al seu sector. Irlandesos per expressió / 4. A l’ànima de tot
miner. Sirgador que anava davant de tot. Mor a palau / 5. No li fem mai dos petons quan
ens la presenten. Animalons de correfoc / 6. La quinta a forca. Posar els nous mossèns a
lloc, ben arrengleradets. Últimes gotes de patxuli / 7. Adéu-siau sense efectes laborals. És
al plàncton com l’oca al parxís / 8. Segons com neix es dedica al cine domèstic. Ni l’esperàvem ni la volem / 9. Esberlar amb l’ajut de la fusta punxeguda. Com es trastorna, l’obès,
quan li faig un petó! / 10. Icona de secà. Gènere líric d’estar per casa, sobretot dels polítics.
Limiten el maneig / 11. Coloració blavosa de la pell deguda a la psicosi del cianur. De
l’ovari amb el periant tendent cap a la inferioritat / 12. Seriós, aspre de rostre. Escaleu amb
la mirada posada a dalt de tot.

6
7
8
9
10
11
12
13

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Troba les 7 diferències per Cristina Homs

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:
Agenda

Cinema

Club del subscriptor

Transports

Vídeos

Solucions dels passatemps

per estar sempre informat!
PORTADA

POLÍTICA

SOCIETAT

CULTURA

ESPORT

EMPRESA I ECONOMIA

CUIDA’T

ESCOLES

SORTIM
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RESTAURANTS

SOPA FARIGOLA

Per publicitat a

Esmorzars, dinars (menú diari i festius)

sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups
obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

Ingredients

(per a 1persona)

93 806 65 96 Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada

C/ del Retir, 40
08700 Igualada
-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com - info@hotel-robert.com

93 804 24 51
671 669 047

publicitat@veuanoia.cat

una ceba de Figueres
unes branques de farigola
aigua
all
pa sec (que sigui bo)
oli oliva
ou
sal

--

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada
Elaboració
1. Sofregiu una ceba, tallada a llunes
molt fines, a foc suau amb una mica
de sal dins un cassó.

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta amb secció de tapes

· Esmorzars

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

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

www.nouurbisol.com

2. Reserveu quan sigui transparent.
3.Al mateix cassó afegiu-hi un rajolí
d’oli oliva, aigua, un all i unes branques de farigola.
4. Deixeu que bulli no més de 10 minuts.
5. Coleu i poseu dins un altre cassó
amb la ceba i un tros de pa sec....que
sigui bo. Rectifiqueu de sal i feu que
torni a bullir. Remeneu amb una forquilla perquè el pa es desfaci i s’integri bé.
6. Apagueu el foc i afegiu un ou cru,
remeneu amb la forquilla per tal que
qualli i quedi ben barrejat.
Serviu i gaudiu!
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Festa de la Immaculada Concepció
ESGLÉSIA / LA VEU

A

ctes de la festa patronal a Santa Maria
La Puríssima és la
titular de la parròquia de
Santa Maria. Dissabte, 8 de
desembre, a 2/4 d’1 del migdia (12:30) Missa solemne
presidida per Mn. Eduard
Flores; pronunciarà l’homilia
Mn. Xavier Bisbal; els cants
aniran a càrrec de la Coral de
Santa Maria, sota la direcció
de Coni Torrents, i ens acompanyarà a l’orgue el Sr. Lluís
Victori, organista titular de
la basílica. A 2/4 de 5 de la
tarda (16:30) a la capella del
Sant Crist, missa mensual en
llengua anglesa. A les 8 del
vespre missa vespertina; els

cants aniran a càrrec, com
cada diumenge i festa, del
Grup Laude.
Missa en anglès
Coincidint amb la festivitat de

la Immaculada Concepció de
Maria, el proper dia 8 de desembre, com cada segon dissabte de mes, se celebrarà una
missa en anglès a 2/4 de 5 de
la tarda, a l’altar del Sant Crist
de la basílica de Santa Maria
d’Igualada. A l’inici de la celebració es cantarà “O Queen
of heaven”, en el moment de
la meditació, el cant de Taizé
“Wait for the Lord” i durant
la comunió “I am the Bread of
Life”. En acabar la celebració
es cantarà “As I kneel before
you”. El salm del dia és “Sing
a new song to the Lord for he
has worked wonders”.
Als PP. Caputxins
Patrona de l’Orde Franciscà i
titular de l’església conventu-

