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VILANOVA
DEL CAMÍ

Les estafes per Internet a l’Anoia
han crescut un 60% en dos anys
La xifra és abans del Black Friday
d’avui i el Blue Monday i les
imminents festes de Nadal

Excés de confiança i el consumisme
compulsiu hi tenen molt a veure, sense
comptar el diner negre a Wallapop
Pàgina 8

Calaf rep el
guardó de la
Generalitat a
la innovació
turística
Pàgina 26

NOVES
INSTAL·LACIONS

L’ampliació
de l’abocador
dels Hostalets
aixeca
polèmica
Els ajuntaments de Masquefa,
Piera i el Consell Comarcal de
l’Anoia s’han mostrat contraris
a l’ampliació del macroabocador de Can Mata, situat al terme municipal dels Hostalets de
Pierola.
Pàgina 35

Les estafes a Internet són cada vegada més freqüents, també a l’Anoia.

A falta de ssat. Ara és el moment de gaudir-ho”

L’abocador de Can Mata, entre Hostalets de Pierola i Masquefa.

MOTORCAT
c/Alemanya 32
Igualada
Tel. 93 803 15 50

Mercedes Milà,
Candela Serrat
i Queco Novell,
a la gala
del Zoom
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L’EDITORIAL

E

Seguretat a la xarxa

l creixement de les denúncies per estafes en
compres fetes a Internet s’està disparant de
forma alarmant. També a l’Anoia. La confiança en les compres online i la comoditat
en rebre els productes a casa i en moltes ocasions a
bon preu ha fet augmentar proporcionament el comerç electrònic, però amb aquesta tendència alcista
també han arribat els delictes. Malauradament,
és un peix que es mossega la cua.
La majoria dels problemes que poden trobar-se
a Internet es produeixen precisament com
a conseqüència de no
respectar tota una sèrie de normes bàsiques
de seguretat. La majoria
d’aquestes són de sentit comú, i totes molt fàcils d’aplicar. No tothom,
però, té la formació per poder-les posar en marxa, malgrat disposar a casa d’una connexió òptima de fibra òptica o d’haver desterrat per sempre
la bretxa digital.
Recentment, la Generalitat ha posat en marxa una
campanya de conscienciació sobre la importància

de l’autoprotecció dels ciutadans a internet. Crear
contrasenyes llargues amb lletres, números i símbols; no fer servir xarxes Wi-Fi obertes per comprar
en línia i actualitzar periòdicament el programari
dels dispositius per estar protegit davant dels virus i forats de seguretat més nous, són alguns dels
consells que es donen, però, sempre, s’ha de tenir
present que les decisions dels internautes
són clau per garantir
la seva seguretat, més
enllà de les polítiques
públiques i els mecanismes de seguretat de
les xarxes.
Una vegada més, la
gent gran són víctimes
fàcils, però també tots
aquells que, en dies
assenyalats com el
Black Friday d’avui, cerquen a la xarxa la gran oferta
amb la qual donar aire a un consumisme compulsiu
que, per desgràcia, és cada vegada més habitual a la
societat.
Els ciutadans som clau en permetre que l’amenaça
de la delinqüència digital tingui o no èxit. Pensem
abans de clicar.

Les decisions dels internautes
són clau per garantir la seva
seguretat, més enllà de les
polítiques públiques i els
mecanismes de seguretat.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Pablo Casado, president del PP, ha
demanat “intervenir immediatament els comptes de la Generalitat
de Catalunya i evitar que se subvencioni a organitzacions de kale borroca com Arran o la CUP, autores de
diversos escarnis o els atacs amb pintura contra l’habitatge del jutge del
Suprem Pablo Llarena o una comissaria” i va continuar exigint “el control dels comptes perquè no hi hagi
fons per obrir ambaixades, o crear el
consell de la república, perquè no hi
hagi Diplocat ni estructures d’Estat”.
I es preguntava “A què esperen per
aplicar d’una vegada el 155 i recuperar la democràcia, la dignitat i la
convivència a Catalunya?”
Isabel Celáa, portaveu del Govern,

ha afirmat “la situació catalana ha
de resoldre’s des de la política, amb
respecte a la Constitució i les lleis.
No és cap solució aplicar a tots els
catalans un 155 permanent. Ara
mateix no es dona cap circumstància que justifiqui una mesura
tan excepcional”, per continuar “els
partits independentistes estan demanant pistes d’aterratge per tornar
a la situació de normalitat anterior.
Aquest és un Govern de diàleg. El
Govern d’Espanya vol normalitzar
la situació a Catalunya perquè Catalunya és una part d’Espanya”.
Jordi Turull, exconseller i diputat
de JxCat, en presó preventiva a la
presó de Lledoners ha criticat l’actitud de Pedro Sánchez, a qui ha
acusat de “no fer res, ni a tall de mínim esquema de proposta que tingui un mínim de gruix”. “És inaudit
que se’ns miri a nosaltres com si
estiguéssim en deute amb ell” i ha
seguit “el socialisme espanyol sempre ha estat i ha actuat respecte a
Catalunya molt acomplexat per la
reacció de la dreta espanyola més
rància. Segurament només hi haurà paraules i paraules d’una banda i
els fets, o no hi seran, o la majoria

aniran en la direcció oposada”.
Quim Torra, president de la Generalitat, ha assegurat que “no hi ha
alternatives i que cal avançar en fer
efectiva la República.” i després de
l’Espai de diàleg acabat de fer ha argumentat que “hem estat tant a prop
de la llibertat que ara no ens podem
acontentar amb un 24% o un 72,5%
de llibertat, perquè ja no ens valen
molles ni pans, sinó que volem el
forn sencer”. En aquest sentit, el cap
de l’executiu ha situat les properes
eleccions municipals com “un pas
essencial per fer efectiva la República” i ha donat el seu suport als alcaldes del primer d’octubre.”
Pablo Iglesias, secretari general de
Podem, va dir “algú va convèncer
Felip VI que el 3-O seria el seu 23-F.
I va ser exactament tot el contrari.”
Ernest Maragall, conseller d’Acció
Exterior, en l’acte d’inauguració de
l’oficina diplomàtiques de Catalunya a Washington, va dir “El nostre
objectiu és recuperar la normalitat,
amb l’expectativa que Catalunya tingui un reconeixement de la seva condició com a país.”
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El retrocés
Quan es compleixen quaranta-tres
anys de la mort del dictador i quan
una majoria de ciutadans no ha viscut
aquella etapa fosca de la història d’Espanya, constato que la situació política,
institucional, social i ambiental, és molt
pitjor que en aquells anys de plom.
L’extrema dreta continua manegant les
estructures d’estat, especialment policials i judicials, però també a Las Cortes
Españolas i als consells de ministres, on
els més cafres i violents són els que dominen la presa de decisions.
Quan pocs anys després de la mort de
Franco el TOP (Tribunal de Orden Público), el braç judicial de la repressió
franquista es converteix –amb els mateixos jutges- en l’Audiència Nacional,
no ens adonàrem que es perpetuava
l’esperit repressor de la dictadura.
El sistema electoral dona una falsa idea
de democràcia. El sistema espanyol, de
fet, és un instrument per reprimir les
minories, i no només les territorials.
Ho demostra que en més de quaranta
anys, només el PP o el PSOE han governat Espanya, sense que cap altra força política s’hagi pogut asseure’s ni un
sol dia, al Consejo de Ministros.
Aquesta endogàmia en l’estructura
governamental ha comportat un creixement exponencial de la corrupció a
tots nivells –començant per la família
reial- i l’empobriment progressiu dels
ciutadans, convertits sense remei en
súbdits de la monarquia borbònica.
És tanta la corrupció espanyola que fins
i tot el Tribunal Suprem modifica lleis i
sentències al gust de la gran banca. O
el Consejo de Ministros fa declaracions
unilaterals certificant que “Panamá no
es un paraiso fiscal” per fer possible que
una constructora “española, por supuesto” obtingués l’obra d’ampliació del
Canal de Panamà.
On hem anat més enrere és amb els
drets de Catalunya. Cada vegada que
un membre del “gobierno de España”
té un problema de corrupció, la brigada policial fa escorcolls i/o detencions
a polítics catalans. Quan, com està passant ara mateix a Andalusia, els partits
volen guanyar vots, malparlen de Catalunya i exigeixen una nova aplicació del
155. I la gent els aplaudeix.
I mentrestant l’extrema dreta més violenta surt de manifestació a Barcelona
i Madrid, però la culpa és “de los independentistas catalanes que los han despertado”. Estic segur que si ara es donés
un cop d’Estat com el del 23 F, els partits unionistes l’aplaudirien.
Ja és un fet: en temps de Franco vivíem
millor.
Perdoneu, però algú ho havia de dir!
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Carta de Carme Forcadell a la ciutadania d’Igualada pel 25N

25N: Contra la violència
masclista, lluitem plegades

CARME FORCADELL,

La tribuna

Presidenta del Parlament de Catalunya

E

stimades amigues,

És un orgull poder ser un any més
aquí, a Igualada, per denunciar la
xacra que representa la violència de gènere. L’any passat hi vaig ser presencialment;
aquest any, per raons que totes coneixeu, no
puc ser aquí. Així i tot, no vull deixar passar
l’oportunitat de fer avui acte de presència,
encara que sigui a través d’aquesta
carta, perquè la violència masclista
és una de les xacres més importants
que hem d’afrontar com a país i com
a societat.

pel simple fet de ser-ho. És una violència que
ens afecta a totes i se suma a les discriminacions que moltes companyes pateixen pel
fet de ser migrades, joves, grans, pobres o,
també, preses. Aquí a la presó el masclisme
és ben palès. Per aquest motiu, hem après a
ser un equip i a lluitar pels nostres drets de
forma col·lectiva en una institució, la penitenciària, que està concebuda per a homes.

Escric aquestes línies amb una barreja de tristesa i ràbia. Un any després,
d’aquella visita a Igualada, continuem igual. Durant aquests darrers 365
dies, són milers de dones les que han
seguit patint la violència masclista
i, malauradament, algunes, ja no hi
són. I és que, des de l’any 2003, quan es van
posar en funcionament el registre de víctimes de la violència masclista, gairebé 1.000
dones han sigut assassinades per violència
de gènere a tot l’Estat. Per això, companyes,
no podem deixar d’insistir, de treballar, de
mobilitzar-nos i de lluitar plegades perquè
quan ens toquen a una, ens toquen a totes.

Aquesta és una lluita que ens uneix i ens fa
més fortes. Lluites tan insignificants a l’exterior, com pot ser aconseguir un simple assecador de cabell, es converteixen aquí en una
gran fita i en una millora de la nostra qualitat de vida i la de les internes que vindran.
És una lluita que va en paral·lel a la que totes
vosaltres dueu a terme a l’exterior.

Els assassinats masclistes són tan sols la punta de l’iceberg. La violència masclista inclou
la violència sexual, la violència econòmica,
la violència simbòlica i totes aquelles situacions de discriminació patides per les dones

Com a col·lectiu, cal que ens fem fortes en
molts fronts però, sobretot, en dos: el legislatiu i l’educatiu. Per una banda, hem de lluitar
per assolir lleis que assegurin la tutela judicial eficaç de les víctimes de violència mas-

clista i, sobretot, imposin una igualtat efectiva entre homes i dones. Exigim, totes juntes,
que les lleis i les institucions siguin valentes i
impulsin polítiques efectives que ens ajudin
a construir una societat més justa, equitativa, plural i lliure. Fem que cap dona torni
a sentir por quan camini pel carrer o quan
sigui a la seva pròpia llar.
Per altra banda, també ens cal fer moltíssima feina en l’àmbit de l’educació.
Trencar els estereotips que existeixen
a la nostra societat i acabar amb les
estructures patriarcals que, des de la
infància, es normalitzen a través de
coses tan quotidianes i familiars com
el cinema, els esports o les joguines,
és una tasca complicada, cert. Però
amb l’esforç i la conscienciació de totes i de tots, podem capgirar aquestes
estructures i transformar la nostra en
una societat igualitària i lliure de violència masclista. Els petits canvis en la nostra quotidianitat poden ser el principi d’una
gran revolució.
Finalment, com sempre dic, la llibertat de
Catalunya, per la qual he lluitat tants anys
només té sentit si aquesta ve acompanyada
de la llibertat de totes i cada una de nosaltres. Fer una república no té res a veure amb
banderes o himnes sinó amb valors, drets i
llibertats. Estimades, treballem perquè la
república que volem sigui justa, solidària,
oberta, plural i, sobretot, lila. Fem-la feminsita i valenta!

#L’enquesta de la setmana
Esperes al Black Friday per fer algunes compres?

Sí 36,6%

No 63,3%

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
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del lector
EL QUE NO SAPS DE LA
CURSA DE LA DONA
Loli Jiménez Roca
Estimades amigues, companyes d’autocar, mares, filles, àvies, netes, a totes, totes vosaltres.
He de dir-vos que estic molt enfadada
amb mi mateixa per haver participat
en la “Cursa de la dona” que es va organitzar a Barcelona, el passat 10 de
novembre.
Tot va començar perquè un grup
d’amigues a les quals ens agrada caminar, vam decidir fer aquesta cursa,
que semblava que tenia un vessant
solidari. He de dir que jo no em vaig
encarregar de res, alguna d’aquestes
amigues es va ocupar molt amablement i em va apuntar a la llista de
l’autocar que ens portaria de forma
gratuïta fins a Barcelona. No vam tenir dorsal perquè ja s’havien acabat.
Tot i així, vam decidir participar i fer
la nostra aportació com a participants
i potser allà podríem contribuir d’alguna altra manera.
EI dia de la cursa em vaig enorgullir
de veure com només en el meu municipi, omplíem pràcticament dos autocars... I a Barcelona, era espectacular
veure el va i ve de dones per tot arreu
que venien a aquesta cursa.
Quan vam arribar vaig veure que no
hi havia anuncis solidaris, sinó més
aviat marques comercials, que no tenien gaire relació amb l’esport i, em
va sobtar, però fins aquí tot bé...
De mica en mica vaig començar a
sentir que alguna cosa no anava bé,
i volia trobar el sentit d’allò que s’estava fent. Així que vaig començar a
qüestionar-me i preguntar-me coses:
Per què s’havia escollit aquell color en
concret? Quina part del pagament del

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

dorsal es destinava com a donatiu?
Com és que no hi havia marques relacionades amb l’esport? Quines eren
les condicions en què es trobaven les
treballadores “dones” d’aquestes empreses? i un munt de preguntes a les
quals no trobava resposta.
Recalcaré que a la cursa m’ho vaig
passar bé, vaig gaudir de la companyia i conversa d’amigues que aprecio
molt i va ser impressionant sentir que
érem una multitud de dones juntes,
fent germanor, fent-nos sentir.
Però era aquesta la finalitat de la cursa
de la dona?
Quan vaig tornar a casa, vaig voler
trobar resposta a totes aquelles preguntes. El primer que vaig buscar va
ser la web de l’organització i hi vaig
trobar això:
“Bienvenidas al evento deportivo femenino más grande de Europa. 8
ciudades para disfrutar del atletismo
popular, la solidaridad y las ganas de
pasario en grande. Te apuntas? “
Atletisme, esport, solidaritat, continuo dubtant i vull buscar més informació.
Respecte a la solidaritat, vaig llegir
que destinaven només un euro dels
11 que costava el dorsal. I sembla que
fins i tot podria ser menys, ja que si
la donació és de 30.000 € per cursa, i
hi havia 33.000 dorsals... fent càlculs
es deurien recaptar 363.000 €. Quina
diferència! vaig pensar. I la xifra augmenta si sumem les 8 ciutats!
EI tema del color rosa encara no he
resolt, no he trobat la resposta, semblava que era perquè si és solidària,
potser té a veure amb el càncer de
mama, ja que aquest és el color que el
representa. Però si la donació és per
a l’AECC, per a serveis i investigació,
i no únicament pel càncer de mama,
llavors per què utilitzar aquest color i

no un altre?
Llavors vaig començar a trobar-me
també articles que parlaven dels regals masclistes que havien donat a
altres ciutats. I vaig preguntar que
és el que havien donat a Barcelona.
Dones sí, també havien donat regals
masclistes: un pintaungles, revistes de
xafarederies i moda, un producte de
neteja, infusions per a aprimar i per
a la menstruació, etc. Creieu que això
és el que les dones ens emportaríem
a un cursa? Senyors organitzadors no
creieu que seria més saludable i útil
una fruita, fruits secs, beguda energètica, o fins i tot, una revista sobre
atletisme?
Com us podeu imaginar, em vaig
indignar més, em vaig empipar amb
l’organització, amb els ajuntaments
que hi col·laboren, amb les dones que
hi van participar i no es van queixar
ni indignar pels regals, amb les que ja
els sembla bé, amb les que no li donen importància... fins que em vaig
adonar que realment estava empipada amb mi mateixa per no haver-me
preguntat tantes aquestes coses abans
d’anar-hi. Fem tantes coses sense
pensar, sense prendre consciència
del que fem ni de quina és la finalitat
real! M’he proposat viure la vida amb
congruència, pensant, sentint i fent el
mateix. Així que vaig arribar a la conclusió que podia compartir la meva
reflexió i fer arribar aquestes paraules:
Als organitzadors: quina finalitat hi
ha darrere d’aquesta cursa? Si no és
màrqueting d’unes quantes marques i
no té un interès comercial, llavors què
estan fent? Per que no es defineixen
com una cursa comercial si 10 dels 11
euros no van pas destinats a la solidaritat? Creuen que a la propera hi podrien afegir una revista de cuina i un
davantal als regals?, així segurament

que les dones ens sentirem més realitzades en el nostre paper i complirem
amb el que la societat espera de nosaltres pel fet de ser dones.
Al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad: no creuen que és
incongruent que en aquesta cursa es
doni una imatge tan estereotipada i
masclista de la dona, fet pel qual lluiten les seves polítiques d’igualtat de
genere i alhora hi hagi el número 016
als dorsals?
Als ajuntaments: podeu ser coherents? Esteu fent polítiques d’igualtat
de gènere i alhora col·laboreu en un
acte que perpetua l’estereotip masclista de la dona. Algú s’ho ha estudiat?
A I’AECC, no els molesta que aquesta
cursa s’hagi abanderat com la cursa
pel càncer de mama, quan no és així?
No els molesta que algú s’ompli la butxaca amb la solidaritat de molta gent
que vol col·laborar amb la seva causa?
No podrien aclarir-ho?
A les meves estimades companyes de
carrera, sou la canya! Vàrem participar 34.000 dones en aquesta cursa,
vam demostrar que les dones a més
de ser solidàries, volem participar en
un acte esportiu i que se’ns reconegui
i se’ns respecti, oi?
M’agradaria que totes aquelles que
vulgueu continuar participant ho feu
des de la consciència, sabent que és
una cursa amb poc caire esportiu, que
ho pintaran tot de color rosa, però
que no té a veure amb el càncer de
mama, que del teu dorsal l’aportació
solidària és mínima i que hi ha moltes
d’altres maneres de ser solidària i defensar el nostre paper com a dones en
aquesta societat.
Estimades amigues, companyes d’autocar, mares, filles, àvies, netes, faig
aquest escrit per a totes, totes vosaltres.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

JOSEP M. TORRAS I RIBÉ I PERE PASCUAL I DOMÈNECH
Ambdós historiadors i catedràtics emèrits igualadins van rebre el
Premi d’Honor en la gala dels Premis Ciutat d’Igualada celebrada
el passat diumenge. Enhorabona!

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Segona fase d’ajuts de la Diputació de Barcelona
per a la modernització dels polígons industrials

A

mb la voluntat d’afavorir el creixement empresarial als polígons de la
demarcació, atreure noves oportunitats de negoci i generar ocupació de
qualitat, la Diputació de Barcelona ha ampliat fins als 30 milions d’euros
els ajuts oferts als municipis per a la millora dels polígons, ampliant,
així, els 15 milions d’euros aprovats ja fa un any. Pel president de la Diputació,
Marc Castells, cal posar en relleu la col·laboració publicoprivada ja que «el futur
del país passa per creure en la indústria», fet que ha de permetre tirar endavant
«projectes seriosos, rigorosos i possibles».

Dues línies de suport

En concordança amb la primera edició del Programa complementari de modernització de polígons, en aquesta segona fase, també els projectes que tinguin ajut
econòmic de la Diputació s’hauran d’emmarcar en una dues línies de suport previstes: plans integrals o projectes específics, totes dues amb un pressupost de 7,5
milions d’euros i amb un caràcter plurianual (2019-2020). La primera línia de suport té per objectiu contribuir al finançament d’intervencions d’alt impacte basades en un plantejament integral i estratègic. A la primera fase, aprovada fa un any,
es va donar suport a 5 projectes que tenien un cost total prop de 10 milions d’euros.
Pel que fa a la segona línia de suport, que fa referència als projectes específics, té
com a finalitat contribuir al finançament d’intervencions puntuals. En aquest cas,
durant la primera fase es van impulsar 17 projectes, amb un cost total de pràcticament 11 milions d’euros.

Àmbit d’actuació
Els projectes inclosos en una d’aquests dues línies de suport hauran de tenir, també,
com a objectiu el desplegament o millora de les xarxes de subministrament i evacuació d’aigües, de les xarxes d’energia, de telecomunicacions o dels sistemes de seguretat anti-intrusió. Alhora, es podran dur a terme accions vinculades a la millora de la
mobilitat o a la promoció dels polígons d’activitat econòmic; així com en l’àmbit de
la simbiosi industrial o a la construcció, reforma o ampliació de centres de serveis de
proximitat per a les empreses dels polígons d’activitat econòmica.
El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 de novembre d’aquest 2018 i, d’entre
els criteris de valoració es poden destacar els que fan referència a l’equilibri territorial
(població entre 16 i 65 anys, centres de cotització del sector industrial, taxa d’atur
registral i renda disponible per càpita), l’adequació de la dimensió territorial, la maduresa del projecte, l’existència de cofinançament, el grau d’obsolència del polígon, així
com el nivell d’ocupació de naus i parcel·les. També es tindran en compte criteris com
el nombre d’hectàrees dels polígons objecte de l’actuació, el manteniment i generació
d’ocupació, l’aplicació de criteris mediambientals i d’eficiència energètica i la incorporació d’accions destinades a la millora de la igualtat d’oportunitats.
El global d’aquesta inversió permetrà dur a terme actuacions en 56 polígons d’activitat econòmica i impulsar 116 millores o nous serveis d’infraestructures. A més
d’incorporar millores mediambientals o eficiència energètica i apostar per la igualtat d’oportunitats, el suport de la Diputació beneficiarà a 5.901 empreses i 79.388
treballadors.
Cal tenir en compte que, actualment, la majoria dels polígons estan desordenats i
una part significativa de la seva superfície és buida, el que deriva en una gestió ineficient dels espais i, en conseqüència, en una manca d’incentiu per als empresaris.
D’altra banda, molts polígons de la demarcació mostren signes evidents d’obsolescència, ja que prop del 58% de les naus i del 48% dels polígons són anteriors a l’any
1978, el que aconsella adoptar mesures de modernització i de millora de la gestió
integral. Això provoca, en molts polígons, l’existència d’espais buits, d’infraestrucLa Veu de l'Anoia 250x90,25.pdf
1
29/10/18
10:06
tures deficitàries
i d’obsolescència de les
instal·lacions.
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25 Novembre
Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones

#prouviolenciamasclista
www.diba.cat/25N
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Mai no passa res

E

ns ha tocat viure en
un país que deunidó.
Un país que es vanta de ser un estat de
dret, però que a la pràctica la
seva democràcia és de llautó.
Un país que no ha superat alguns tics de 40 anys de dictadura. Un país on
hi ha organitzacions feixistes i violentes que es
manifesten impunement per carrers sense que
hi hagi cap conseqüència. Un país on es poden
exhibir símbols de la dictadura sense que passi
res. Un país que segueix subvencionant organitzacions com la FAES o la Fundación Francisco Franco no pot dir que sigui precisament
un model de democràcia.
És clar que el problema no és només el ressorgiment de grups neonazis. Són tantes les anomalies que afecten la democràcia d’aquest estat
que hom no sap per on començar. “Com més
alts, més animals” deia la iaia; i a fe de Déu que
tenia raó. Podríem dir amb Zorrilla que “Del
rey abajo, ninguno”. Una monarquia totalment
obsoleta que es manté a causa dels privilegis
que li atorga la Constitució. Al rei no se li poden demanar responsabilitats ni pot ser jutjat
per cap tribunal. Per això som on som. Ningú
sap la quantitat ni l’origen de la seva fortuna (la
de l’emèrit i del plançó) i no es poden investigar a causa d’aquest pacte del silenci. No és
que un rei hagi de ser un model de virtuts, però
hauria de ser-ho d’imparcialitat i honestedat.
Sense entrar en els afers íntims de la seva vida
privada, si és certa la seva mediació en la venda
d’armes, ja el desautoritzaria davant d’una societat que és i vol ser pacífica. Tampoc la seva
imparcialitat va quedar gaire ben parada en el
discurs del 3 d’octubre de l’any passat aprovant
l’actuació brutal de la policia contra una població pacífica que volia votar. Això també el
desautoritza com a àrbitre.
D’altra banda, tenim el dubtós honor d’haver
estat governats durant anys pel partit més corrupte d’Europa, però les conseqüències han estat mínimes i amb innombrables irregularitats:
dossiers desapareguts, ordinadors destruïts...
Ningú ha tornat ni un euro dels que havia robat. I no passa res. Un govern, a més, on les
clavegueres han funcionat a ple rendiment amb
total impunitat. Fernández Díaz, ex-ministre
d’Interior, segueix ocupant el seu escó al Congrés, tot i les declaracions de De Alfonso vantant-se d’haver “destrossat el sistema sanitari
de Catalunya”, o de “la fiscalia te lo afina”.
No acabaríem mai, però hi ha algunes actuacions molt greus. És immoral la manipulació dels esdeveniments de l’1-O, la instrucció
d’una causa que alguns juristes qualifiquen de
“salvatjada”, la participació de jutges i fiscals
en orgies sexuals amb menors a Sudamèrica
(fet públic per l’actual ministra de justícia, que
tampoc ho ha denunciat), els canvis de criteri
en la llei d’hipoteques, i el famós whatsap del
senador Cosidó reconeixent l’intent de control
del poder judicial “des del darrere” …
No es pot caure més baix, però ningú no ha dimitit ni ha estat encausat. Només el febles, els
que de bona fe lluiten per la llibertat. Els altres
es tapen les vergonyes. De quina “justícia” parlem? Si això no és la llei de l’embut, s’hi assembla molt...
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BERNAT ROCA, professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

Anys llum

E

n bones mans la collita
de la vida quotidiana té
una gran potencialitat
narrativa. Fruit de l’avui
i llavor del demà, la literatura és
l’art de presentar les coses sovint
més trivials sota formes elegants i
màscares de molts colors, com si fossin coses universals i eternes. Per exemple, el novel·lista James
Salter és un mestre de la forma i un jardiner de les
paraules. En la seva novel·la Anys llum, editada
en català per L’Altra Editorial, l’escriptor recrea el
fràgil i íntim món d’en Viri i la Nedra, una parella
amb fills que
viu als afores
de Nova York.
El seu món de
classe mitjana
aparentment
idíl·lic és un
llac sota el qual
s’amaguen secrets, passions
tumultuoses
i una barreja
d ’a m b i c i o n s
frustrades
i
conformisme.
Ap a r e n t m e n t
no tan dur com
Cheever, però
més sever segons com es miri; Salter descriu amb
prosa fina i elegant, precisa, sense artificis i ornamentacions barroques. No és amic de manierismes. “Comparteixen una vida misteriosa com
un bosc; de lluny sembla una unitat que es pot
entendre però de prop es comença a disgregar, a
diluir-se en llums i ombres, amb una densitat encegadora”.
És omnipresent en l’obra l’anhel de viatjar a Europa, on es troben les arrels que manquen a la societat americana hedonista i enganxada al benestar
material, addicta a un triomf que sempre es pos-

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

posa. Salter descriu un món que es pot tocar, aquí
si recreant-se amb cada objecte, delectant-se en
descriure al lector un món que no costa d’imaginar. Un món a vegades evanescent i de cotó fluix,
fet d’olors i de colors que ens permeten copsar l’esplendor i la caiguda d’un matrimoni nord-americà; la vida oblidada entre el fullatge i les aigües
tèrboles del capvespre, una festa que sembla que
mai s’acaba. La finitud és un dels grans temes de
la literatura. Però la finitud no és només la mort
sinó la vida, ja que allò finit és allò que té sentit,
que es pot palpar aquí i ara. És l’abraçada, la carícia, les copes de vi que dringuen, els sopars a
la vora del riu
Hudson,
els
amics i amants,
les
joguines
dels fills que un
cop comprades ja perden
la seva màgia...
Lluny de valors
metafísics, la
prosa de Salter
ens parla de
l’existència sense
essències,
de com s’escola
entre els dits de
forma irreparable i ens deixa
un regust agredolç. Els petits detalls donen sentit
a una vida que al final va quedant enrere. Salter
no busca mai la rendició dels personatges. Va ser
militar, abans d’abandonar-ho tot per dedicar-se a
escriure, i se li nota un cop el coneixes.
L’escriptor és un mentider i com a tal no ha de
tenir por de la veritat. I Salter escriu des dels anhels, sorgits de les vanes il·lusions de l’esperit, i
dels fracassos que són de carn i ossos. Però queda aleshores la vida viscuda, com les restes d’una
ofrena sagrada, d’un naufragi patètic, i tot acaba
en una epifania tan màgica com inexplicable.
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Dedicat a les selfies
i els xats de grup

Dedicat als qui tenen un desig, als viatges llargs i al que sempre està
dormint. A la generació X, les selfies, les stories i els techies. Amb
Family il·lusions, ara i fins al 31 de desembre, tens tot el finançament
que necessites per a un mòbil, un televisor, un cotxe, etc. Informa-te’n
a la teva oficina de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat
Dedicat a totes les famílies que tenen una mica de family.
Finançament subjecte a l’anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució del sol·licitant. NRI: 2691-2018/09681

Family Ilusiones SELFIE A3 CAT.indd 1

12/11/18 9:59
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Les estafes per compres a Internet han crescut un 60%
a l’Anoia en els darrers dos anys
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

A

lerta davant el creixement de les estafes
a la xarxa. Internet
s’ha convertit en un espai fàcil per comprar i vendre, però
no sempre és possible fer-ho
amb les màximes garanties
d’èxit. Cada vegada hi ha més
confiança en comprar gràcies
als portals més coneguts, com
Amazon o botigues online
com Zalando o Privalia, i amb
mètodes de pagament més
segurs com les targetes moneder o Paypal, però malauradament han sorgit bandes
especialitzades en estafar per
Internet. Ofertes increïbles
que haurien de generar-nos
sospites són en canvi capaces
de fer-nos caure a la trampa.
I dies assenyalats com avui,
l’anomenat Black Friday, o el
proper dilluns, el Blue Monday, són especialment assenyalades en el calendari.
Quasi 600 casos denunciats
en el que portem d’any
“No hi ha un perfil concret.
Són gent de totes les edats i
sexes, sense distinció”, explica Maria Argilès Bellet, agent
de l’Oficina de Relacions amb
la Comunitat de l’Àrea Bàsica
Policial (ABP) de l’Anoia.
Els Mossos han detectat un
increment desorbitat de les
denúncies. Al 2016 van ser
361. Al 2017, 504 denúncies. I
al 2018 -fins al 15 de novembre- ja en portem 590, el que
representa un increment del
60%. I encara falta passar tota
la campanya d’aquests dies i
les festes de Nadal. És d’esperar que la xifra pugui arribar a
ser el doble en només dos anys
de diferència. A nivell de regió
central, al 2016 van ser 1.569
denúncies, al 2017, 2.075 i del
que portem de 2018, 3.545.
És a dir, encara un increment
més important.
Consells de seguretat
“És important que les persones s’ho pensin dues vegades
abans de donar les seves dades
bancàries, i, sobretot, que llegeixin la lletra petita. Va molt
bé llegir les opinions d’altres
usuaris respecte la pàgina
que estem consultant. Si hi ha
moltes referències a Internet,
probablement serà un lloc segur. No ens refiem de bones a
primeres”, explica Argilès, qui
recomana vigilar que la direc-

Segons els Mossos
d’Esquadra, de les 361
denúncies presentades
el 2016, s’ha passat
aquest any a les 590,
i encara queda el
Black Friday
d’aquesta setmana i
les festes de Nadal
ció “url” que hi ha a la caixa
del nostre navegador començi per “https://”. Aquest és un
senyal de seguretat a la xarxa.
D’aquí que sigui molt necessari “que la pròpia persona sigui
ella mateixa que s’adoni que la
pàgina on veu una determinada oferta li ofereixi confiança
o bé que opti per deixar-ho i
continuar buscant”.
Un exemple són les pàgines
“clonades”, és a dir, pràcticament iguals a una que sí que
hi tenim confiança. Això succeeix quan rebem un correu
electrònic d’una botiga online
informant d’una oferta. Hi
cliquem, pensant que anirem
a parar al comerç en qüestió,
però no ens adonem que en la
capçalera de la pàgina, el nom
de la botiga està lleugerament
canviat, ja sigui amb una lletra
diferent o amb un punt al final. Si paguem, ens estafaran.
La solució en aquests casos “és
simplement no clicar dins del
correu que hem rebut, sinó
anar a buscar la botiga nosaltres mateixos”.
Quan ja s’ha pagat, és pràcticament impossible fer-se
enrere o recuperar els diners,
si s’ha estat objecte d’una estafa. “En moltes ocasions no
podem reaccionar a temps,

Malauradament, les denúncies arriben als Mossos quan ja és molt complicat el retorn dels diners.

perquè moltes d’aquestes pàgines resideixen en països de
l’estranger, on les lleis són més
permissives, o bé on és molt
complicat trobar l’origen. Ens
trobem davant un problema
difícil de resoldre”, explica
l’agent Argilès. El domicili
dels comptes bancaris es troba
habitualment a la Xina.
MyWot, una eina útil
Existeix una eina que ens permetrà ajudar-nos quan som a
la xarxa amb intenció de comprar. Es tracta de MyWot, que
està tenint molta acceptació.
Es pot instal·lar tant a l’ordinador, com al mòbil o a la tauleta.
Un cop descarregada, apareix
un semàfor amb els tres colors típics: el verd, el taronja
i el vermell. Quan l’usuari entra en una pàgina web, si és
segura, el semàfor es posarà
verd (safe); si no ho és gaire,
s’il·luminarà de taronja (suspicious), i si no ho és gens, marcarà el color vermell (unsafe).

Aquest sistema es basa en
l’opinió que els diversos usuaris han donat de cada pàgina.
Segons les dades dels Mossos d’Esquadra, del global de
les estafes de l’any 2017, més
del 52% es produeixen en
l’àmbit d’internet, majoritàriament per compres fraudulentes, però també “phishing”
-suplantació d’identitat de
proveïdor- o campanyes de
ransomware, virus maliciós
instal·lat a l’ordinador de la
víctima. També, però, s’han
detectat estafes de tipus “mailers”, generalment a empreses,
que reben correus electrònics
de suplantació d’identitat d’algun proveïdor en el que se’ls
demana realitzar algun pagament pendent en un compte
corrent diferent a l’habitual,
i les estafes poden ascendir a
milers d’euros.
Com en moltes ocasions a la
vida, faci servir el sentit comú
i no cregui en les ofertes màgiques. Ningú no dona duros a
quatre pessetes.

No refiar-se, buscar opinions, fer servir sistemes segurs de pagament.... consells per no sortir estafat.

Una foto per
500 euros
L’astúcia dels estafadors pot
ser d’allò més variada. Un
dels casos amb el qual es
van trobar a la comissaria de
Manresa va ser el d’un home
que va denunciar que havia
comprat una càmera de fotos Nikon per Internet que
a les botigues costa més d’un
miler d’euros, per poc més
de 500...
El que li va arribar a casa
va ser una fotografia de la
càmera que ell es pensava
que havia pagat. Quan ho
va anar a denunciar, va resultar que en la lletra petita
del contracte deia clarament
que el que es comprava era
una... foto!
El client havia signat les condicions, sense llegir-les. Per
tant, no existia delicte. Cas
tancat.
Vigili sempre la lletra petita
del què compra, especialment per internet. Una estafa és un engany i, per tant,
un fet denunciable i que requereix d’una investigació
policial. Una altra cosa és
que no estigui d’acord amb
el que li ha arribat a casa no
era el que s’esperava. Aquí la
policia hi té poc o res a fer.
En aquests casos, cal anar a
l’Oficina del Consumidor, a
la seu del Consell Comarcal
de l‘Anoia. Tindrà 14 dies
per legalment tirar-se enrere. Això sí, sempre que hi
hagi papers pel mig. No s’hi
valen les compres per Wallapop, on es paga en metàl·lic i
sense cap garantia.
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Enric Conill (ERC): “Abans que independentistes, prefereixo
distingir entre els que defensen els drets civils i els que no”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

nric Conill va presentar-se el passat mes d’octubre als igualadins com
a candidat a les eleccions municipals per Esquerra Republicana
(ERC). Arquitecte de professió,
Conill és regidor de l’Ajuntament en el darrer mandat.
Es va presentar molt d’hora.
Com ho està veient, tot plegat,
quan la precampanya serà tan
llarga?
Nosaltres portem quatre anys
fent oposició, i fent propostes.
Ara és temps per explicar encara millor quina és l’alternativa
que Igualada necessita, fruit del
treball que tenim, de molts anys,
i sota unes sigles clares, com són
les d’Esquerra Republicana.
Hi haurà debat de debò? Ho
dic perquè la ciutat, políticament parlant, és una bassa
d’oli, i des de fa molt temps.
És cert, nosaltres també hem dit
moltes vegades que el debat polític a la ciutat està una mica somort, podríem dir, i creiem que
és per dos factors. Un perquè el
govern té una majoria absoluta
que li permet fer i desfer, i l’altre
perquè també això li permet no
fer i no afrontar els grans problemes que la ciutat té. Això generaria un debat viu d’idees, de
projectes. Però no passa, i això
que des de l’oposició ho hem
intentat amb temes prou interessants com la planificació de
la ciutat, temes com l’aigua o els
impostos, l’habitatge...
El fet que ERC hagi governat
amb Marc Castells li suposa
una pedra a la motxilla?
No, en absolut. Eren les circumstàncies del moment. Hem
explicat molts cops que el partit
va prendre una decisió en un
moment molt delicat per a la
ciutat, en plena crisi, i es necessitava una estabilitat.
Igualada és de les poques ciutats del país on ERC i PDeCAT
no s’entenen pràcticament en
res. No li sembla paradoxal, en
el moment que està travessant
Catalunya?
És un tema de projectes. Al final, som a l’Ajuntament per la
ciutat i la visió que en tenim.
Nosaltres pensem que s’ha de
ser més ambiciosos, sobretot
pensant en el futur. També amb
problemes actuals, que pensem
que no s’estan afrontant. Podria
estar d’acord en què pot resultar
sorprenent que no ens entenguem quan al Parlament governen juntes les dues forces, però