Espera joiosa i vigilant

L

’Advent, que ens portarà a la festa del naixement del nostre Salvador, ens convida a viure,
amb intensitat, la virtut de
l’esperança. En aquest temps,
que inclou quatre diumenges, es remarca en la litúrgia
i, conseqüentment, en la predicació, l’actitud d’espera que
posa la seva mirada en el Senyor. Revivim dues esperes: la
del poble d’Israel que espera
l’acompliment de les profecies messiàniques.
Per això, prenen relleu els profetes, i d’entre aquests, Isaïes;
i el darrer dels profetes, Joan
Baptista, el qui tingué la missió d’assenyalar present entre
els homes l’Anyell de Déu
(cf. Jn 1, 29-34). Però també
l’esperança cristiana, que sap
que el Senyor que vingué en
la carn per morir i salvar-nos,
amb el seu misteri pasqual;
ell mateix, a la fi dels segles,
es manifestarà ple de glòria i
de majestat, quan la creació
sencera es transformarà, plenament i definitivament, en
el Regne de Déu. Per això, la
pregària vigilant i joiosa de

l’Església és en aquest temps:
Maranatha, veniu, Jesús, Senyor (Ap 22, 20).
L’espera del cristià sempre
és, al mateix temps, joiosa i
vigilant. La joia de l’esperança cristiana rau en la certesa
de l’amor de Déu. No hi ha
res que ens pugui separar de
l’amor de Déu. (cf. Rm 8, 3139). Nosaltres per la fe tenim
la certesa que el Senyor, ni es
pot enganyar, ni ens pot enganyar. La seva paraula roman per sempre. El cel i la
terra passaran, però les meves paraules no passaran (Mc
13,32), diu Jesús. Aquesta és
la font de la joia en el cor de
l’experiència cristiana. Siguin
com siguin els dies de la nostra vida, bons o dolents, bonics o lletjos, en el fons del

al dels Caputxins d’Igualada.
Missa solemne, dissabte dia
8 de desembre, a les 11:30 h
amb la participació musical
de la Schola Cantorum.
A la Sagrada Família, cloenda de la Novena
A les 8 del vespre, Missa de

clausura de la Novena a la
Puríssima que ha predicat
Mn. Xavier Freixa. La resta de
misses, com tots els diumenges. A 2/4 de 7 de la tarda,
hi haurà Benedicció Solemne: amb exposició major del
Santíssim, meditació, estació,
benedicció i reserva.

En record de:

Alonso Cotes Agüera
13 de novembre de 1995

Llúcia Suarez Garcia
7 de desembre de 2012

Joan Cotes Suarez
3 d’agost de 2017

cor, com una petita llavor,
l’esperança farà brollar la joia
de saber-nos estimats i salvats
per Déu.
El seu amor és més fort que el
mal, que el pecat, que la mateixa mort.
L’espera cristiana és, al mateix
temps vigilant. És la vigilància del sentinella, que nit i
dia està atent per veure qui
és a prop de la ciutat. Aquell
sentinella que vol, sobretot,
anunciar el qui porta la bona
nova de la pau. Per això l’esperança cristiana duu a la
pregària. Qui prega espera.
Qui prega no ha perdut l’esperança. Qui prega manté el
seu cor de pobre i la seva mirada d’infant, per poder descobrir la presència de Déu, en
el dia a dia, en els signes pobres de la presència de Crist:
en l’Eucaristia, en el germà,
en el pobre. El qui va venir i
el qui ha de venir, és el que
contínuament ve a les nostres
vides, fent-se present enmig
del món.
Romà Casanova, bisbe de
Vic

“Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados,
a veces de haber visto la tierra que no cambia
pero al entrar, tu risa sube al cielo buscándome
y abre para mí, todas las puertas de la vida”
Sempre amb vosaltres