“Que no s’hagi fet el
POUM pot arribar a ser
legítim. El que no ho és,
és prometre que es faria
i no haver-lo fet. S’han
anat buscant excuses.
No s’ha fet per por”
tampoc s’entén que el govern
municipal pacti el pressupost
amb el PSC o fins i tot amb el
PP, sense tenir-ne cap necessitat, i això ha passat. És la dinàmica local.
M’hi jugo un pèsol que haurà
de respondre a una frase que
se sent força vegades en els
igualadins: a Igualada es fan
moltes coses, i això és gràcies a
Marc Castells. Què dirà?
És innegable que a la ciutat es
fan moltes coses. El que passa
és que tenim un govern que sap
vendre-ho molt bé, això. No ens
cau cap anell per reconèixer les
coses que es fan bé, el que passa és que moltes es venen com
a extraordinàries, i no ho són.
Mentrestant, no s’afronten temes que són cabdals per al futur
de la ciutat i que ens farien fer
un salt endavant. Altres ciutats
de l’entorn ho fan.
Li agradaria governar amb
majoria absoluta, o creu que li
està fent mal, a Igualada?
Sent honest, això ni m’ho plantejo. Miri, d’una banda li diria
que sí, perquè em permetria
aplicar tot el nostre projecte,
però també reconec que arribar
a acords amb d’altres forces perquè el complementin tampoc és
dolent.
El seu pare va ser regidor. Ve
d’una família que ha estat de
sempre vinculada a entitats.
És una pressió afegida?
No, al final un es posa aquí perquè vol. La meva implicació política sorgeix d’una estima per la
ciutat, i això sí que sorgeix d’uns
valors que vas adquirint des de
petit, sobretot gràcies a la família.
Igualada és una ciutat clarament independentista. Imagino que treballar en un escenari així és més fàcil per algú

“Cal replantejar d’una
manera molt clara el
tema dels impostos,
som la ciutat mitjana
que els té més alts, entre
400 i 500€ més que d’altres ciutats similars”

d’ERC.
Sí, la ciutat és molt independentista, però també hi ha un
sector de la població que no ho
és. Ara bé, una clara majoria
està a favor del dret a decidir, i
de la defensa dels drets polítics
i socials. Més que distingir entre
independentistes igualadins o
no, preferiria fer aquest exercici
entre els que defensem els drets
civils, i els que no ho fan.
Posats a parlar amb un arquitecte, Igualada té uns bons fonaments?
Sí, penso que sí, especialment a
nivell social. Si no fos per això,
no estaríem en una situació relativament millor, com la que
estem ara, després de la crisi que
hem passat.
Però la casa que hem construït
els igualadins des de 1979 necessita reformes, em dirà.
Sí, i reformes urgents. Políticament cal que hi hagi algú que les
plantegi. És imprescindible que
s’afronti el planejament urbanístic amb un nou POUM.
Per què creu que no s’ha fet?
Per interessos, per mandra,
per por?
Que no s’hagi fet pot arribar a
ser legítim. El que no ho és, és
prometre que es faria i no haver-lo fet. Aquest és el tema. Per
això nosaltres hem estat molt
bel·ligerants. S’han anat buscant
excuses, i d’aquí que pensem
que no s’ha fet per por. Aquest
és un dels elements que va fer
saltar el darrer govern del PSC,
i l’actual és conscient del desgast
que genera afrontar un tema
com el POUM.
Quina Igualada dibuixaria,
vostè, damunt d’un mapa?
Pensaria només en el barri del
Rec, com sembla que passa últimament?
El Rec és una peça important,
de fet, ja ho és per la seva ex-

“L’Ajuntament ha
destinat en un any per
habitatge a Igualada
35.000€, el mateix
que ha costat alguna
inauguració. Tenim
molt habitatge buit i no
estem fent res per a que
pugui sortir al mercat”
tensió i característiques. És obvi
que s’ha de repensar. Però si mirem Igualada en global el que
és primordial és com la ciutat
s’ha de relacionar millor amb
els municipis que té al voltant.
Ha de passar de ser una ciutat
única a una ciutat de la Conca.
Això significar canviar alguns
eixos que tenim, repensar noves
centralitats, integrar el barri del
Rec o el Pla de la Massa dins de
la trama urbana, integrar la traça del riu per a que en gaudeixi
Igualada però també la ciutat
veïna... Tot això ho necessitem.
En els darrers anys, per la crisi,
s’ha accentuat molt el discurs
polític per afrontar els problemes socials, especialment els
dels sectors més necessitats.
Les polítiques socials han de
continuar essent el pal de paller de l’acció de govern?
La crisi ha estat molt dura i certa població se n’ha pogut sortir
una mica, però el que ha passat és que s’han fet grans diferències entre els que ara poden
anar fent, i els que segueixen
patint-la. S’ha d’actuar de dues
maneres. Primer, cal afavorir
les famílies del que s’anomena
la classe mitjana, especialment
en l’àmbit fiscal. Cal replantejar
d’una manera molt clara el tema
dels impostos, som la ciutat
mitjana que els té més alts, entre
400 i 500€ més que d’altres ciu-

tats similars a la nostra.
D’altra banda, no pot ser que el
Banc d’Aliments d’Igualada tingui 1.300 usuaris, no ens podem
permetre que hi hagi encara
aquestes dades. S’estan donant
350 ajudes a famílies que pateixen pobresa energètica. Són
problemes que s’han d’atacar, i
ajudar als vulnerables, perquè
és un problema de tots.
Igualada té importants problemes amb l’habitatge. Hi ha
molta casa buida, el lloguer es
dispara...
Miri, l’Ajuntament ha destinat
en un any per habitatge a Igualada 35.000€, el mateix que ha
costat alguna inauguració. Això
no dona per a res. Tenim molt
habitatge buit i no estem fent res
per a que pugui sortir al mercat.
Si no hi és, els preus pugen, i
això afegit a la bombolla que es
va estenent per tot el país. El govern municipal no està fent res.
L’explotació del servei de l’aigua ha de ser municipal?
Ens manquen dades per posicionar-nos. Manca saber l’auditoria completa del què costaria
el rescat a Aigua de Rigat. Ara
bé, pel que comencem a saber,
començant pel benefici de l’empresa i del què se’ns diu que costa el servei, i el bon estat de les
canonades, ens fa pensar que si
fos municipal els beneficis serien per la ciutat.
Si el PDeCAT perd la majoria
absoluta, creu possible un pacte entre les forces d’esquerra de
la ciutat, per governar?
Això ara és un escenari de ficció.
Tenim clar que som el primer
partit de l’oposició i plantegem
una ferma alternativa al govern
de la ciutat, que haurà de triar
entre Marc Castells o Enric Conill. Si a partir d’aquí es poden
sumar idees i noves propostes,
no es pot descartar res.
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Fundació Endesa col·labora amb
la desena edició del Gran Recapte
per fer-lo més sostenible
❱ La

Fundació Endesa aportarà a la campanya 80.000 bosses reutilitzables que faran possible que, només
aquest any, es deixin de produir 250.000 bosses de plàstic. Amb aquesta iniciativa s’aconseguirà reduir un
total de 14,37 tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera

Redacció
Un Gran Recapte més sostenible. Aquest és l’objectiu de
la col·laboració de la Fundació
Endesa amb la desena edició
d’una de les iniciatives socials
més reconegudes a casa nostra,
el Gran Recapte, organitzat pels
quatre Bancs dels Aliments de
Catalunya. La col·laboració entre ambdues entitats permetrà
que se substitueixin les 250.000
bosses de plàstic que s’utilitzarien per a recollir els aliments
als mercats i supermercats, per
bosses reutilitzables. Gràcies
a aquesta iniciativa s’aconseguirà reduir l’emissió de 14,37
tones de CO2 a l’atmosfera.
Aquesta és una de les principals
novetats de la desena edició del
Gran Recapte, que tindrà lloc
els propers dies 30 de novembre
i 1 de desembre a 342 pobles i
ciutats de Catalunya, així com
a la resta de l’estat.
L’aportació de la Fundació Endesa es materialitza en
80.000 bosses reutilitzables fetes
de “teixit sense teixir” que es
distribuiran entre els diferents
punts de recollida habilitats
als mercats i supermercats de
casa nostra. D’aquesta manera s’evitarà el consum de fins
a 250.000 bosses de plàstic d’un
sol ús. D’altra banda, es calcula
que l’ús d’una bossa reutilitzable redueix la fabricació, consum i desaprofitament de fins
a 100 bosses de plàstic, amb la
conseqüent reducció de la contaminació derivada de la seva
fabricació, així com del residu
de deixalla que genera. Extrapolant aquestes dades, podríem
dir que l’ús d’aquestes bosses
(que s’estrenen en aquesta
edició amb la voluntat de ser
reutilitzades en les properes)
suposarà que deixin de fabricar-se fins a 8 milions de bosses de plàstic. A més, l’ús d’una
bossa de “teixit sense teixir” és
reutilitzable fins a 100 vegades
mantenint el 100% de les seves
qualitats.
Durant la roda de premsa
de presentació de la desena
edició del Gran Recapte, Carlos Gómez-Múgica, director

162
Municipis

que
participaran
en la
recollida
d’aliments
a la provincia
de Barcelona

El Gran Recapte d’Aliments
és una iniciativa dels quatre
Bancs dels Aliments de Catalunya que té com a finalitat
donar resposta a la precarietat alimentària de les famílies
més necessitades i que permet
atendre les 200.000 persones
que reben ajuda a Catalunya a
través de 675 entitats socials
homologades per la Generalitat. En la roda de premsa,
la presidenta del Banc dels
Aliments de Barcelona, Roser
Brutau, confirmava que en els
darrers dies s’havia assolit la
xifra de 18.700 persones voluntàries, però que encara en
faltaven 10.000 més per cobrir
els 2.500 punts habilitats en
mercats i supermercats. Una
altra gran novetat de l’edició
de 2018 és la posada en marxa del Gran Recapte Online,
que facilitarà les donacions
i sumarà a la iniciativa plataformes de comerç per Internet
com Ulabox, Caprabo o Condis, entre d’altres.

61
Són els

municipis que
hi participaran
de Girona

59
Municipis de

la provincia
de Lleida
participaran
en la recollida
d’aliments

59
Municipis

15 d

col·laboraran
en el Gran
Recapte
a Tarragona

Aliments que calen
general de la Fundació EndeAliments que calen
sa, va explicar la doble vessant
d’aquest projecte: “Quan va sorgir la possibilitat de col·laborar
en aquesta iniciativa vam veure que encaixava perfectament
amb la vocació social de la Fundació Endesa, el nostre compromís amb les persones i, alhora,
amb el nostre objectiu de millorar el nostre entorn, fent-lo

DO

més sostenible. Les bosses reutilitzables que s’estrenaran enguany permetran que aquesta
edició i les properes, siguin
més sostenibles i permetin una
major reducció de la petjada de
carboni i de les emissions de
CO2 donant encara més valor
a una iniciativa de naturalesa
tan social i humana como pot
ser i és el Gran Recapte”.

OLI

OLI
LLET
CONSERVES
LLET
(Peix/Verdures)

CONSERVES

(Peix/Verdures)

Consulteu els punts de recollida i per fer voluntariat:
https://www.granrecapte.
com/ca/voluntariat/
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La majoria de l’Ajuntament demana Decidim i CUP lamenten
manca d’ambició en el nou
l’absolució dels presos polítics

Pla per a l’Energia Sostenible

REDACCIÓ / LA VEU

L

a majoria independentista de l’Ajuntament
(PDeCAT, ERC, CUP i
Decidim) va aprovar dimarts
en la sessió plenària de novembre una moció en la que
es condemna la inexistència
de separació de poders a Espanya, la invenció del relat
de la suposada rebel·lió, i es
demana l’absolució dels presos polítics. Disset dels vinti-un regidors de l’Ajuntament
van donar suport a la moció,
menys els tres del PSC, que es
van abstenir, i el regidor del
PP, que va votar en contra.
Els socialistes van considerar
que la proposta tenia “massa
al·lusions a l’estat de dret, que
nosaltres respectem”, afirmava Jordi Riba. Tot i així, recalcava que “nosaltres voldríem
votar a favor de la moció,

perquè creiem que la solució
a tot plegat ha de ser política”,
tot recordant que hi ha hagut
moltes veus contràries a que
el succeït l’octubre de 2017 a
Catalunya pugui ser considerat un delicte de rebel·lió.
La postura d’abstenció del
PSC va ser criticada per Joan
Agramunt (PP), qui va dir
que “sóc l’únic unionista de
l’Ajuntament, perquè els soci-

alistes tenen complexos”, però
Riba li va retreure que “el PP
vulgui continuar traient rèdit
polític d’aquest tema”.
Agramunt va justificar el seu
vot negatiu argumentant que
“el referèndum de l’1 d’octubre va ser il.legal” i va negar
el dret a Catalunya a decidir
el seu futur, perquè les Nacions Unides “només ho permeten a les colònies”.

ERC proposa més ajudes per als igualadins
que pateixen pobresa energètica
El regidor i alcaldable d’ERC
Enric Conill va proposar en
el ple una línia d’ajudes “molt
superior” a l’actual per ajudar
a les famílies que pateixen pobresa energètica, que al 2017
van ser 341 segons dades oficials. Tots els grups de l’oposició van votar-hi a favor, menys
el govern, que es va abstenir.
Els republicans assenyalen
que “durant el 2017 el govern
d’Igualada va destinar una
mitjana de 7’30€ al mes per fa-

mília per ajudar-los a pagar la
llum, l’aigua i el gas”, un total de
87€ a l’any, quantitat que consideren “insuficient” atès que
“són recursos molt insuficients
per ajudar a la gent que ho necessita” malgrat que “Igualada
és la ciutat mitjana amb els impostos més alts de Catalunya” i
es pregunten “amb què es gasten la gran quantitat de diners
que paguen els ciutadans en
forma d’impostos”.
Des d’ERC recorden que “la

Generalitat ajuda als ajuntaments perquè puguin realitzar aquestes prestacions” i,
per tant, “cal que el govern
d’Igualada tingui un compromís molt més alt”. Segons els
republicans, “és difícil d’entendre que l’actual govern destini
més diners en una sola inauguració de 3 hores, que va
costar 35.000€ pagats per tots
els ciutadans, i en canvi per la
pobresa energètica es gastin
menys diners”.

L’Ajuntament va aprovar dimarts un nou Pla d’acció per
a l’energia sostenible i el clima
(PAESC), però segons el grup
municipal de Decidim “es basa
en un pacte europeu d’alcaldes
i alcaldesses per lluitar contra l’escalfament de la terra
amb mesures que redueixin
les emissions de CO2 un 40%
fins el 2030, que fa anys que
Igualada ja va adoptar, amb el
compromís de realitzar actuacions concretes, moltes d’elles
pel 2020”. Davant de la nova
ruta local, Decidim recorda al
govern de Marc Castells que
moltes de les actuacions ja
compromeses pel 2020 estan
per acabar i que “cal accelerar
el pas”, a la vegada que lamenta
“la manca d’ambició mediambiental i el cinisme de fomentar per altra banda activitats
d’alt consum energètic com la
pista de gel de Nadal”.
El regidor Dario Castañé, es
queixa que “avui ens trobem a
dos anys de l’horitzó 2020 i ens
venen a proposar més accions
a realitzar, ara amb l’horitzó al
2030”.
Castañé expressa que “esperem sincerament que en
aquests dos anys assoleixin els
objectius plantejats, perquè el
planeta no ens espera”.
En una línia similar, la CUP
Igualada afirma que ha votat a
favor de l’aprovació del PAESC
“malgrat que el 15% de les les
mesures que contempla el document previstes per abans del
2018 no han estat iniciades”.
Els cupaires assenyalen que

“les calderes de biomassa previstes pel 2020 i l’ús d’energies renovables a edificis com
l’hospital, la piscina de les Comes o al complex Pare Vilaseca
encara no s’han dut a terme”. A
banda, la CUP Igualada també mostra la seva preocupació
davant d’actuacions que considera de gran importància i que
no es contemplen al PAESC,
com són “la manca d’un model
recollida de residus alternatiu
a l’actual que sigui econòmicament viable i ecològicament
sostenible, o la manca d’una
revisió de la mobilitat de la
ciutat, l’objectiu del qual sigui
la reducció de l’ús del cotxe i es
fomenti l’ús de la bicicleta”.
El PAESC també determina
que s’han de fer audiències públiques de seguiment del compliment de les actuacions que
se’n detallen per tal de conèixer el grau de compliment
de les actuacions iniciades i
la seva calendarització, però
aquestes no s’han fet i la CUP
demana que “es reactivi el consell mediambiental d’Igualada
per tal de fer el seguiment”.
També critica la “hipocresia i
el cinisme” del govern Castells
ja que, argumenten, “aproven
mesures per reduir els gasos
d’efecte hivernacle a la vegada
que posen una pista de gel que
necessitat d’una gran quantitat d’energia, o fan una gran
despesa d’aigua en mantenir
verda la gespa dels espais verds
tot l’any en comptes de respectar el cicle natural de la gespa i
deixar que sigui groga”.

Neix Igualada Oberta, un grup de suport a Jordi Cuadras
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada Oberta. Aquest
és el nom del grup ciutadà impulsat per 16 igualadins i igualadines d’àmbits
professionals, edats i barris
diversos per treballar en la
confecció de propostes dins el
projecte polític de Jordi Cuadras com a candidat a l’alcaldia
d’Igualada a les eleccions del
26 de maig.
Les persones que han impulsat
Igualada Oberta “no es comprometen amb cap partit polític, sinó que es comprometen
amb treballar colze a colze
amb l’alcaldable Jordi Cuadras
per fer xarxa i crear un projecte divers, novedós i guanyador

per Igualada”, expliquen. La
col·laboració amb el projecte
“no és un suport gratuït, sinó
que és una vinculació amb
esperit crític per enriquir-lo”.
Totes aquestes persones formaran un grup de treball amb
Cuadras que serà una peça
més de l’espai polític col·lectiu
que està construint el candidat. “No vol dir, però, que siguin les persones que vagin a
la llista”, recalquen.
La implicació d’igualadins i
igualadines diversos més enllà dels partits, ja va ser un
dels pilars de la conferència
que Jordi Cuadras va oferir a
l’Ateneu Igualadí el 6 d’octubre on va anunciar la creació
d’un espai polític progressista

per Igualada que fos un moviment ciutadà on els igualadins
i igualadines que s’hi volguessin sumar a títol individual poguessin tenir el seu espai dins
el projecte amb el mateix grau
d’importància que els partits
polítics que en formin part.
El nucli impulsor d’Igualada
Oberta està format per 8 dones
i 8 homes. Per ordre alfabètic,
són la comunicadora audiovisual i jugadora del Club de
Futbol Igualada, Elena Alert;
el membre de la Cofradia de
Fàtima i portador del Sant
Crist i Sant Bartomeu, Manuel
Balsera; la llibretera, voluntària de Càritas, membre de Dones d’Igualada i activista cultural, Isabel Casas; la comptable

i mare de família a l’atur, Emi
Casanovas; la directora d’una
llar d’infants municipal, Marta
Comas; l’exjugador de l’Igualada Hoquei Club, internacional
de la selecció i enginyer tècnic
industrial, Edu Fernández;
l’excap d’infermeria de l’Hospital d’Igualada i directora d’una
residència per a persones amb
discapacitat, Emma Fillat;
l’empresari del sector de la restauració Fernando García; la
membre de l’Ateneu Igualadí,
consultora d’estratègia digital
i equatoriana de naixement,
Paulina Jordán; l’estudiant i
nou votant de 18 anys, Cristian
Navarro; el Catedràtic d’Història i membre del CECI, Pere
Pascual; el sommelier i em-

presari Manel Pla; l’exdirectiu
de la Fira de Barcelona i dels
Jocs Olímpics’92 i cofundador
de diverses empreses, Jaume
Rodríguez-Enrich; la vicepresidenta de CERCA, membre del projecte “Sota la pell
del Rec”, fotògrafa i exfuncionària de l’Ajuntament a Urbanisme i Medi Ambient, Rosa
Sáez; el Doctor en Ciències de
l’Educació, professor d’universitat, d’institut i poeta, David
Soler-Ortínez; i la infermera
Maribel Soriano.
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Dimecres i dijous l’Ateneu acollirà el Prepara’t Jove,
destinat als alumnes de 3r i 4t d’ESO d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

P

er tercer any consecutiu la Unió Empresarial de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada organitzen
una nova edició del Prepara’t
Jove. Un projecte dirigit als estudiants i que té per objectiu
promoure la reflexió dels joves
sobre el seu futur professional,
ajudant-los a què analitzin les
seves preferències, interessos,
vocacions, motivacions i la
seva projecció en el mercat laboral, en el món de l’empresa i
l’emprenedoria.
A la presentació del projecte
en roda de premsa, l’alcalde
d’Igualada, Marc Castells, ha
destacat la importància de
“despertar, en una edat decisiva, vocacions entre els nostres
joves que s’ajustin al mercat laboral actual i que els ofereixin
veritables alternatives cap a un
futur laboral amb garanties i,
alhora, els permetin una bona
realització tant professional
com personal”.
Per la seva part, la gerent de la

Unió Empresarial de l’Anoia,
Paula Arias, ha subratllat la
bona acollida que ha tingut
el projecte des dels seus inicis
per part dels centres educatius, constatat en les valoracions positives que els han fet
arribar el professorat de les
escoles.
Els alumnes de 3r d’ESO, per
primera vegada
Arias també ha destacat com a
novetat d’aquesta tercera edició la participació dels alumnes de 3r d’ESO. “La decisió
d’obrir el Prepara’t Jove als
alumnes de 3r d’ESO va venir
dels propis alumnes, de fet, va
ser una de les peticions que
van sorgir en el Fòrum de Joves celebrat a la UEA”.
Les dues jornades
Aquest any, a diferència de les
edicions anteriors, el Prepara’t
jove es farà en dos dies, el 28
i 29 de novembre, al Teatre
Ateneu d’Igualada, de 9.30h a
11h, i es dirigeix als alumnes
de 3r i 4t d’ESO.

La primera jornada estarà dirigida als joves de 3r d’ESO a
qui se’ls farà una breu presentació dels sectors econòmics i
les oportunitats laborals que
ofereix la Comarca de l’Anoia, a més d’una taula rodona
on hi participaran tres joves
de perfils ben diferents que
explicaran la seva experiència

professional.
La segona jornada, dirigida als
alumnes de 4t d’ESO, s’iniciarà
amb una breu presentació dels
sectors econòmics per que
coneguin la realitat empresarial de la comarca, i també
comptarà amb una conferència sobre competències, actitud i valors, impartida per un

tàndem entre Màrius Mollà,
enginyer industrial, emprenedor i escriptor; i Roger Roca,
campió del món de duatló,
campió d’Espanya de marató.
Els instituts i centres escolars
interessats han de confirmar
directament a la UEA:
uea@uea.cat / 93 805 22 92.
Places limitades.
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El sector químic de l’Anoia presenta un codi ètic pioner al país
REDACCIÓ / LA VEU

L

es empreses del sector
químic, representades
per la UEAQuímica de
la Unió Empresarial de l’Anoia
han presentat un Codi Ètic del
Sectorial Químic de l’Anoia,
una iniciativa que és pionera
a Catalunya.
El grup de treball de la sectorial química de la UEA ha
explicat que, preocupats per la
imatge desajustada de la realitat que massa sovint tenen de
les empreses químiques, “hem
volgut fer una aposta per millorar la visibilitat d’aquest
sector i donar a conèixer a la
ciutadania la voluntat, el compromís i el respecte amb el que
treballem”.
Amb aquest objectiu s’ha elaborat aquest codi ètic al qual
ja s’han subscrit/ adherit les
primeres empreses a la comarca, i la voluntat “és que si sumin el màxim d’empreses del
sector que siguin de l’Anoia i
en un futur obrir-lo també a
altres químiques del territori

Les empreses químiques
de la comarca elaboren
un compromís que
pretén millorar la
imatge del sector, amb
un ferm compromís
amb el medi ambient, el
territori i la societat
català”.
El codi ètic identifica els valors
i principis ètics que les empreses integrants de la UEA
Química consideren que cal
que prevalguin en el desenvolupament de la seva activitat
empresarial, tant a nivell individual com a sectorial.
Valors i principis
Aquests valors i principis ètics
compartits es tradueixen en
un ferm compromís en el
respecte i exercici de bones
pràctiques en relació al medi
ambient, el compliment normatiu, la sensibilitat territorial

i social, la formació, la seguretat i la qualitat, la innovació la
recerca i el desenvolupament.
No s’ha d’oblidar que la química és un sector transversal del
qual depenen i s’hi relacionen
altres sectors empresarials, a
nivell de productes, materials
o per la implicació de la química en els seus processos.
Una disciplina que, de fet,
malgrat passar desapercebu-

da, es troba present gairebé en
tots els avenços científics i tecnològics al llarg de la història.
30 empreses a l’Anoia
Actualment, a l’Anoia hi ha
situades més de 30 empreses
del sector químic, les quals
treballen per altres sectors
molt diversos, produint una
amplia gamma de productes
destinats a l’agricultura, l’au-

tomoció, el tractament d’aigües, el tractament de pells,
la producció d’acabats niquelats, productes per a la construcció, productes d’higiene
i neteja, de cura personal,
productes per a la industria
farmacèutica i sanitària, perfumeria i cosmètica, tractaments per a l’alimentació
humana i animal, i per a productes de pintures.

Diumenge, matinal d’activitats amb Agenda pel Dia contra
motiu del Dia dels Drets dels Infants la Violència Masclista
REDACCIÓ / LA VEU

E

l proper diumenge, 25
de novembre, el Parc
Central
d’Igualada
acollirà, entre les 11 i les 14h,
una jornada d’activitats familiars amb motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants,
que se celebra arreu el dia 20
de novembre. Cada any, l’Organització de les Nacions Unides (ONU) impulsa mundialment la celebració del Dia dels
Drets dels Infants, commemorant que el 1959 es va aprovar
la Declaració dels Drets del
Nen i, trenta anys més tard, el
1989, la Convenció dels Drets
dels Infants.
L’Ajuntament d’Igualada se
suma a aquesta commemoració amb una jornada enfocada
a posar en valor la pau i condemnar la violència, afegint-se
també a la campanya mundial
de la UNICEF que aquest any
porta per títol “End violence”.
Els objectius de la campanya
són identificar la violència
com un problema social que
es pot prevenir, facilitant així
un entorn de pau, bon tracte i
no violència; identificar també
formes de solució pacífica dels
problemes i conflictes del dia

a dia i establir pautes de convivència que permetin prevenir-los, fent servir la participació infantil com a eina per
aconseguir-ho; i, en tercer
lloc, adquirir un compromís
real amb el dret de tota la infància a viure en pau i protegida de tota forma de violència.
Per aquest motiu, enguany la
temàtica de la Festa dels Drets
dels Infants a Igualada gira al
voltant del que s’ha anomenat
com La vacuna del bon tracte.
L’actor Joan Valentí ensenyarà
als més petits com elaborar un
remei per eliminar els virus de
les pors davant la violència.
Aquesta serà l’activitat central, a les 13h, amb l’objectiu
de sensibilitzar i reivindicar
el dret de l’infant a tenir un

entorn segur a casa, a l’escola
i al seu hàbitat proper. Durant
l’acte també es llegirà del Manifest dels Drets dels Infants,
que anirà a càrrec del Consell
Municipal dels Infants d’Igualada, que ha estat l’encarregat
de confeccionar-lo durant els
darrers dies.
L’accés serà gratuït i s’hi podran trobar inflables, activitats esportives, jumping i
diversos tallers per a sensibilitzar sobre els drets humans.
Aquesta és una iniciativa del
departament de Joventut de
l’Ajuntament que compta també amb el suport del departament de Cooperació i de la
Diputació de Barcelona i amb
la participació destacada del
Consell Municipal dels Infants
d’Igualada.
La idea de celebrar el Dia dels
Drets dels Infants va néixer
precisament en aquest Consell, creat el passat any 2017.
Aquesta és una eina que facilita la participació dels infants
entre 9 i 12 anys a l’Ajuntament, permetent-los fer sentir la seva veu i incidir en les
polítiques municipals que els
afectin. La passada setmana es
va dur a terme el relleu de part
dels seus integrants.

REDACCIÓ / LA VEU
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a Mancomunitat de
la Conca d’Òdena
(Micod) organitza una
agenda d’actes que commemoren el Dia internacional
per l’eliminació de la violència
contra les dones, que és el 25 de
novembre. Com cada any els
ajuntaments de la Micod penjaran les pancartes reivindicatives als balcons dels consistoris
durant la setmana del 25N, i la
mateixa Micod organitza l’acte
central de la campanya. Serà
el diumenge 25 de novembre
a la tarda a Òdena, amb una
sessió de contes per a infants a
les 17 h, la concentració i lectura del Manifest a les 18 h i la
projecció de la pel·lícula Todalas mulleres que coñezo, sobre violències masclistes, a les
18:30 h, integrada en la Mostra
Internacional de Films de Dones. Aquests actes tindran lloc
al Teatre Centre Unió Agrícola
d’Òdena.
A la vegada, l’agenda inclou
activitats molt diverses com
xerrades, tallers per a joves,
teatre fòrums, conferències,
taller d’autodefensa feminista
no mixt,... i es farà la presentació pública del Protocol davant

les violències sexuals en espais
festius que ha aprovat recentment la Mancomunitat i que
s’ha treballat durant un any des
de l’Àrea d’Igualtat de la Micod
amb els Departaments de Joventut i Cultura dels diferents
ajuntaments i amb el suport
de la Diputació de Barcelona
i l’Observatori Noct@mbules.
La presentació es farà avui divendres 23 de novembre a les
12 del migdia a l’Espai Cívic
Centre. Aquest protocol és una
eina per a donar resposta a els
agressions que es donen en els
espais de festa i atendre les dones que les puguin patir.
Podreu trobar les agendes
d’actes als edificis municipals
com els Ajuntaments, les Biblioteques, els Centres Cívics,
els espais de Joves, etc. Les Regidories d’Igualtat conviden
tota la ciutadania a sumar-se
a les activitats, a reivindicar
i exigir l’eradicació de la violència masclista i a prendre
consciència de la necessitat de
treballar des de la prevenció i
la sensibilització per canviar
els valors androcèntrics i patriarcals que segueixen massa
arrelats a les nostres societats i
són la base de la manifestació
de violència masclista.
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Sis vins del celler anoienc Mas dels
Clavers, entre els millors del país
REDACCIÓ / LA VEU
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Comercial Godó renova
la llicència mundial per
fabricar Ad-Blue
REDACCIÓ / LA VEU

A

Comercial Godó estan convençuts que
tot esforç, tard o d’hora, es transforma en recompensa. I és que després d’una
exigent auditoria de qualitat
de tres dies per part de VDA
(Associació Alemanya de la
indústria de l’automòbil) en
base a la Norma ISO 22.241,
Comercial Godó ha revalidat
la llicència de fabricants oficials d’AdBlue® a nivell mundial.
Tots els fabricants que vulguin
obtenir una llicència d’VDA
s’han de sotmetre a una auditoria de qualitat realitzada per
VDA en la seva zona de producció, incloent els seus sistemes de distribució.
Aquestes llicències tenen una
validesa de tres anys i Comercial Godó ha revalidat aquesta
llicència, ja obtinguda el 2015,
amb una nota excel·lent i un
compliment del 100%.
AdBlue® és una marca registrada per l’Associació Alemanya de la Indústria de l’Automòbil (VDA), que permet
dur a terme un sistema de
depuració de gasos imprescindible, per normativa, en els
actuals motors dièsel en pro
del medi ambient. S’utilitza en
els vehicles i maquinària dièsel equipats amb la tecnologia
SCR; des de camions fins als
turismes, passant pels tractors
i maquinària de construcció.

En aquest context actual, els
motors dièsel, encara que
són els que menys quantitat
de productes contaminants i
CO2 generen, per desgràcia
produeixen dues emissions
molt perilloses i que hem de
treballar per reduir-les a la
mínima expressió; són els
òxids de nitrogen (NOx) i els
benzopirens presents en la
cendra que genera la combustió del gasoil.
En el cas dels benzopirens,
partícules sòlides que es poden adherir als teixits del sistema respiratori, són altament
cancerígenes. Actualment és
obligatori, per contrarestar,
instal·lar filtres antipartícules
a través d’un tamís en el tub
d’escapament que les atrapa.
Per contra, els NOx no poden
ser eliminats de manera física,
de manera que necessiten una
reacció química per a transformar-los en gasos innocus.
El compost químic encarregat
de reaccionar i transformar els
NOx és l’AdBlue®.
A data 31 d’octubre de 2018 i
a nivell universal, són 186 les
llicències atorgades per VDA,
d’elles, 127 compten amb una
auditoria de qualitat, 38 d’elles
són de nivell europeu, 13 japoneses i 84 de nivell mundial.
Comercial Godó, després de
superar l’auditoria de qualitat, segueix sent, a dia d’avui,
fabricant Oficial de AdBlue®,
d’Igualada al món.

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

l celler Mas dels Clavers
de Cabrera d’Anoia ha
tornat a destacar un
any més a la Guia de Vins de
Catalunya 2019. Sis dels nou
vins que elaboren s’han situat
entre els millors de Catalunya
en aquesta guia, rebent puntuacions superiors al 9,5 sobre
10.
El més ben puntuat ha estat
“L’intocable xarel·lo” amb un
9,72, seguit del sumoll “Elèctric”, que amb un 9,7 es troba
entre els quatre millors sumolls de Catalunya i “L’Infiltrat
Sumoll”, amb un 9,64. Aquest
darrer, l’any passat, amb una
puntuació de 9,68 va quedar

Ciutats
Amigues
de la Infància

en primera posició en negres
del Penedès. Per a Josep Duran, viticultor de Mas dels Clavers, “a l’Anoia s’estan fent grans
vins, vins atractius que fins i tot
marquen tendència. Els últims
anys els estan reconeixent arreu, en guies, premis... També
es troben a les cartes de restau-

rants de prestigi i s’exporten i es
consumeixen a molts països del
món”. “Ara només falta que els
anoiencs també els reconeixem i
els gaudim! Perquè són nostres
i són bons! I el més important:
consumim primer els nostres
vins! Com és l’habitual en altres
comarques”, afegeix Duran.

16

| IGUALADA

Divendres, 23 de novembre de 2018

El PDeCAT estrena seu a l’avinguda Barcelona
REDACCIÓ / LA VEU
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l passat dijous 15 de
novembre es va inaugurar el nou local del
Partit Demòcrata a l’Anoia,
situat al l’Avinguda Barcelona
número 68. El nou espai neix
amb la vocació de ser l’epicentre de l’activitat del partit,
tant per futures cites electorals
com punt de trobada d’associats i simpatitzants, a més de
plataforma d’activisme polític
de l’espai independentista.
L’acte, que va superar les expectatives amb l’ocupació total del local per l’assistència
de més de 200 persones, va
començar amb la benvinguda
del president comarcal, Santi Broch, i del president local, Daniel Roig, donant pas
a les intervencions d’Àngels
Chacón, Consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, de Joana Ortega, Vicepresidenta de la Generalitat
entre els anys 2010 i 2015, de
Marc Castells, Alcalde d’Igua-

lada i, cloent l’acte, David
Bonvehí, president del partit
demòcrata. Aquesta presència de primer nivell del partit,
ha estat una mostra de la vitalitat de la formació política
que actualment ocupa càrrecs
important de govern i de direcció.
Marc Castells va posar en valor la tasca de PDeCAT com
a primera força política de la
ciutat, primera força política
de la comarca i del país. Alhora va marcar el full de ruta

del projecte de ciutat que està
desenvolupant junt amb el
seu equip, i va anunciar que
“Igualada i la comarca rebran
bones notícies el 28 de novembre i el 14 de desembre”,
deixant entre el públic el missatge que el projecte de ciutat
està més fort que mai, i que
“com més adhesions, més força tindrem per seguir treballant per la ciutat”.
Bonvehí va remarcar el compromís que té PDeCAT amb
el país, i va posar en valor

Àngela Rovira Carol celebra 105 anys
REDACCIÓ / LA VEU
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imarts, 20 de novembre de 2018, l’àvia
montbuienca Àngela
Rovira Carol ha celebrat el seu
105è aniversari amb un seguit
d’actes a la Residència Pare
Vilaseca, centre on viu actualment i on ella és la persona
amb més edat de les 152 que hi
resideixen.
Al migdia l’Àngela ha pogut
gaudir d’un dinar especial i

d’un gran pastís d’aniversari,
preparat pels usuaris i treballadors del centre de dia, i ha rebut la visita de Jordi Ferrer, Gerent del Consorci Sociosanitari
d’Igualada. Posteriorment s’ha
realitzat un ball i se li han entregat diversos obsequis. Per la
tarda l’Àngela ha rebut la visita
dels seus familiars i de Carme
Riera, regidora de l’Ajuntament, que li ha fet entrega d’un
ram de flors i d’un pastis obsequiats per la residència.

la seva gent a tot el territori,
assegurant que “estem preparats per ser una força política de primer nivell”. L’acte
va continuar amb un piscolabis durant el qual associats
i simpatitzats van conversar
animadament amb els convidats, on els diferents municipis i alcaldes dels pobles van
poder intercanviar projectes
de partit, i cloent una vetllada
amb destacat protagonisme
del suport als presos polítics
i exiliats.

Avui, esmorzar
d’Alcaldes.eu a
Igualada sobre com
portar feina als
municipis
Avui divendres 23 de novembre tindrà lloc un nou esmorzar col·loqui amb el títol “Com
portar feina i crear oportunitats als municipis?”.
Hi participaran Marta Felip,
Secretària General d’Empresa
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya; Marc Castells, president de la Diputació
de Barcelona i alcalde d’Igualada; Xavier Boquete, president del Consell Comarcal de
l’Anoia i alcalde de Masquefa; i Esteve Pintó, president
PIMEC Catalunya Central.
Moderarà Eduard Berraondo,
periodista.
Assistiran també al col·loqui
representants del món polític,
cultural, empresarial i associatiu.
L’esmorzar-col·loqui s’adreça a
una de les preocupacions més
bàsiques: la creació de benestar i prosperitat material. Tot
i que alguns indicis ens parlen
de la propera desacceleració
econòmica i que la darrera
crisi ha desaparegut dels titulars diaris, el cert és que encara hi ha molts ciutadans que
no han notat, més que a dures
penes, alguns dels indicis de la
recuperació dels darrers anys.
La lluita per la creació d’ocupació és continua en totes les
institucions polítiques i a tots
els nivells, i no sembla que
existeixin receptes miraculoses per a aconseguir-ne.
L’esmorzar col.loqui es farà
a la seu de l’Adoberia Bella a
partir de les 9.30 hores.