Igualada, desembre de 2018

SANTORAL
Desembre

7: Ambròs; Eutiquià, papa; Fara.
8: Immaculada Concepció; Ester.
9: Restitut; Pere Fourier; Leocàdia; Valèria.
10: Eulàlia; Mare de Déu de Loreto; Júlia; Melquíades
11: Damas I, papa; Pau de Narbona; Sabí; Daniel Estilita; Ida,
12: Joana-Francesca de Chantal; Mare de Déu de Guadalupe
13: Llúcia; Otília; Aubert

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

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

SORTEIG
railhome.com

SORTEIG
2 ENTRADES

2 Entrades

902 22 09 22

www.yelmocines.es

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER
A més, si ets subscriptor de La Veu
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el
carnet de subscriptor

676 959 431
10% DE DESCOMPTE
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

93 804 88 52

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada.
Ulleres 3D no incloses.

www.museudeltraginer.com

SORTEIG
UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE
www.planxisteriagelabert.com

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

SORTEIG D’UNA
BICICLETA
93 131 35 58

www.ingravita.cat

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

I.H.C.
SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER
AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

www.igualadahc.com

93 804 42 57

SORTEIG DE

2

ENTRADES

amicsdelamusica@gmail.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES
www.musiquesdebutxaca.cat

* C/ del Retir 40
08700 Igualada
93 804 24 51

SALUT |
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114. Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

DR. JORDI GRAELLS
-Última tecnologia en audiòfons
digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat
Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia ·Criocirurgia
Visites: dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes
Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

TERAPEUTA
ELISABETH NOGUÉS
·Equilibra el teu cos amb un
massatge aportant-li benestar
Kiva espai de teràpies
c/Sant Simplici, 20 baixos
IGUALADA
info@kivaterapies.com 622102760
Dimarts a la tarda
Herboristería
Dilluns i Dijous tarda
Concertar hores 938051858
Carrer major número 52
Vilanova del Camí

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

Dr. Mariano Devoto Nogueira
c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

CLÍNICA DENTAL ANOIA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 7:

PILAR

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments

De dilluns a divendres
A.deMestre
9h a 14hMontaner,
i de 15h a 20h26
Dissabtes de 9h a 14h

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Rbla.8:
Sant
Isidre 11
DISSABTE
SECANELL
Igualada
www.dentaligualada.com
Òdena, 84
Tel 93 737 17 17

(9:00 - 22:00h)

ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25
ORTOPÈDIA CASES

(22:00- 9:00h)

DIUMENGE 9: PAGÈS

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

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

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

Pau Muntadas, 58
DILLUNS 10: LA

CREU

P. de la Creu, 7
DIMARTS 11:

MR SINGLA

Pujadas, 47
ORTOPÈDIA
ALMENAR
Plantilles a mida, ajudes a domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran
c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.com

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc.

Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis
629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA
Hores convingudes

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares
c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704

Per Publicitat:
93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

MARIA INÉS
VIDAL MARURI
psicologa col. num 19.304

psicologa
EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
Diagnòstic i tractament de trastorns de
la personalitat i de l’estat d’ànim
c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)
93 805 35 72
www.dolorscapellades.com
dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

Psicoterapeuta

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA
638 137 803
info@psicologiaytu.com

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

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

Ma DOLORS
CAPELLADES

www.psicologiaytu.com

a partir de

20,72€

al mes

la millor Assistència Sanitària

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel 938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net

DIMECRES 12: JUVÉ

Av. Montserrat, 27
DIJOUS 13: ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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JAVI GONZÁLEZ COBACHO/

Gerent de Joc Net

“Fer les coses bé en gestió esportiva
és viable en tots els clubs i entitats”
Tinc 35 anys, soc nascut a Santa Margarida de Montbui, i em considero montbuienc, però
actualment visc a Sant Guim de Freixenet. Soc llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport, i formo part d’una família vinculada a l’esport de la comarca des de fa molts anys.
Actualment soc gerent de l’empresa de gestió esportiva Joc Net, al carrer Comarca d’Igualada.