Estudiants d’Infermeria d’Igualada es formen en cures en un
projecte internacional pioner
REDACCIÓ / LA VEU
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ls estudiants de segon
curs del grau en Infermeria del Campus
Universitari
Igualada-UdL
han rebut aquest dimarts una
formació pionera a nivell internacional. Es tracta d’una
formació en cures a pacients
ostomitzats, és a dir, aquells
pacients que han estat intervinguts quirúrgicament per tal
de connectar òrgans o aparells
interns (com ara l’estomac, el
sistema urinari o respiratori)
a l’exterior mitjançant un conducte no natural.
Aquest taller formatiu s’ha dut

a terme en el marc del Programa de Centres Compromesos
amb l’Excel·lència en Cures
(BPSO, per les seves sigles
en anglès), un programa que
busca atorgar un caràcter més
científic a les cures infermeres, basant-se en una sèrie de
Guies de Bones Pràctiques que
l’Associació Professional d’Infermeres d’Ontario (Canadà)
elabora a través d’estudis i evidències científiques. L’objectiu
final d’aquest projecte és implementar les guies en centres
sanitaris i acadèmics per tal
d’avaluar-les i poder millorar
l’atenció al pacient.
Es tracta d’un projecte molt

ambiciós que dona més prestigi i visibilitat als professionals
d’infermeria dins l’equip multidisciplinar, fent més científica la seva feina, i permet crear sinergies i integrar centres
universitaris i hospitalaris en
la seva implementació. Actualment, només hi ha 19 centres a
tota Espanya amb l’acreditació
com a Centres Compromesos
amb l’Excel·lència en Cures.
El taller ha estat impartit per
infermeres expertes, dels esmentats hospitals i els estudiants han pogut complementar
la formació teòrica de les aules
amb la visió pràctica d’aquestes
professionals en actiu.
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El més llegit 					

P
www.veuanoia.cat

#latevaveu
De bolets, gats i ases, n’hi ha a totes les instagramcases...

Meritxell*ll Independència. @Meritxellxll

1

Traslladat a Bellvitge
després d’una accident de
cotxe a Piera

2

Una llar de foc mal apagada
obliga als bombers a actuar
en una casa a Les Comes

3 Els 10 actes

L’avarícia no és un pecat capital? #BénsEsglésiaTV3

imprescindibles que no
et pots perdre del Zoom
Festival
Laura Pinyol Puig @laurapinyol

Instants de La Veu

@veuanoia

-Em vaig fer una foto amb la Dolera.
-I està amb el Clotet?
#conversesalaredacció

Laia Vicens @laiavicens

La ficció televisiva, @zoomfestival,
torna a Igualada
#Igualada #Anoia #televisió

.@enricconill: instem al govern d’IGD a no continuar amb l’anar fent i fer un pas endavant en el
compromís contra la pobresa energètica. A Igualada hi destinem 88 euros x cada beneficiari a
l’any. Reus n’hi destina fins a 700! Prioritzem això
o continuem prioritzant altres coses?

Josep Maria Palau @josepmariapalau
El Tió s’ha d’anar a buscar a Clariana @viuelbosc
(Argençola) el 8 de desembre

Humans de l’Anoia

@humansanoia
Toni LLoret @lloretga

#52 Jep Rabell
Cap del servei de cultura de l’Ajuntament d’Igualada. Antropòleg de formació i d’afició. Li agrada aprofundir en la memòria oral de la gent gran, per això va ser impulsor del Portal de Memòria a la Pobla de Claramunt. Pare de tres fills, la seva gran
passió és viatjar, com més lluny millor, i si pot ser amb tota la família. Amant de la fotografia i els paisatges. Li agrada fer camins a peu o en bicicleta de muntanya per l’Anoia.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i veuanoia.cat és ...
“Igualada inaugura el nou Teatre-Auditori amb
el 1r festival de música antiga Jordi Savall”.

Ens ajudeu a ser la colla mes popular del 2018? Retweeteu i voteu Moixiganguers als #premisARAcastells!!!
@iaia_toneta @ajigualada @culturaigualada
@marccastells @anoiadiari @VeuAnoia @OmniumAnoia @ConsellAnoia @AiguaAnoia @ANCAnoia
@diaridigualada @RadioIgualada @esportigualada

Damas Gari i Allue @DamasGari
Inauguració del @FestivalZoom amb l’entrega d’un premi merescut a un igualadí implicat:
Miquel Segura. Creador del Festival de Cinema
Amateur i impulsor de la delegació de la UNESCO a Igualada. Enhorabona!

Jordi Cuadras @jordicuadras
Comencem un gran projecte!

Un equipament modern que ha de contribuir
a descongestionar l’actual Teatre Municipal i
a millorar la qualitat de l’audició, comoditat i
visió. I en aquest sentit m’agradaria llegir també
alguna notícia relacionada amb el creixement
del consum cultural:
“Els igualadins i anoiencs són els que més
hores llegeixen a la setmana, els que més van
al teatre, a concerts o visiten més exposicions
de Catalunya.”

Les AMPAs de les llars d’infants, les escoles i els
instituts d’Igualada, treballant conjuntament en
pro de l’educació pública de qualitat, oberta a tothom, inclusiva, cohesionadora i innovadora!

Escoles Públiques Igualada @epigualada
Com ens ho estem passant aquesta temporada de
bolets! Fes ”m’agrada” si tu també en la gaudeixes!
#Igualada

Al final, la funció de la cultura i l’educació
no és altra que la transmissió de valors per
fer ciutadans lliures, o com a mínim menys
esclaus. Com deia un gran savi, la cultura és
o hauria de ser, el coneixement del millor que
s’ha dit i pensat en el món.

Mercat de la Masuca @mercatmasuca

FOTO: Cesc Sales

Una Accesibilitat universal és clau per tal d’augmentar la integració i reduir l’exclusió social,
prenem mesures per augmentar l’accessibilitat
als nostres espais #DiversosiSingulars #UnaManeradeFer

Vila de Piera @viladepiera
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La UEA farà un acte per conèixer
l’impacte del BCE sobre les Pimes
REDACCIÓ / LA VEU
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a Unió Empresarial de
l’Anoia, seguint amb el
cicle de conferències
d’estratègia empresarial, organitza per el proper divendres
30 de novembre una nova
píndola sota el títol: L’impacte
de les polítiques econòmiques
del Banc Central Europeu sobre les PIMES.
La ponència anirà a càrrec del
ponent, Àlex Font, Professor
associat del Departament de
Finances i Control de Gestió
d’EADA, Analista Financer
Internacional, que compta
amb una àmplia experiència
en la gestió de Patrimonis.
Àlex Font es centrarà en tres
punts concrets: l’impacte de
la política monetària al compte de resultats, l’impacte de
la política fiscal al compte de
resultats, i com una PYME
pot cobrir-se davant els riscos
propis de la seva gestió.
La conferència tindrà lloc el
divendres 30 de novembre, de
9h a 11.30h, a la seu de la Unió

El 27 de novembre,
xerrada a TIC Anoia
sobre robòtica
REDACCIÓ / LA VEU

L

El professor Àlex Font.

Empresarial de l’Anoia. És un
acte obert a tothom amb inscripció prèvia, i gratuït pels
socis, 50 € pels no socis a l’entitat.
La Unió Empresarial de l’Anoia, en la seva missió d’ajudar a
les empreses de la comarca a
millorar la seva competitivitat, organitza des de principis
d’any un cicle de conferències

sobre Estratègia Empresarial.
Les sessions, que es celebren
de manera bimensual, són en
format esmorzar, i tracten temàtiques com lideratge, vendes, branding, transformació
digital, entre altres. A més, les
sessions són un espai per debatre i compartir experiències
i coneixements entre els directius de la comarca.

a indústria de l’Anoia
té una cita per veure en
funcionament robots
col·laboratius el proper 27 de
novembre de 2018 des de les
9:30 a les 13:30 a l’Adoberia
Bella. La quarta revolució industrial ja és aquí (això no és
noticia) però encara es insuficient l’aprenentatge dels conceptes i l’assimilació d’aquesta
tecnologia per part de la petita
i mitjana indústria.
El concepte d’Indústria 4.0,
o Revolució Intel·ligent, és
en procés encara en el mapa
de prioritats d’un alt nombre

d’indústries, però l’oportunitat de tocar i entendre el funcionament i veure de prop un
robot col·laboratiu pot canviar moltes formes d’enfocar les
respostes a necessitats actuals.
TicAnoia, en col·laboració
amb la UEA i el patrocini
de l’empresa AMIDA4 Enginyeria, ha convidat al seu proper esdeveniment a Jordi Pelegrí, d’Universal Robots, que a
més de presentar una pràctica
del funcionament d’un robot
col·laboratiu (Cobots per una
prova en viu) explicarà casos
pràctics d’èxit en sectors com
el metall, paper, arts gràfiques,
packaging i adoberia.

300m² de
showroom
privat

Assessors en puericultura.
Vols comprar els productes
per al teu nadó a preus
de fàbrica amb un tracte
diferent, exclusiu i
personalitzat?

GESTORS
ADMINISTRATIUS
COL.LEGIATS

PODEM
AJUDAR-TE
HO SAPS,
OI?

Gràcies al meu
GESTOR
ja tinc els tràmits de
la jubilació i els
papers de l’herència
SOLUCIONATS
PARTICULARS
Renda,
Jubilacions,
Vehicles, Estrangeria,
Contractes...

Troba la teva
Gestoria a
www.gestors.cat

PIMES I AUTÒNOMS
Creació d’Empreses,
Assessoria Laboral, Fiscal
i Comptable, Targetes de
Transport, Impostos...

Només atenem en hores convingudes

c/Bellprat, 12 · Igualada (BCN)
Tel. 690 836 017
info@prioritybaby.com

20

| IGUALADA

Divendres, 23 de novembre de 2018

La Policia Local lliura 63 medalles i distincions

REDACCIÓ / LA VEU

L

a Policia Local d’Igualada ha lliurat el passat
divendres, 16 de novembre, un total de 63 medalles de permanència a agents
del cos, a més de dues distincions d’homenatge i col·laboració a membres d’altres cossos
de seguretat i emergències.
L’acte es va celebrar al Teatre Municipal l’Ateneu i va

comptar amb la presència del
conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel
Buch, l’alcalde d’Igualada,
Marc Castells, el regidor de
Governació, Jordi Batalla, i el
cap de la Policia Local, Jordi
Dalmases, a banda dels agents
homenatjats, diversos comandaments policials i representants d’altres cossos amb presència territori.
En concret, s’han concedit

les distincions de color blanc
pels quinze anys de servei a un
total de 17 agents en actiu i 6
més en excedència o recentment jubilats. També s’han
lliurat 21 distincions de color
blanc i plata pels vint-i-cinc
anys de servei a agents en actiu i 11 més als membres del
cos jubilats. I, finalment, s’han
atorgat 4 distincions de color
blanc i daurat pels trenta-cinc
anys de servei a agents en ac-

tiu i 4 a agents ja retirats.
A banda, s’han lliurat dues
medalles d’homenatge i col·laboració, de color blau cel amb
distintiu blanc: la primera a
l’exinspector en cap de l’Àrea
Bàsica Policial dels Mossos
d’Esquadra a l’Anoia, Damià
Larriba, per la seva col·laboració sempre rigorosa, professional i constructiva amb
la Policia Local d’Igualada, i
la segona al responsable de

l’Agrupació de Voluntaris de
Protecció Civil d’Igualada durant més de 30 anys, Joan Mir,
destacant la seva col·laboració
amb el cos, tant en situacions
d’emergència com en la celebració de nombrosos esdeveniments, sempre des del voluntariat.
Al vestíbul de l’Ateneu, els assistents van poder visitar una
exposició d’imatges històriques de la Policia Local.

Més d’una vintena de ratafies
participen a la 14a Festa de l’Anoia

Nou Centre regala
més de 3.500€ en premis

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

A

mb un “Viatge per
Catalunya a través
de la ratafia”, xerrada
a càrrec de Miquel Altadill,
seguida d’un tast de ratafies i
d’una sessió de punxadiscos
al Casal Popular d’Igualada
El Foment, s’ha posat el punt
i final, aquest dissabte 17 de
novembre, a la XIV Festa de la
Ratafia de l’Anoia.
La catorzena edició va començar el cap de setmana passat
amb un concert de la Jam Jamaica la nit del dia 10 i la gran
diada de la festa ratafiaire el
diumenge 11. Les activitats
infantils del matí van acompanyar la preparació del gran
dinar, que va aplegar gairebé
una setantena de comensals al
Local del Barri de Xauxa. S’hi
van poder degustar uns peus
de porc i botifarra a la brasa
amb reducció de ratafia, paella vegetariana i, per postres,
“catalanet” (gelat de torró amb
ratafia).
La sobretaula va estar amenitzada pel Cor d’Acció que va
oferir unes quantes cançons
amb un to reivindicatiu i històric, aclamat per un públic
molt atent. Va seguir un divertit bingo, premiat amb un lot
de cerveses artesanes d’Iguala-

A

da Foodies, i es va donar pas a
l’esperat concurs. Enguany s’hi
van presentar 23 ratafies, que
van dificultar l’elecció del jurat. Finalment, els guanyadors
d’aquesta edició van ser: Pol
Tarrida, en primer lloc, que
va ser premiat amb el quadre
d’enguany pintat pels artistes
d’Art de la Terra; Martí Marsal, en segon lloc, premiat amb
un lot de vins i caves gentilesa
d’Igualavins, i Pere-Enric Cabré, en tercer lloc, premiat
amb un àpat a Cal Maginet
i una ampolla magnum del
celler Cal Figueres. La jornada
es va acabar amb un tast popular de totes les ratafies pre-

sentades al concurs.
Un any més, els organitzadors
de la Festa de la Ratafia es
mostren molt satisfets per la
participació tant en el concurs
de ratafies com en les activitats dutes a termes, especialment el dinar.
La Festa de la ratafia de l’Anoia és possible gràcies a la col·
laboració del Casal Popular
d’Igualada El Foment, el Local del Barri de Xauxa, Art
de la Terra, Igualavins, Cal
Maginet, Igualada Foodies, el
Celler Can Figueres i Xavier
Mula Il·lustrador, així com a
tota la gent voluntària que s’hi
implica any rere any.

quest Nadal Nou Centre et regala més de
3.500 euros per gastar als mateixos establiments
Nou Centre. El posseïdor d’un
o més números entrarà en el
sorteig general on es repartiran
un total de 1.875€ repartits en
15 premis de 125€ cadascun (5
xecs de 25€ a gastar als establiments Nou Centre).
Com a novetat, la majoria dels
establiments entregaran el seu
premi extraordinari valorat en
50€ cadascun, entre seus propis clients, amb l’obligació de
ser gastats en el mateix establiment on s’ha entregat el premi.
Un esforç addicional amb el
que Nou Centre vol premiar la
fidelitat i confiança.
La campanya es tancarà el
16 de desembre. Durant tot
aquest període els establiments
Nou Centre repartiran 18.000
butlletes numerades.
El sorteig es realitzarà el 18 de
desembre a partir de les 4 de la
tarda, al restaurant Canaletes, i
serà obert al públic.
Els establiments Nou Centre
que participen a la campanya
d’aquest any son: Abacicles,
Akord’s, Àlex Peixateria, Anoia Fotoestudi, Antiga Cafeteria
Soler, Aqua Restaurant, Asa-

dor Mesón el Abuelo, Atrezzo
Dansa i Teatre, Autoreparacions Catalunya, Autoescola
Anoia, Autoescola Montserrat,
Autoescoles RACC (av. Barcelona), BEEP Informàtica,
la Bodega, Bufet Font, Cafè
Barcelona, Restaurant Canaletes, Carme Miranda Fruiteria,
Color Plus Igualada, Comercial Segura, Cor Verd Restaurant, Creacions Claramunt,
Cuídate Centre d’Espinologia, Curucú Bar, Don Relax,
Drogueria Dispunt, Farmàcia
Esteve, Farmàcia Secanell,
Ferreteria Anoia, Ferreteria
Tools, Filo&Noèlia Centre
d’Estètica, Finques Sasi, Fisio
Espai, Forn Alemany, Fruites
J. Serra, Instal·lacions Aigualada, Institut d’Estètica Yvette
Pons, Jennie Fet A Mà, Joan
Carles Joiers, Kine Centre de
Teràpies, Kumon Igualada,
Llombart Perruqueria, Lokal
Gastrobar, Mapfre Assegurances (av. Barcelona), Marcè&
Sagarra Centre Dental, Mobi
Dyf Mobles, Moda i Complements de Dona, OpciNatura,
Papereria l’Avet, Pastisseria
Pla, Pintures Ralli, Podologia
Balmes, Pressto Tintoreria,
Prisma Fotografia, Quiro
Creixent, Silxama Bisuteria,
Suma Supermercats (av. Barcelona) i Xarcuteria Ibañez.
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MENJAR PER EMPORTAR de les Festes de Nadal , Cap d’any i Reis
▶Canelons de rostit de Festa Major
(Ració 3 canelons 6.50€)
▶Crema de marisc amb gamba i musclos i arròs
8€
▶Tàrtar de tonyina vermella amb alvocat i torradetes
10€
▶Terrina de foie amb torradetes i compota tomàquet
10€
▶Escudella de galets i pilota
8€
▶Ànec rostit amb fruits secs i bolets
11€
▶Ració d’espatlla de xai al forn
12€
▶Espatlla de cabrit al forn
23€
▶Sarsuela de rap, gamba, calamar i cloïsses
18€
▶Cuixa de pintada desossada a la catalana amb moniato
12€
*Per donar un millor servei agrairíem fer la seva comanda amb 48 hores d’antelació.

MENÚ NADAL dia 25 de Desembre de 2018
◆ Mini coca de full amb humus d’albergínia i pernil d’ànec
◆ Escudella amb galets i carn d’olla
◆ Espatlla de xai rostida a la catalana
◆ Crema brulée amb gelat de ratafia, nous carmel·litzades i
cruixent de neula
◆ Neules i torrons

Vi Blanc: Gregal Juve&Camps
Vi Negre: Noster Inicial D.O. Priorat
Cava: Essential Juve&Camps
Aigua, Cafè
Preu: 40€ IVA Inclòs

MENÚ SANT ESTEVE dia 26 de Desembre de 2018
◆ Crema de ceps amb oli de tòfona
◆ Caneló rostit de Sant Esteve amb parmesà
◆ Sarsuela de rap, gamba vermella, calamar i cloïsses
◆ Tronc de Sant Silvestre
◆ Neules i torrons

Vi Blanc: Gregal Juve&Camps
Vi Negre: Noster Inicial D.O. Priorat
Cava: Essential Juve&Camps
Aigua, Cafè
Preu: 40€ IVA Inclòs

MENÚ DE CAP D’ANY dia 31 de Desembre 2018
Aperitiu
◆ Tàrtar de tonyina vermella amb gelat de wasabi
i caviar de la Vall d’Aran
◆ Terrina de foie carmel·litzada amb poma àcida,
anxoves de l’Escala i torradetes
◆ Carpaccio de gamba vermella amb pasta filo,
carxofes i all i oli de safrà
◆ Llobarro salvatge amb salsa de tòfona, tirabecs
i mini panotxa de blat de moro
◆ Cabrit a baixa temperatura amb puré de nyàmeres
i suc de rostir

Raïm de la sort i cotilló
Ball i servei de bar
Vi Blanc: Gregal Juve&Camps
Vi Negre: Orto D.O. Montsant
Cava: Juve&Camps Reserva de la Família
Aigua, Cafè i copa de sobretaula

Preu: 85€ IVA Inclòs

◆ Textures de xocolata

MENÚ D’ANY NOU

dia 1 de Gener de 2019

◆ Crema de gambots amb torradetes i all i oli de julivert
◆ Lluç de palangre amb cremós de moniato i pipes de
carbassa suflades
◆ Cuixa d’ànec d’aglà rostida amb rossinyols
◆ Coulant de torro de xixona amb gelat de vainilla bourbon
◆ Neules i torró

El Jardí Restaurant

Vi Blanc: Gregal Juve&Camps
Vi Negre: Noster Inicial D.O. Priorat
Cava: Essential Juve&Camps
Aigua, Cafè

d’Igualada

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

Preu: 40€ IVA Inclòs

Bones Festes
i Bon any 2019!!!
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Josep Elias Farré, entrevistat a
La Xarxa de televisions locals

REDACCIÓ / LA VEU

D

ivendres passat, al
magazín
matinal,
que s’emet des dels
estudis d’Esplugues TV (seu
de La Xarxa de televisions
locals), la seva presentadora,
Clara Tena, en l’espai “Ben
trobats”, dialogà amb el nostre
col·laborador Josep Elias Farré. Aquest és un programa que
dona veu a personatges anònims, però que tenen històries
per explicar.
En Josep comentà la seva relació amb la premsa comarcal,

on l’any vinent farà 70 anys
que hi escriu.
Als Maristes ja participava
amb redaccions al “Diario
Mural” i començà a escriure
“gazetilles” a la publicació ciclostilada, “Antena”, que s’enviava als joves que feien el servei militar.
Després començà a col·laborar a la revista “Vida”, on feu
una gran tasca de redacció al
llarg de molts anys, al costat
de Mn. Còdol. Va referir-se a
l’ensurt que va tenir quan va
enviar un article, des de Melilla, titulat “Som i serem gent

catalana”, que produí set denúncies al Govern Civil, que
hauria pogut causar-li un consell de guerra...
Explicà com, des del número zero, escriu a “La Veu de
l’Anoia”, que l’ha homenatjat
en els seus 50 anys de periodista i en els 35 de la publicació comarcal.
També feu constar les seves
col·laboracions a les revistes
“Circo”i “Zirkòlica”.
L’emissió es transmet, en directe per diferents televisions
locals, cosa que permet la seva
difusió arreu del país.

Una mostra de l’espectacle que es fa a
Igualada tancarà l’aniversari de MPS
REDACCIÓ / LA VEU

D

urant tot l’any 2018
MPS (entitat que
acull les famílies de
nens afectats per les malalties
lisosomals com les Mucopolisacaridosi i síndromes relacionades amb seu a Igualada), ha
estat portant a terme diferents
actes i accions per commemorar els seus 15 anys d’existència.
Igualada Show Festival és el
nom de l’acte de cloenda de
l’aniversari de l’entitat i que
es portarà a terme el proper
dissabte 19 de gener al Teatre
Municipal l’Ateneu d’Igualada. Aquest festival està obert
a tothom que hi vulgui participar. La idea es que sigui una
gala representativa del món de
l’espectacle igualadí. Cantants,
musics, escoles de ball, mags...
tothom hi té cabuda i per això
es fa una crida a que qui vulgui col·laborar participant es
posi en contacte amb MPS (93
804 09 39, o per mail: gesti-

Unesco d’Igualada
col·labora en un concert
de Savall a Andorra
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Auditori
Nacional
d’Andorra va acollir
el passat divendres el
concert “Andorra, en el Renaixement i el Barroc Europeu”, protagonitzat per el
mestre igualadí Jordi Savall
, que a més va dirigí les formacions de la Capella Reial de
Catalunya i Hispèrion XXI. El
concert va esdevenir l’inici
solemne dels actes de celebració dels 600 aniversari del
Consell de la Terra.
“Ben pocs països del món poden presumir d’unes institucions amb tanta solera, perquè
ben poques vegades, gràcies
a un subtil joc de prudència
i equilibri, un petit territori
haurà pogut salvar els desafi-

aments de la història i mantenir els seus privilegis i la seva
independència”, amb aquestes
paraules el Síndic General
va donar inici a tot un seguit
d’actes que es desenvoluparan
al país veí en commemoració
d’aquest aniversari.
Miquel Segura, President de
l’Associació UNESCO d’Igualada, va col·laborar amb les
autoritats del Principat per
tal de fer possible aquest acte
únic i excepcional. Segura,
que també és President del
Centre per a la Creativitat
Audiovisual-Plataforma Audiovisual de la UNESCO, va
participar en una reunió al
Govern d’Andorra amb el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert
Saboya.

Treball per fomentar
bones pràctiques de salut
en el món de l’oci juvenil
REDACCIÓ / LA VEU

on@mpsesp.org)
La trajectòria de MPS és molt
intensa. Des de la seva constitució que no ha parat de
créixer en nombre d’afiliats
i sobre tot d’activitats i projectes portats a terme. Els
pares impulsors d’aquesta
entitat han estat molt actius
donant a conèixer aquestes malalties i promovent la
recerca a partir de recursos
aconseguits amb les activitats que han portat a terme.

Actualment estan començant
a aconseguir resultats molt
positius en tractaments específics que els fa ser optimistes pel futur proper. En Jordi
Cruz, cara visible durant tots
aquests anys, tot i haver perdut malauradament la seva
filla afectada per la malaltia de
Sanfilippo, segueix impulsant
l’entitat i el suport a les famílies afectades a la recerca i la
difusió d’aquestes malalties
minoritàries.

L

a Comissió Tècnica “Joves i Oci Saludable” de
la Catalunya Central
està treballant en l’elaboració
d’una infografia i un recull de
bones pràctiques per a la promoció de la salut en el context
de l’oci jove, com a suport i full
de ruta per als diversos municipis que programin i gestionin
festes populars.
Són múltiples les actuacions
que es duen a terme en l’àmbit
territorial per al foment de l’oci
nocturn saludable.
Fins al 18 de novembre, s’ha
celebrat la V Setmana de Sensibilització sobre els Riscos del

Consum d’Alcohol amb el lema
“L’alcohol és responsabilitat de
tothom”.
Aquesta infografia recull, resumeix i sistematitza les accions
de prevenció que s’haurien de
treballar per a l’oci i la festa:
abans, durant i després de l’esdeveniment.
Tenint en compte que el 80%
dels determinants socials de la
salut estan fora del sistema sanitari, és necessària la implicació i col·laboració dels diferents
agents territorials per impulsar
la salut des de tots els àmbits de
l’acció del Govern i la societat.
La sensibilització sobre els riscos associats al consum d’alcohol és responsabilitat de tots.
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Un robot innovador
desinfectarà l’Hospital

L’ICS premia un
projecte anoienc per
millorar la comunicació

REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dimecres, es
va presentar, en l’àmbit
de direcció i comandaments assistencials i responsables d’infeccions i laboratori,
un sistema de desinfecció que
complementa els procediments habituals de neteja i
desinfecció amb què compta
el centre.
L’empresa encarregada del
servei de neteja de l’Hospital
d’Igualada, disposa d’un robot que, mitjançant radiació
ultraviolada tipus C generada
mitjançant gas xenó, poden
destruir
microorganismes
patògens com bacteris, fongs
i virus, en pocs minuts. Està
planificat un programa de
desinfecció en les zones de
quiròfans, UCI i habitacions.

El centre sanitari
incorpora un sistema
de desinfecció innovador, mitjançant un
robot amb irradiació
ultraviolada, que permet destruir microorganismes patògens en
pocs minuts
Els principals avantatges que
ofereix aquesta tecnologia
són:
• Proporciona un mètode de
desinfecció eficaç i segur.
• Té una àmplia, ràpida i elevada activitat bactericida.
• Preserva la salut dels usuaris
i professionals de l’hospital en

millorar la qualitat de la desinfecció dels espais
• És una tecnologia “verda”
que no fa servir productes químics ni gasos contaminants.
En els darrers Plecs de Condicions per a la licitació del
servei de neteja, es van valorar
la inclusió de criteris d’innovació que repercutissin en la
millora de les condicions de
l’Hospital.
Aquest sistema ja es fa servir en alguns dels principals
centres hospitalaris arreu de
Catalunya: Hospital Universitari Vall d’Hebron, Hospital
Universitari Bellvitge, Hospital universitari Germans Trias
i Pujol (Can Ruti), Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida o
Hospital Moisès Broggi.

Els usuaris dels FGC podran saber
en temps real on són els trens
REDACCIÓ / LA VEU

F

GC ha presentat el sistema Geotren, el seu
projecte de geolocalització en temps real i amb plataforma de dades obertes de
les seves unitats de tren. Mitjançant aquesta tecnologia,
que s’ha presentat a l’Smart
Mobility Congress en el marc
de l’Smart City Expo World
Congress, els usuaris podran
conèixer en cada moment on
es troba cada tren, el seu destí,

les properes parades, la seva
puntualitat, el seu acompliment horari i la capacitat del
tren.
Està previst que Geotren es
posi en funcionament el primer trimestre de 2019 tant a
la línia Barcelona-Vallès, com
a la línia Llobregat-Anoia o
com la de Lleida-La Pobla.
En paral·lel, està previst incorporar altres dades d’interès per als usuaris com ara el
grau d’ocupació de les unitats
en cada moment. El conei-

xement d’aquesta ocupació
permetrà als usuaris escollir
quin cotxe de la unitat de tren
és el més apropiat segons les
seves necessitats.

Per publicitat a

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

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
671 669 047

publicitat@veuanoia.cat
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rop de 1.200 administratius sanitaris de
l’Institut Català de la
Salut, procedents d’arreu de
Catalunya, han participat a
l’onzena edició de la Jornada
d’Administratius Sanitaris de
l’ICS, centrada en l’atenció als
usuaris dels centres de salut
d’atenció primària i hospitalària, que s’ha celebrat a Girona.
El Premi al Millor Pòster ha
estat per a un treball sobre
un xat intern per a professionals, presentat pels equips
de l’ICS Catalunya Central a
l’Anoia. La Jornada s’ha centrat en tres grans aspectes de
la relació dels professionals
sanitaris amb els usuaris: la
facilitat de l’accés als serveis
assistencials, la confidencialitat de les dades personals i la
participació de la ciutadania
mateixa en l’accés al sistema
sanitari.
En total, els administratius sanitaris han presentat a la Jornada 333 treballs entre pòsters
i comunicacions orals.
El pòster guanyador explica
un projecte que s’ha implantat

als centres d’atenció primària
de l’ICS Catalunya Central a
l’Anoia que consisteix en un
xat intern que connecta tots
els professionals d’un centre
d’atenció primària i dels consultoris per millorar la comunicació. Els objectius són:
millorar la comunicació interna entre els professionals,
tant en el centre capçalera
com en els consultoris; evitar
interrupcions a les consultes
i àrees administratives, i garantir la confidencialitat en la
comunicació entre professionals davant la ciutadania.
Aquest 2018, després del primer any d’implantació a tots
els equips d’atenció primària
de l’ICS a l’Anoia, s’ha fet la
primera valoració del nou sistema a través d’enquestes en
les quals han participat més
del 80 % dels professionals
administratius i assistencials
dels equips.
La nota obtinguda ha estat
molt alta i els professionals valoren que és una eina útil que
ha facilitat la comunicació interna, ha disminuït les trucades i ha millorat la confidencialitat en les gestions diàries.
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Visita a Girona del grup de lectors
del Centre Cívic Montserrat

Gran festa del soci al
Casal del Passeig
ASS. GENT GRAN / LA VEU

E

l dia 16 de novembre a
la tarda, en el Casal del
Passeig, i sota l’organització de l’Associació de gent
gran d’Igualada, es va celebrar
la Festa del Soci. L’acte consistia en fer un Concert de Jazz
(Dixieland) a càrrec del grup
Doctor Jazz Friends, grup que
està format per músics igualadins, i que van fer les delícies
dels assistents, amb la seva
simpatia, però sobretot el com
sonava el seu concert, tot un
èxit.
En aquesta Festa també fem
un homenatge al soci i sòcia
més gran, dins del llistat d’associats i no es pot repetir, si ja
estat homenatjat un altre any.
En aquest cas va recaure en
una parella que són matrimoni, Josep M. Fàbregas i Mercè

Busqué, els dos ja passant dels
90.... i de moment és conserven força bé, doncs que sigui
per molts anys. El petit homenatge davant del centenar d’assistents, va consistir amb un
diploma de l’Associació i amb
un xec per cada un d’ells valorat amb 100 €, per la compra
als Supermercats Sebastian
d’Igualada, un bon col·laborador nostre.
L’Associació estem satisfets
de poder organitzar aquestes
festes, sempre pensant amb
les persones grans i en aquest
cas socis nostres. Dins del
Casal del Passeig continuem
fent activitats de tot tipus i
cercant poder donar un bon
servei, creant un bon ambient
amb socis i no socis, per tal de
que, com diuen els entesos,
puguem estar actius i feliços
mentre sigui possible.

Noves activitats de
l’agermanament amb
Nueva Esperanza
REDACCIÓ / LA VEU

A

mb motiu de la celebració dels 25 anys de
l’Agermanament Igualada-Nueva Esperanza, s’han
organitzat els següents actes:
Festa salvadorenca
Dissabte 24 de novembre, a les
7 de la tarda, a Les Cotxeres.
Compartirem música i menjars
típics del Salvador amb les persones que hem tingut relació
amb els nostres amics d’El Salvador. Comptarem en aquí amb
grups salvadorenys de música
i dansa folklòrica, en una jor-

nada oberta que s’allargarà fins
després de sopar. Per una millor preparació, agrairem que
abans del dia 20 de novembre
ens confirmeu quantes persones vindreu.
Inauguració de l’exposició i
documental 9054 km.
Divendres 30 de novembre, a
les 7 de la tarda, a la Biblioteca
Central d’Igualada, projecció
del documental (d’uns 20 minuts), i tot seguit inauguració
de l’exposició que fa un recorregut pels 25 anys d’agermanament entre la comunitat de Nueva Esperanza i Igualada.

GRUP LECTORS / LA VEU

D

esprés de 15 dies
d’una intensa lectura del Vagabund de
Prudenci Bertrana, tocava
premi: visita a Girona (ciutat
que hem recorregut amb el
pas de les pàgines de la novel·la). Sent sincers, a molts
el llibre se’ns ha fet una mica
feixuc, tot i que hem de reconèixer que té un lèxic fabulós
i descripcions magistrals i
minucioses.
A les vuit del matí del dimecres 14, amb una mica de
boirina, vint intrèpids lectors
vam fer la visita programada
a la ciutat d’en Prudenci: la
capital del Gironès.
A tres quarts de deu, ens vam
reunir amb una guia força
eixerida que ens va explicar
el desenvolupament de la
jornada. Per començar, vam
anar a la Plaça de La Independència (aquesta és una
altra independència: la dels
francesos ) i allà vam fer un
cafetó per tal d’agafar embranzida per un dia que prometia molt.
Al endinsar-nos als carrers
del casc antic de la ciutat,

vam quedar una mica bocabadats amb tot plegat: les
descripcions tristes i malenconioses, l’entorn degradat
i feréstec d’en Prudenci va
costar molt de lligar amb la
Girona actual. Calia incentivar la imaginació al màxim
per adonar-se que l’espai ha
sofert una transformació urbanística brutal. Estàvem en
una ciutat molt ben endreçada que fa goig de visitar.
Seguint amb la visita, ens
n’adonem (amb l’ajuda de la
guia) que molts vestigis ens
recorden al llibre, el que fa
la visita molt entretinguda i
divertida: Jardins de la Francesa, l’església de Sant Feliu,
el carrer dels Alemanys,...
Al migdia, vam parar a dinar i recuperar forces. El
matí havia estat força intens.
La parada va ser en un lloc
emblemàtic de la ciutat a La
pujada de Sant Domènec, al
cafè-restaurant “ le Bitrot”:
menjar bo i tracte exquisit,
molt recomanable. En aquest
espai es van rodar escenes de
les pel·lícules Los Soldados de
Salamina i El Perfum.
Per la tarda, l’objectiu era clar:
La Catedral de Santa Ma-

ria, majestuós edifici romànic-gòtic amb una escalinata
impressionant i una façana
molt renovada, on la guia fa
un esment obligat al rodatge
de la sèrie Joc de Trons.
A l’interior, destaca, en primer lloc, un gran orgue (que
va dificultar l’observació del
temple) en una nau gòtica
descomunal, que es la més
ampla del món. La construcció s’inicià al segle XI amb estil romànic i s’acabà al XVIII,
de romànic només queda el
claustre i la torre.
Dins del temple, ens vam trobar moltes restes històriques
amb les que vam recordar
temps passats de la història
de Catalunya: els sepulcres
de Ermesenda de Carcasona
i Ramon Berenguer II. A més
a més, al museu, vam veure
el Tapis de la Creació, peça
única i meravellosa del romànic català.
A tres quarts de sis, vam emprendre el viatge de tornada.
Abans, però, vam besar el cul
de la lleona i vam tocar les
mosques de la façana, que
sabem del cert que només
piquen als francesos. Un dia
rodó.

Trobada feminista a l’entorn del 25N
REDACCIÓ / LA VEU

E

ls moviments feministes de l’Anoia s’han
organitzat novament,
després de l’èxit del 8MAnoia,
per compartir mobilitzacions
i actes contra les violències
masclistes. Entorn el 25N, han
preparat una trobada per reflexionar sobre els patrons d’abús
i submissió en les relacions de
parella dominades pel patriarcat i també accions d’home-

natge i acompanyament a les
víctimes.
Divendres 23 de novembre, al
CSA Delícies es projectarà el
monòleg “No sólo duelen los
golpes” de Pamela Palenciano.
Un monòleg que pretén desmuntar “les mentides de l’amor
romàntic” per poder ajudar
a detectar els primers signes
d’abús masclista. Començarà
a les 9 del vespre, al centre del
carrer Delícies 29-31 d’Igualada. És un acte gratuït.

El dia central d’activitat serà
diumenge 25N. Al migdia,
amb una Performance oberta i
participativa que homenatjarà
a totes aquelles dones i nens/
es assassinats per casos de violència masclista durant l’any
2018. Es convida a tothom qui
vulgui participar que portin
flors. Serà a les 12 h, a la plaça
de l’Ajuntament d’Igualada.
D’altra banda, a la tarda es farà
una Marxa de torxes que sortirà a les 19 h des dels Jutjats.
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La zona comercial nord disposarà d’un nou aparcament
gratuït amb 110 places a tocar de la Sagrada Família
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament d’Igualada preveu iniciar en les
properes setmanes els
treballs per a transformar en
una nova zona blanca d’estacionament un terreny situat a
tocar de l’església de la Sagrada Família. Es tracta, concretament, d’un espai d’uns 2.800
m2, situat a tocar del temple
pel seu costat Nord i delimitat
pels carrers Pierola i Doctor
Fleming i per la Ctra. de Manresa.
Aquest dimecres, 21 de novembre, l’alcalde d’Igualada ha
assegurat que “aquesta acció
té un objectiu molt clar com
és el de resoldre una evident
manca d’estacionament en
una zona molt cèntrica de la
ciutat, amb un important dinamisme comercial i que té un
centre escolar a tocar, fets tots
ells que acostumen a provocar

problemes de trànsit en hores
punta”. L’han acompanyat en
aquest anunci representants
de l’associació comercial Nou
Centre Igualada.
En aquest terreny de propietat
privada, ara llogat per l’Ajuntament, s’hi han projectat 110
places d’aparcament, fet que la
convertirà en una de les zones
blanques més grans d’Igualada. L’accés i la sortida se situaran al c/ Pierola i, abans que
finalitzi l’any, es preveu iniciar
uns treballs que consistiran
bàsicament a adequar el terreny, preparar-lo per l’evacuació d’aigües pluvials, distribuir
les places, afegir-hi la senyalització necessària i reforçar la
il·luminació.
Segons les estimacions dels
serveis tècnics municipals,
les obres s’haurien d’executar
aquest hivern i podrien estar
finalitzades al mes de febrer,
amb una inversió total que, en

aquesta actuació, se situarà al
voltant dels 120.000 euros.
Novetats en altres
zones blanques
Aquest mes de novembre també ha entrat en funcionament
una altra zona blanca Comarca, a tocar de l’Escola Pare
Ramon Castelltort, que té una
capacitat per a 51 vehicles. I,
en les darreres setmanes, també s’ha obert un altre espai de
similars característiques al c/
Virtut, prop del Mercat de La
Masuca, en aquest cas oferint
37 places igualment gratuïtes.
Castells també ha fet referència a les obres de pavimentació
de la zona blanca del c/ Piera i
el c/ Calaf, actualment atura-

des per la climatologia. Segons
ha explicat, les pluges no permeten asfaltar un terreny que
fins ara era de terra. Caldrà esperar a tenir aproximadament

una setmana sense precipitacions perquè el terreny s’assequi i recuperi la seva fermesa
i, aleshores, es podrà finalitzar
el seu asfaltatge.