A

vui dia tothom té clar que cal posar molt en valor
la gestió esportiva en entitats o clubs d’alt nivell,
que han de moure molts diners i esportistes. A nivell més local, és poc habitual, almenys de moment.
També és necessari?
Sí, crec que sí. De moment el que fem sobretot és treballar per
l’administració, bàsicament per als ajuntaments, gestionant activitats que es fan en instal·lacions municipals. Fem un servei públic
d’una forma indirecta. La llei de Contractació Pública obliga a que
es faci d’aquesta manera, i això ens ha donat l’oportunitat a que ens
puguem dedicar a aquesta tasca. Ens posem al costat dels ajuntaments per gestionar activitats i instal·lacions.
Es professionalitza l’esport a nivell local.
Sí, aquest apartat concret de la gestió, sí. Això ha permès professionalitzar certes coses, i crec que és molt positiu. Avui hi ha moltes
empreses especialitzades en aquest camp, que aporten valor afegit
a un servei municipal. Molts ajuntaments petits tenien problemes
històrics per manca de recursos, tant econòmics com tècnics, i
no sabien com fer-s’ho per gestionar bé les seves instal·lacions esportives o bé per posar en marxa activitats. Nosaltres els donem
l’oportunitat de rendibilitzar uns espais i de donar-los qualitat en
benefici de tothom. Hi ha llocs on hi ha un molt equip de tècnics i
de monitors d’esports, però no és això el més habitual.
Què s’hi guanya, amb aquesta gestió professional?
La instal·lació esportiva té més usuaris, perquè hi ha més activitats
que es fan allí. Això també comporta que s’hi guanyi en nombre
de serveis que s’hi puguin relacionar, com activitats de restauració,
esdeveniments esportius de cap de setmana, turisme esportiu...
Això és una forma de generar riquesa per al municipi, i al mateix
temps, oportunitats per a d’altres actors.

Els clubs també ho entenen, això? Treballeu per a algun?
Sí, de fet vam néixer amb aquesta intenció. Pensàvem que seria
una de les activitats principals que faríem. Estem al costat dels
clubs, i fem assessorament, coordinació d’activitats esportives,
contractació de monitoratge... L’objectiu és que l’entitat esportiva
creixi. Ja fa uns quants anys que ajudem al Club Atlètic Igualada
a gestionar el seu dia a dia. Puntualment també col.laborem amb
clubs o associacions de pares d’escoles, que necessiten organitzar
una activitat especial, o bé per a preparacions físiques. Ha de quedar clar, però, que qui organitzen les activitats són ells, nosaltres
estem per ajudar. Els usuaris, en moltes ocasions, ni saben que hi
ha contractada una empresa per als monitors d’aquella activitat.
El protagonisme absolut ha de ser per als clubs i les entitats, o els
ajuntaments.
Els clubs esportius, tots, segons tinc entès, ja saben que els seus
entrenadors o monitors han de tenir un contracte laboral, gairebé com qualsevol treballador?
No, malauradament no és així. Molts no ho saben, o bé ho saben
i no ho apliquen. Per regla general, els clubs grans sí que en tenen
coneixement, estan al dia d’aquestes coses. En canvi, molts clubs
petits intenten defugir aquest tema perquè pensen que és impossible aplicar-lo, amb els seus recursos. Això és un error. Si una petita
empresa, o un petit emprenedor, és capaç de contractar als seus
treballadors i fer les coses bé, entenem que un club que porta 10,
15 o 20 anys d’història hauria de tenir l’experiència i recursos com
per poder-ho fer, cadascú amb les dimensions que correspongui.
Entenem que s’hauria de fer aquest esforç. Si no, s’estaria cometent
un frau.
Hi ha clubs que no tenen diners, amb quotes baixes per a les
famílies, per als equips de base, i els entrenadors, molts cobren