A partir de les 8,30 h a la Plaça Major
DEMOSTRACIÓ DE COM ES FA LA BONA BOTIFARRA

EMPRESA SITUADA A IGUALADA
LÍDER EN EL SECTOR BUSCA:

Expert/a
comptable Fiscal
amb experiència
. És indispensable tenir coneixements de comptabilitat i fiscalitat (impostos, IRPF, IVA, societats..)
. Persona seriosa i responsable

Interessats enviar CV a l’apartat de correus núm. 21

Tothom podrà esmorzar i degustar
l’autèntic entrepà de botifarra amb o sense allioli
acompanyat de porrons de vi del poble
Organitzen: Associació de la Matança i Cansaladers de la Llacuna

Durant tot el matí pel nucli del poble
FIRA COMERCIAL I ARTESANAL

Passeja pels carrers del poble, descobreix la seva història
i compra els productes d’Altura
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Calaf rep de la mà del president de la Generalitat el
guardó a la innovació turística 2018
El projecte turístic “Les botigues antigues” ha estat guanyador del premi a la Innovació en accions promocionals
i comercialització que es va lliurar dilluns 20 de novembre en un acte al Palau de la Generalitat.
CALAF / LA VEU

L

a Generalitat de Catalunya reconeix cada
any amb uns guardons
la feina del sector turístic
català i la seva contribució
perquè Catalunya sigui una
destinació turística referent
a escala internacional.
Aquest dilluns 20 de novembre, el saló de Sant Jordi del
Palau de la Generalitat va
acollir l’acte d’entrega dels
guardons turístics del 2018
on es reconeixien quatre categories diferents: Millor experiència turística; Innovació en accions promocionals
i comercialització; Millor
projecte de coneixement i
recerca referida al sector turístic i Turisme responsable.
L’Ajuntament de Calaf, va rebre de la mà del president de
la Generalitat, Quim Torra,
el guardó en la categoria de

Innovació en accions promocionals i comercialització pel
seu projecte Les botigues de
la plaça Gran, un tresor recuperat, que recupera l’antic
comerç de la plaça porxada
en forma de petits museus
que es poden visitar a través
de recorreguts guiats.
Jordi Badia, alcalde de Calaf,
i Montserrat Mases, regidora de Promoció Econòmica i
Turisme, van assistir a l’acte
d’entrega acompanyats de diversos membres del govern,
tècnics municipals, i els responsables de Catpatrimoni,
l’empresa que ha dut a terme
el procés de recuperació de
les botigues.
Badia va destacar que el premi “serà un estímul més per
donar a conèixer la proposta” i que permetrà augmentar el nombre de visitants a
les botigues que ja arriba
a més de 2000 des que es

La delegació calafina encapçalada per l’alcalde
al Palau de la Generalitat. / GISELA BARRIOS MASES

Jordi Badia i Montse Mases recollint el guardó /

van inaugurar el passat mes
d’abril. També va explicar
que el projecte, que actualment compta amb set botigues recuperades, té la voluntat d’anar creixent amb
l’obertura de nous espais
museïtzats en un futur. De
fet, la previsió del govern per
al 2019 era poder obrir dues
botigues més, però al darrer
Ple de novembre no es va
aprovar el pressupost i ara és
una mica més complicat trobar el finançament per poder
tirar-ho endavant.
“Avui podem parlar de xifres excel·lents que ens fan
estar orgullosos de la capacitat dinàmica i emprenedora
dels catalans”, va subratllar
Quim Torra, president de la

Generalitat, en l’entrega dels
guardons. Per la seva part, la
consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón,
va remarcar que des del Govern “apostem per un model
de turisme que situï Catalunya com una destinació entre
les millors de la Mediterrània”, oferint “una diversificació de qualitat en propostes
turístiques a mida”.
Els altres premiats de l’acte
van ser:
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès pel projecte
“Camí de Vi” en la categoria
millor experiència turística.
La Sra. Estela Mariné Roig
pel treball de recerca centrat en la imatge i identitat

Badia va destacar que
el premi “serà un estímul més per donar a
conèixer la proposta” i
que permetrà augmentar el nombre de visitants a les botigues
de la Catalunya turística en la
categoria de millor projecte de
coneixement i recerca referit al
sector turístic.
L’Associació Marques de Pastor
pel projecte “El cinquè llac” en
la categoria de turisme responsable.
Els premis són a títol exclusivament honorífic i no comporten
cap dotació econòmica.

OFERTA aniversari
btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness
Del 15 al 30 de novembre: del 20 al 50% de descompte.
Pagament a 12 o 24 mesos sense interessos
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David Roig, nou president de la Secció Tradicional dinar de la
Local d’ERC Vilanova del Camí
gent gran de Jorba
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

l passat divendres, 16
de novembre, la secció
local d’Esquerra Republicana de Catalunya de Vilanova del Camí va celebrar
una assemblea amb l’objectiu
principal de renovar la seva
presidència i els càrrecs de
l’executiva.
David Roig va ser escollit
President de la Secció Local
juntament amb una renovada
executiva. D’aquesta manera,
la fins ara presidenta Alícia
Capdevila donarà el relleu a
David Roig per tal d’afrontar
amb més força les properes
eleccions municipals de maig
de 2019.
Durant la presentació de la
seva candidatura per encapçalar com a president la nova
Secció Local de Vilanova del
Camí, David Roig, que fins
ara ocupava el lloc de secretari d’organització en l’antiga
executiva, va aprofitar per
agrair la tasca portada a ter-

me per l’anterior presidenta
Alícia Capdevila, pels seus
companys d’executiva i per
l’actual portaveu del grup
municipal, Marcel·lí Nieto.
L’actual president va parlar
de la necessitat de renovació i
d’un nou projecte que, segons
va dir: “ serà continuador de
la tasca feta fins ara però amb
energies renovades, il·lusió,
ganes i noves idees”. Aquest
nou projecte es presenta amb
tres objectius clars: ampliar la
base republicana de Vilanova

del Camí, fer créixer i explicar
el projecte de ciutat que des
d’ERC Vilanova del Camí es
planteja per tal de consolidarse i guanyar les properes eleccions de maig de 2019 i posar
en marxa les Joventuts d’Esquerra Republicana (JERC)
a Vilanova del Camí per tal
de que els joves del poble tinguin un paper important en
la societat, fent-los partícips
i recolzant-los perquè puguin
resultar un reflex del partit a
Vilanova.
D’aquesta manera, la nova
executiva quedarà encapçalada per David Roig a la
presidència; Ramon Conesa,
Secretari de finances; Secretari d’organització; Ester Camacho, Secretària de la dona;
Glòria Vilà, Secretària de política municipal i Laura Pérez,
Secretària d’imatge i comunicació. Respecte al portaveu
del Grup Municipal, continuarà essent en Marcel.lí Nieto,
el qual ja estava fent aquesta
funció en l’actualitat .

JORBA / LA VEU

J

orba va tornar a gaudir,
un any més, del tradicional dinar dedicat a les
persones grans del poble que
organitza la regidoria de Serveis Socials i Gent Gran del
poble. La vetllada va tenir
lloc va tenir lloc el diumenge 4 de novembre al Centre
Agrícola de Sant Genís i va
comptar amb la presència
dels membres del consistori.
Tots els assistents van passar-ho d’allò més bé i van
expressar l’ambient de festa i

germanor que es va viure una
vegada més.
Una setantena de persones
es van aplegar a Sant Genís
per no perdre’s aquesta festa
amb què l’ajuntament els vol
homenatjar després d’anys de
treball i esforços per la comunitat. Després del dinar
de germanor els assistents
van gaudir del concert que va
oferir el grup OakLand.
Des de l’ajuntament es vol
agrair sincerament la participació de totes aquestes persones grans, sense les quals la
festa no tindria sentit.

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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L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt està tramitant
la licitació de sis projectes
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt està tramitant la licitació de sis
projectes, que ara es troben
en l’apartat d’anuncis previs de licitació del perfil del
contractant. Les actuacions
són: la rehabilitació del pont
de la Boixera; la construcció
d’una pista de skateboard; la
construcció de dues pistes de
pàdel i el condicionament de
l’entorn; el canvi d’enllumenat de l’escola Maria Borés; el
canvi d’enllumenat del camp
de futbol municipal, i la instal·lació de tres semàfors a la
carretera C-244 en el seu pas
pel nucli urbà.
El tres primers projectes es
van aprovar en el Ple extraordinari del 14 de setembre. La
rehabilitació i adequació del
pont de la Boixera consisteix
en la consolidació estructural, la neteja i la reparació
dels trencaments i desperfectes als paraments i elements
exteriors i l’adequació per al
pas adient i segur de vianants
i ciclistes. Paral·lelament, degut al seu valor patrimonial
amb protecció, es contempla
la restitució de la morfologia

original alterada i la posada
en valor dels elements originals.
El pont de la Boixera, que
data de 1883, està situat a
l’entrada del poble, venint
d’Igualada. Formava part de
l’antic traçat de la C-244 i, actualment, és propietat municipal. Aquesta infraestructura
forma part de la Via Blava, un
camí per a vianants i mitjans
no motoritzats, que recorrerà
el riu Anoia des de Jorba fins
a Martorell i que impulsen
la Diputació de Barcelona i
la Generalitat de Catalunya.
L’obra té un pressupost de
359.005,84 € (IVA inclòs) i es
compta amb una subvenció
de 330.000 € de la Diputació
de Barcelona.
La pista per a monopatins
se situarà en els terrenys del
costat de la Llar d’Infants municipal Sol Solet. Es preveu
construir una plataforma de
formigó i instal·lar uns mòduls per a jocs de lliscament
(skateboards, rollers, escúters i bicicletes). L’actuació té
un pressupost de 49.287,22
€ (IVA inclòs) i es finançarà
amb fons municipals.
Les dues pistes de pàdel se
situaran a l’espai on, actual-

ment, hi ha la pista poliesportiva, a la zona del Camp
de Futbol del Pas Blau. També es condicionarà l’entorn.
D’aquesta manera es podran
diversificar les activitats esportives que es poden realitzar en aquesta zona municipal. L’obra té un pressupost de
84.181,09 € (IVA inclòs) i es
finançarà amb fons propis de
l’Ajuntament.
Més actuacions, endavant
La Junta de Govern Local del
23 d’octubre va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació de tres obres més: el canvi
d’enllumenat a led del Camp
de Futbol Municipal del Pas

Blau i de l’escola Maria Borés
i la instal·lació de tres semàfors a la carretera C-244 en el
tram del nucli urbà.
L’actuació al camp de futbol
consistirà en canviar els fanals de les quatre torres existents, que actualment tenen
quatre focus i se’n posaran
cinc de tecnologia led. Aquest
canvi suposarà un estalvi mínim del 40 per cent i es pot
arribar fins a un 80 per cent
ja que serà regulable. Es passarà de 32 kilowatts de potència a 19. La intervenció té un
pressupost de 58.207,09 (IVA
inclòs).
Quant al centre educatiu es
canviarà l’enllumenat interior

i exterior per tecnologia led.
A l’estiu es va fer una prova en
una de les aules de l’escola i ha
tingut bon resultat. El pressupost previst és de 16.791,71 €
(IVA inclòs).
I la col·locació de tres semàfors a la carretera C-244 té
com a finalitat millorar la seguretat i el creuament dels vianants per aquesta via. S’ubicaran a l’altura de l’Estrassa,
el pàrquing de Sant Procopi i
la farmàcia. Aquests tres semàfors aniran sincronitzats
amb el del centre del poble
i disposaran de sensors de
velocitat. El projecte té un
pressupost de 126.724,78 €
(IVA inclòs).

La Coral La Lira commemora el seu centenari amb
l’estrena d’una cantata
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

a Societat Coral La Lira
de la Pobla de Claramunt va commemorar,
el dissabte 17 de novembre
a la tarda, el centenari del
seu naixement amb un concert central que va tenir lloc
a l’Ateneu Gumersind Bisbal.
En el transcurs de l’audició, es
va estrenar la cantata Història
d’una coral i es va poder veure
l’estendard restaurat.
Un bon nombre de poblatans
i poblatanes van gaudir del
concert que van oferir el grup
de cantaires, durant el qual es
va fer un repàs a la història de
la formació vocal. L’audició es
va dividir en dos blocs. En el
primer, quatre dels cinc directors i directores dels darrers anys van dirigir diferents
peces. Va començar Urbani
Castilla, seguida de Montserrat Forn, Joan Mas i va tancar

Marta Carceller, actual directora.
Amb Urbani Castilla, els i les
cantaires van interpretar dues
cançons: Cant de caramelles,
anònim, i O voso galo comadre, popular gallega. Amb
Montserrat Forn, Adiós, anònim, i Cànon de la Pau, de
Francis Terral. Amb Joan Mas,
Bressol cosac, tradicional rus-

sa, i It’s me, espiritual negra.
I amb Marta Carceller, Caramelles. En aquesta darrera
peça també va cantar la coral
infantil.
El segon bloc es va centrar en
l’estrena de la cantata Història
d’una coral, composada per a
l’ocasió, i formada per cinc peces. La lletra és obra de Rosa
Rabell i Frederic Marí Casa-

novas i la música, de Frederic
Marí Caus. L’acompanyament
al piano i a l’acordió va anar a
càrrec de Marta Torres, sota la
direcció de Marta Carceller.
Abans d’iniciar el segon bloc,
es va presentar l’estendard,
que data de 1922, i que ha
estat restaurat pel Centre de
Restauració de Béns Mobles
de Catalunya de la Generalitat, a través de l’Ajuntament.
La presentació va estar acompanyada pels capgrossos de la
Pobla. La peça té un gran valor històric i sentimental per a
l’entitat i per al municipi.
Un cop finalitzada la cantada,
va adreçar unes paraules de
felicitació el president de la
Federació de Cors de Clavé,
Josep Cruells, de la qual l’entitat poblatana forma part. Així
mateix es va expressar l’alcalde
poblatà, Santi Broch, que va
lliurar una placa commemorativa al president de la coral,

Josep Palà. L’Ajuntament també va obsequiar els cantaires
amb un clauer en record del
centenari i la coral va agrair
la participació dels diferents
directors i col·laboradors en
l’actuació.
La Societat Coral la Lira va
rebre, el mes de juny, un reconeixement de part de la
Generalitat de Catalunya pel
centenari. Al llarg d’aquest
any, l’entitat vocal ha organitzat diverses activitats per celebrar aquest aniversari, com un
concert amb motiu de l’Aplec
del Castell de Claramunt, una
exposició fotogràfica a la Sala
Municipal, cantades a diversos barris del municipi i l’actuació, a l’octubre, a l’Auditori
de Barcelona en el marc de
la setena Mostra de Cors de
Clavé. Aquests actes commemoratius han comptat amb el
suport de l’Ajuntament i de la
Diputació de Barcelona.
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LLIT ELÈCTRIC RED

LÀTEX 100%

VISCO SOJA “ADAPTABILITAT”
Accelera la recuperació
durant el descans i ajuda
a millorar el teu rendiment corporal cada dia

VISCO SOJA “FERMESA”
La tecnologia Hybrid és la
combinació de soja amb el
sistema de micromolles
ensacades

PACK ESTALVI
200€
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Montbui potenciarà el manteniment a tot el municipi a
través de les conclusions del pla director de verd urbà
MONTBUI / LA VEU

L

es primeres conclusions del Pla Director de
Verd Urbà, lliurat dijous passat pel Servei d’Equipaments i Espai Públic de la
Diputació de Barcelona, marcaran el camí per a la implementació d’un ambiciós pla
de xoc del manteniment a tot
el municipi. L’Ajuntament de
Montbui va demanar la realització d’aquest Pla Director
a la Diputació de Barcelona
per tal de disposar d’un document bàsic a l’hora de planificar les actuacions en matèria
de manteniment en el municipi.
El Pla Director de Verd Urbà
deixa dades importants,
com que Montbui disposa
de 145.854 metres quadrats
d’espais públics, dels quals
116.864 metres quadrats requereixen un manteniment
freqüent. També s’especifica
que hi ha 1.794 arbres, dels
quals un percentatge important (proper al 40 per cent)

requereixen tasques de poda
anualment. La diagnosi inclou fins a 71 punts verds
susceptibles
d’actuacions.
Per aquest gran volum d’espais públics, els tècnics de
Diputació recomanen l’opció
d’un manteniment mixte públic-privat. Com explica el
regidor montbuienc d’Optimització i Desenvolupament
Josep Lechuga “ja hi estem
treballant per contractar una
empresa que realitzi el manteniment d’alguns d’aquests
espais. De cara al 2019 hi
haurà una partida pressupostària incrementada en 50.000
euros per a aquest concepte
i també desenvoluparem un
pla de xoc, a partir del proper
1 de desembre, seguint les recomanacions d’aquest document”.
El document està dividit en
tres parts: inclou un inventari detallat de tots els elements d’arbrat i de superfície
d’espais públics, també s’hi
pot trobar un plànol de situació dels espais, així com

un document-resum amb la
informació i les conclusions
i propostes. Com explica el
regidor montbuienc “volem
actuar atenent a criteris professionals, i aquest document,
molt exhaustiu, ens permet
fer-ho”. Per acabar d’implementar aquest Pla Director,
els tècnics de Diputació inclouran quatre projectes que
seran una realitat en els propers mesos: l’arranjament de
l’entorn de Can Passanals, la
“via verda” de connexió entre
el Nucli Urbà i el Nucli Antic,
la millora de l’espai de la Plaça Europa i el projecte de
perllongació i enllaç entre els
carrers Sant Jaume i La Tossa.
Segons Josep Lechuga, “amb
la incorporació d’aquests
quatre projectes podrem tenir el Pla Director definitiu, i
valorat econòmicament”.
Teo Romero: “Millorarem
els recursos humans i materials”
L’Alcalde montbuienc Teo
Romero recorda al respecte

que “Montbui ha fet un gran
esforç en els darrers anys per
aconseguir moltes zones verdes, venint com veníem d’un
Nucli Urbà dur, d’asfalt, i gris.
Hem canviat el color del municipi al verd dels parcs i jardins i d’espais aconseguits pel
gaudi dels nostres ciutadans.
Estem a la mitjana d’uns 14
metres quadrats per habitant
i zona verda, i ara l’esforç es
centrarà en millorar els recursos humans i materials

per potenciar el manteniment d’aquests espais”. El batlle montbuienc va assenyalar
que “encara n’hem de crear
de nous, i el nostre gran repte
és el projecte de Parc Fluvial.
Potenciarem el manteniment
dels parcs i jardins, que són
de tots, i a la vegada tornem a
demanar una vegada més a la
ciutadania una actitud de civisme, que cuidem entre tots
allò que tant ens ha costat
d’aconseguir”.