en “negre”... Es posen les mans al cap en pensar que haurien de
contractar algú legalment... Com els podeu ajudar?
Moltes vegades és qüestió de plantejar-s’ho. El problema és que
això no es fa. Hi ha clubs i sobretot Ampes que fan activitats extraescolars, que això no s’ho plantegen. Ni tan sols fan els números,
per això. Els pares el que volen és que els nanos s’ho passin bé, que
estiguin coberts a nivell d’assegurances, però també que els atengui algú qualificat. De la mateixa manera que és impensable que
un jugador no estigui assegurat si es fa mal, hauria de ser impensable que un entrenador no estigués contractat. Hem de fer aquest
exercici, i els números moltes vegades surten. El més habitual és
regularitzar les quotes, i en molts casos estem parlant d’un 35% de
diferència per a l’entrenador, perquè hi ha despeses de Seguretat
Social, Riscos Laborals, Assegurances... A vegades apujant la quota als pares tres o quatre euros això se soluciona. Fer les coses ben
fetes és viable.
Creus que és positiu que Igualada hagi estat designada Ciutat
Europea de l’Esport?
Crec que sí, aporta prestigi a l’esport de la ciutat, i evidentment,
demostra que darrere s’ha fet feina. Des de fa molts anys, a Igualada s’està fent molt bona feina a nivell esportiu, i amb tots els grups
d’edat. Estan bé els programes per a nens, per a dones... Hi ha més
de 800 persones en els que es fan per a gent gran... Els Jocs Escolars són espectaculars amb el nombre de participants que hi ha. Sí
que mancaria alguna instal·lació esportiva més, sobretot una piscina coberta. Hi ha una saturació. Actualment, a l’Infinit la gestió
s’hauria de fer millor, més econòmica. Haurien d’existir convenis
amb les entitats perquè en poguessin fer ús, perquè de fet és una
instal·lació municipal.
Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

Amb les eleccions com horitzó, les diferents formacions afinen la seva estratègia. A Igualada uns creuen veure febleses en l’equip de
govern actual. El fet de que l’incansable Jordi Pont hagi demanat passar de dedicació complerta a mitja jornada, ho interpreten com
símptoma de dubtes cara el futur. Les forces d’esquerra miren de trobar un camí que els permeti sumar forces per fer fora en Marc
Castells, que de moment no diu res i segueix fent actes i inauguracions. I les dretes també volen fer el mateix. A Montbui els socialistes
no saben si continuar amb Teo Romero al capdavant i aquest amenaça en presentar-se amb una llista independent. A Vilanova el nou
pla urbanístic de la rotonda de l’Scorpia ha dividit l’equip de govern, que es queixa de les formes en que l’alcaldessa el segueix impulsant. Tot i així la visita de Miquel Iceta, va propiciar una foto de cares somrients amb els candidats de la Conca. L’Alcalde d’Òdena, de
moment, no sembla preocupat. Aviat vindran les enquestes i les seves interpretacions. Tot en un clima de gran expectació després dels
resultats de les eleccions andaluses, perquè les municipals poden acabar tenint una lectura nacional.

TORNA A CASA AMB UN PEUGEOT COMPLETAMENT EQUIPAT.

EN VEHICLES NOUS, SEMINOUS Y POSTVENDA

VN: Descompte del 50% en l’import de les opcions addicionals a l’equipament de sèrie del vehicle, vàlid per a clients particulars, autònoms i empreses (excepte canal rènting) amb comanda feta entre l’1/11/2018 i el 31/12/2018, en tota la gamma de turismes excepte el Nou 508 i l’ION. En el cas del 3008 i el 5008
vàlid exclusivament per a vehicles matriculats ﬁns a ﬁnal de mes. VO: Oferta vàlida per a vehicles seminous Peugeot de menys d’un any d’antiguitat en el moment de la compra, i amb una Garantia inicial de 24 mesos. Ampliació de la Garantia a 36 mesos de Garantia total. Només unitats limitades, en concessionaris
Peugeot Ocasió adherits a aquesta oferta. Consulti’n la disponibilitat al seu concessionari. Oferta vàlida de l’1/11 al 31/12/2018. Postvenda: descompte del 50% per pneumàtic condicionat a la compra mínima de dues unitats. Vàlid només per a clients particulars amb vehicles de la marca Peugeot que concertin la
cita ON LINE per a la seva intervenció. Consulti les marques de pneumàtics incloses i les condicions als punts de la xarxa Peugeot adherits a l’acció i a www.peugeot.es. No acumulable a altres ofertes ni bescanviable per diners. Promoció vàlida per a operacions fetes tots els divendres entre els dies 9 de novembre
i 31 de desembre de 2018.
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