Presentat el projecte de prescripció social a les entitats
montbuienques
MONTBUI / LA VEU

D

illuns passat al vespre
va tenir lloc a la mediateca del CCC La Vinícola la primera reunió conjunta
amb les entitats de Montbui per
tal de presentar el projecte de
Prescripció Social, una iniciativa impulsada conjuntament
per l’Ajuntament de Montbui,
el Centre d’Atenció Primària de
Montbui i l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
La trobada, conduïda per responsables del projecte (tant
del CAP montbuienc com de
l’Agència de Salut Pública de
Catalunya), va ser divulgativa, i
hi van assistir representants de
diferents entitats del municipi,
com ara “Artesanas de Corazón”, Associació de la Gent
Gran, Club Handbol Montbui, Club Futbol Sala Montbui,
Hoquei Club Montbui i Top
Tennis-CT Montbui, que van
poder conèixer l’abast del projecte, en el qual les activitats
que realitzen les entitats dintre
del municipi són fonamentals.
La prescripció social és una

eina perquè els professionals
sanitaris puguin prescriure o
recomanar les activitats que
les diferents associacions i entitats del municipi portin a
terme a aquelles persones amb
aïllament social o amb risc
de patir-lo, i també a aquelles
persones que presentin des
de malestar fins a símptomes
lleus o moderats de depressió

o ansietat. L’objectiu de la prescripció social és que aquestes
persones puguin relacionar-se
amb d’altres, i prevenir o atenuar aquestes malalties. Els
programes de prescripció social es basen en l’evidència que la
participació regular en activitats comunitàries ajuda els pacients a desenvolupar recursos
socials i psicològics, promoci-

ona un reforç positiu i ajuda a
mantenir un estil de vida actiu
i saludable i resilent contra els
trastorns com la depressió.
La sessió va tenir com a objectiu presentar el projecte i també
l’eina telemàtica “Aquí sí, actius
i salut”, on es poden inscriure
activitats comunitàries (tallers,
cursos, jornades, caminades...)
o bé aquells recursos (associa-

cions, parcs, piscines).
La regidora de Benestar i Ciutadania Aurora Fernández ha
valorat que aquesta primera trobada amb les entitats
“ha permès donar a conèixer
aquest projecte, que és pioner
en la seva implementació a la
nostra comarca”. Fernández va
agrair la feina de tots els agents
que participen del projecte,
que vol “oferir als pacients un
enfocament menys medicalitzat i més orientat a l’aprofitament dels recursos de la xarxa
comunitària”.
Cal destacar que el mateix dilluns al migdia va tenir lloc a
l’Ajuntament de Montbui una
trobada explicativa del mateix
projecte entre les responsables
del projecte al CAP montbuienc. La membre de l’equip
directiu Carme Rodríguez, així
com la referent GIS Cristina
Tarancón van presentar el projecte a l’Alcalde montbuienc
Teo Romero i a la regidora de
Benestar i Ciutadania Aurora
Fernández, en una trobada realitzada a la Sala de Juntes de
l’Ajuntament montbuienc.
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Vilanova aposta per la reducció de residus i organitza diferents
accions de divulgació i conscienciació
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

crementar la participació de
la ciutadania en la presa de
decisions ambientals.
L’exposició es podrà visitar
al vestíbul de Can Papasseit a partir d’aquest dimarts
20 de novembre i durant 10
dies. L’horari de visita és de
dilluns a divendres de 16:00
a 20:00 h i el dissabte 24, de
10:00 explica Cividanes, l’àrea
de Medi Ambient també farà
el repartiment d’un pack de

Campanya de conscienciació al web municipal i a les
xarxes socials
D’altra banda, durant tota la
setmana es portarà a terme
una campanya de divulgació al web municipal i a les
xarxes socials on s’hi aniran
publicant diferents missatges
que conviden la ciutadania a
prendre consciència sobre la

producció i la gestió responsable dels residus.
Aquests missatges, afirma
el regidor de Medi Ambient
Juan Manuel Cividanes, incideixen especialment en la necessitat del consum responsable: la utilització d’envasos
reutilitzables, embolcalls sostenibles, mesures que contribueixin a l’estalvi energètic o
la reducció en el consum de
paper, per exemple.
Capítol especial mereix la
gestió dels productes considerats tòxics o perillosos
com les pintures, aerosols,
anticongelants o els olis, per
exemple. En aquest cas, es recomana l’ús de les deixalleries i mai utilitzar les aigüeres
o les clavegueres per desfernos-en.
L’objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i
arreu d’Europa, accions de
sensibilització sobre la prevenció de residus
Els objectius de la Setmana

Es vol potenciar la prevenció de residus perillosos per fomentar un
canvi de comportament
de Prevenció de Residus són,
per una banda, donar conèixer estratègies de reducció
de residus i la política de la
Unió Europea i dels seus Estats membres en aquesta matèria; fomentar accions sostenibles per reduir els residus
arreu d’Europa; fer públic les
tasques dutes a terme pels
diversos actors mitjançant
exemples concrets de reducció de residus; i fer canviar
el comportament quotidià
dels europeus, pel que fa als
consums i a la producció de
residus.
Aquest any es vol potenciar
la prevenció de residus perillosos per fomentar un canvi
de comportament a l’hora de
produir i comprar productes i
gestionar aquests residus.
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’Ajuntament de Vilanova del Camí s’ha
adherit a la Setmana
Europea de la Prevenció de
Residus que es celebra del 17
al 26 de novembre de 2018.
Des de Medi Ambient, i en
el marc d’aquesta campanya,
s’han previst diferents accions: una exposició sobre la
reducció de residus, el repartiment de bosses per a facilitar la recollida selectiva i una
campanya de divulgació al
web municipal i a les xarxes
socials.
Vilanova del Camí acollirà,
en el marc d’aquesta Setmana de Prevenció de Residus,
l’exposició “Reduïm Residus”
cedida per la Diputació de
Barcelona. La mostra, explica el regidor de Medi Ambient Juan Manuel Cividanes,
vol donar a conèixer als visitants les característiques i la
importància de la gestió dels
residus, per tal d’afavorir i in-

bosses per fer la recollida selectiva. El veïnat podrà recollir les bosses a partir d’avui
dilluns, bé a la Deixalleria o
bé a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania del Mercat Municipal, fins el 30 de novembre
o fins acabar les existències.
Tant des de la Deixalleria
com des de l’OAC, es portarà un control d’entrega per tal
que només es pugui repartir a
les persones empadronades al
municipi.
En el cas de la deixalleria, se’n
farà entrega als particulars
que durant aquest període hi
dipositin residus.

REF

ERÈNC

IES

Aquestes Festes
regala la millor qualitat i originalitat amb
productes selectius
de la nostra terra i
tradició
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Vallbona obre el termini
Obertes les inscripcions per a visitar
el Castell de La Torre de Claramunt el per presentar propostes al
Pressupost Participatiu
dissabte 1 de desembre
LA TORRE DE C. / LA VEU

VALLBONA D’A. / LA VEU

A

rriba aquest primer
dissabte de mes la segona visita guiada de
l’any que es farà al Castell de
la Torre de Claramunt, després que el passat mes d’abril
l’Ajuntament de La Torre de
Claramunt signés un conveni
de col·laboració amb els propietaris de la fortalesa a través del qual es va acordar que
s’obririen les portes del castell
cada primer dissabte de juny i
de desembre.
S’ofereixen quatre torns; a
les 10, 10.15h, 12h i 12.15h.
La durada de cada visita serà
d’1 hora. El punt de trobada i
inici serà davant del Restaurant El Castell Blau (piscina)
i també serà el final de la ruta
que recorre els voltants del
castell i els espais interiors. El
preu de la visita és de 5€ per
persona (excepte els menors
de 12 anys, que és gratuït).
Per a qualsevol dubte i per
efectuar les reserves, cal posar-se en contacte a través de
la web www.anoiapatrimoni.
cat (on properament estarà
activada la passarel·la de pagament), pel correu electrònic info@anoiapatrimoni.cat
o pel telèfon 635 922 384.
El Castell de la Torre de Claramunt té una planta hexagonal, i consta de planta baixa i
tres pisos. L’espai s’articula al

L

voltant de tres patis. Aquesta estructura tan complexa
reflecteix la successió de reformes i ampliacions que s’hi
ha fet en diversos moments.
La part més antiga seria la
façana nord, que té una torre
quadrangular adossada a l’angle nord-est. Als segles XIVXV es va fer una ampliació
cap al sud. Finalment, al segle
XVI es va ampliar de nou cap

a l’est i cap al sud, cosa que
fa que avui les façanes d’estil renaixentista siguin més
visibles. A l’exterior, davant
de la façana est es conserva
un tram del fossat que devia
circumdar el castell. També
es conserva l’església de Sant
Joan Baptista, originàriament
d’estil romànic, que segurament formava part del recinte
original del castell.

L’Ara és Demà-Piera farà el programa
electoral amb un procés participatiu

’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha posat en
marxa per primera vegada un procés participatiu
perquè els veïns i veïnes proposin dos projectes d’interès
comú per al poble. Així, l’ens
local ha enviat a totes les llars
uns formularis perquè els interessats puguin omplir amb
les seves propostes. Cada formulari permet presentar dos
projectes i es poden omplir
tants formularis com es desitgin. Les butlletes omplertes
poden presentar-se presencialment a l’Ajuntament o bé a
través del correu electrònic vilamajosm@diba.cat El termini
de presentació de formularis
és fins al 20 de desembre.
Les propostes han de ser competència municipal, han de
ser inversions, han de ser sostenibles, han de ser respectuoses amb els criteris d’inclusió,
equitat i drets humans. D’altra
banda, els projectes proposats han de donar resposta a
necessitats concretes, han de
complir la normativa i han
de ser avaluables econòmicament i que no superin la partida pressupostària destinada.
En aquest cas, l’import destinat seran 10.000 euros, per
tant, cada una de les propostes
no pot superar els 5.000 euros.
Totes les persones majors
de 16 anys veïnes i veïns del

Capellades a les Valls de
l’Anoia
CAPELLADES / LA VEU

PIERA / LA VEU

A

quest
diumenge
25 de novembre a
les 11:30 h, l’Ara és
Demà farà un acte participatiu per crear el programa electoral de les properes
eleccions municipals amb el
conjunt de pierenques i pierencs. Aquest acte es celebrarà al seu local al Carrer Sant
Bonifaci, 14 (Piera) i estarà
amenitzat amb un pica-pica
per tothom.
L’any 2015, aquesta mateixa
plataforma va decidir elaborar el seu programa electoral
a través d’un procés participatiu obert a tota la ciuta-

dania, en el qual es van crear diversos grups de treball
sobre diferents temàtiques
(Barris, serveis socials, educació, urbanisme, etc.) per
poder reflectir la realitat del
poble en un compromís amb
la ciutadania. Des de la plataforma es veu com un exercici
de democràcia i transparència cap al poble, per aquesta
raó iniciem aquest procés
participatiu per les eleccions
municipals de 2019.
Des de l’Ara és Demà s’entén
un programa electoral com
un contracte entre la ciutadania i la plataforma, són
tots aquells compromisos
que agafen amb el poble per

complir en els pròxims quatre anys de legislatura.
El municipi de Piera necessita un canvi, les urbanitzacions i el nucli estan en un
estat molt millorable, una
de les raons és la falta de comunicació dels responsables
polítics amb la ciutadania i
d’aquesta manera no es pot
saber que és el que realment
necessita el municipi de Piera. Per això, des de l’Ara és
Demà creuen que s’ha de començar a escoltar a la ciutadania des del minut 0 fent un
programa electoral que reculli les tot allò que les pierenques i pierencs porten tant
de temps reclamant.

municipi poden participar i
també aquelles que no sent
veïnes tinguin algun interès
directe amb el poble. Els serveis tècnics municipals estan
a la disposició de totes aquelles persones que tinguin un
dubte o necessitin l’ajuda d’un
professional a l’hora de formular la seva proposta. Així es
pot demanar una cita prèvia a
través del telèfon 937 718 002
o pel correu electrònic vilamajosm@diba.cat.
Per a l’ocasió s’ha creat una
comissió ciutadana de seguiment de pressupostos participatius que està integrada pels
veïns i veïnes: Pau Ter, Maria
del Mar Casas, Xavier Vidal,
Jose López, Susanna Teixidó
i Josep Anton Balsells. Per a
contactar amb ells es pot fer a
través del correu:comissioparticipativavallbona@gmail.com
Aquest procés participatiu
està organitzat per l’Ajuntament de Vallbona i compta
amb la col·laboració directa del Consell Comarcal de
l’Anoia i la Diputació de Barcelona que els acompanyarà
durant tot el procés.
El regidor de governació, Pere
Masagué, mostrava la seva satisfacció en la posada en marxa d’aquest procés ja que, “és
una eina de transparència i
que alhora ens permet la construcció del municipi a partir
de la implicació i participació
de tots els veïns i veïnes.”

C

apellades se suma als
altres 7 municipis que
s’han adherit al projecte que té per objectiu fer un
pla estratègic de turisme per a
les valls de l’Anoia.
Aquesta setmana passada
l’empresa especialitzada que
s’encarregarà de fer el projecte
va fer la presentació a Cabrera d’Anoia, població que ha
sol·licitat el recurs tècnic a la
Diputació de Barcelona, als
8 municipis que hi prendran
part. A banda dels tècnics, per
part del consistori capelladí
hi van assistir l’Alcalde, Aleix
Auber i el regidor de Promoció Econòmica, Àngel Soteras.

Aquest Pla estratègic de
desenvolupament turístic ha
de contenir una diagnosi de
la situació actual, la identificació d’oportunitats, la definició d’una visió conjunta,
la concreció d’estratègies i la
planificació d’un full de ruta
que permeti guiar el territori a mitjà i llarg termini en el
desenvolupament, posicionament i competitivitat de les
Valls de l’Anoia com a destinació turística.
Al llarg de les properes setmanes es començarà el treball
d’entrevistes als diferents referents de cada municipi per
tenir la informació necessària per començar a elaborar
aquest Pla estratègic.
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Tot a punt per celebrar
el 25N a Capellades

Ha començat la segona Setmana
de la Música

CAPELLADES / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

E

l 25 N és el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència
vers les dones. A Capellades
es celebrarà amb activitats
molt variades organitzades
conjuntament amb la Biblioteca el Safareig, que compleix
5 anys aquest novembre, i la
Setmana de la Música, que se
celebra per Santa Cecília.
Durant el cap de setmana es
concentra el gruix de l’activitat. Primer, dissabte al matí, a
partir de les 10 dins l’Escola
Dance&Fun, es farà el segon
Taller d’autoprotecció per a
dones. En aquesta ocasió serà
impartit pel policia municipal
de Capellades Juli Villegas.
Per assistir-hi cal inscripció
prèvia, enviant un whatsapp
al número 667274284, ja que
les places són limitades. En
aquest taller s’ensenyarà diferents estratègies de defensa i
autoprotecció per a dones de
totes les edats.
A la tarda, a les 7 a la Sala
Petita del Teatre La Lliga,
hi haurà un cinefòrum al
voltant de “Tódalas mulleres que coñezco”, que estarà
dinamitzat per la cooperativa d’iniciativa social Drac
Màgic. Aquest és un documental que pretén posar en
relleu el desequilibri social
que hi ha entre l’home i la
dona. Està fet per la realitzadora i artista visual Xiana
do Teixeiro i ha estat premiat
al Festival de Màlaga d’enguany, a la Secció Oficial de
Llargmetratge Documental,

i s’ha estrenat també a altres
festivals.
A la nit es farà el Sopar de la
Sororitat Feminista i LGTBIQ+, a dos quarts de 10 a la
Cafeteria La Lliga. Cal comprar prèviament el tiquet, a
12 euros, abans del divendres 22.
El darrer dels actes previstos
dins la commemoració del 25
és el Gran Concert-Vermut
del 25N que es farà al Teatre
La Lliga amb The Balkans
Paradise Orchestra. Aquesta és una formació que es va
crear l’any 2015 i ara s’està
consolidant dins el panorama
musical amb molt bona acollida. Està formada per 11 noies que toquen instruments
de vent i percussió. Segons
la crítica, la seva música ha
aportat un aire fresc i alegre
al panorama de les fanfàrries
del nostre país.
La regidora d’Igualtat, Adela Morera, destaca com “El
25-N és una de les dates més
rellevants del calendari feminista. Per Capellades, ho és
tant, que cada final de mes hi
és present a través de les concentracions organitzades per
la Taula de Dones en memòria a les víctimes assassinades. Enguany, s’ha preparat
una programació d’actes farcits de protagonisme femení,
recitals de poesia, concerts,
tallers d’autoprotecció, cinefòrum, sopar de la sororitat,
etc... sempre acompanyats
del punt de vista crític vers el
patriarcat. Les dones tenim
un súper poder i podem derrotar el masclisme”.

Conveni amb l’Obra
Social La Caixa
CAPELLADES / LA VEU

L

’àrea d’Acció Social de
l’Ajuntament de Capellades ha signat dos
convenis de col·laboració
econòmica amb l’Obra Social
de La Caixa.
En el primer acord l’entitat financera ha donat 3.000 euros
per a la millora econòmica
del Servei d’Atenció Domiciliària, el SAD, servei que s’ofereix en el domicili de les persones que estan en situació de
manca d’autonomia personal,
per fer les tasques habituals
de la vida quotidiana.

El segon acord ha estat amb
la Residencia Fundació Consorts Guasch on s’ha entregat
6.000 euros per la compra de
llits ergonòmics que milloren
la qualitat de vida dels residents i també les condicions
per treballar del personal sanitari.
El regidor d’Acció Social
“agraeix a L’Obra Social de la
Caixa i als seus representats
locals aquestes ajudes econòmiques, que van directament
a l’increment de la partides
pressupostaries del servei
d’atenció a les persones mes
dependents”.
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A

quest dissabte ha començat el primer dels
11 actes previstos
dins la celebració de la segona Setmana de la Música a
Capellades.
Així Casa Bas va acollir dissabte la inauguració de l’exposició fotogràfica “Instants
de jazz” de l’Oliver Adell.
Acabats els parlaments del
regidor de Cultura, Àngel Soteras, i l’autor de les fotografies, Oliver Adell Torné, hi hagué un petit concert de jazz,
amb el músic Rafa Palomares,
que va interpretar jazz amb el
saxo i la flauta travessera.
El diumenge la proposta es
va traslladar al Teatre La Lliga, on va actuar el grup Play
Back il·lusió.
Dilluns al matí els alumnes
de sisè de les dues escoles de
Capellades han participaran
en els tallers de descoberta de
l’Orgue de l’església de Santa
Maria de Capellades. Aques-

ta és una proposta que té
com a objectiu atansar aquest
instrument, desconegut per
a molts alumnes, tot explicant-ne el funcionament. Ara
fa dos anys que en Jonatan
Carbó, professor d’orgue a
Igualada i el Vendrell, s’encarrega de fer unes explicacions
que sorprenen i agraden tant
als nens com als professors
que els acompanyen.
Dimarts l’acció s’ha desenvolupat a la Biblioteca El Safareig on Carme Sansa i Jaume

Mallofré han fet un recital sobre Maria Aurèlia Capmany,
repassant part de la seva vida
i obra. La Sala d’actes s’ha
omplert d’un públic que ha
gaudit amb aquest espectacle
de gran nivell.
La resta de la setmana es continuarà fent un acte cada dia,
amb teatre, guitarra, conferència, combos de l’Escola
de Música de Capellades,
Concert de Tardor a Paper de
Música i de Santa Cecília amb
la Coral.

Conveni de col·laboració entre la
Parròquia de Santa Maria i l’Ajuntament
de Capellades per a l’orgue
CAPELLADES / LA VEU

A

quests dies s’ha signat
un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Capellades i la Parròquia de Santa Maria per a la
gestió de l’orgue.
L’objectiu és consolidar la celebració del Festival d’Orgue
per part de l’Ajuntament així
com la programació directament per Amics de l’Orgue
d’altres concerts al llarg de
l’any i la realització d’activitats
que serveixin per a la promoció d’aquest instrument. Fruit
d’aquesta col·laboració són,
per exemple, els tallers de
descoberta de l’orgue que els
alumnes de sisè de les dues
escoles de Capellades realitzen actualment en el marc de
la Setmana de la Música que
organitza l’Ajuntament.
L’acord recull també la col·laboració en la realització d’altres activitats que es duen a
terme en aquest espai, com
ara l’arribada del Patge Kamalú, la Nit de Reis o les Festes del Carrer.
En aquest sentit el regidor

de Cultura, Àngel Soteras,
ha explicat com “des de l’any
2015, gràcies a la donació de
Montserrat Freixas, a Capellades tenim un orgue extraordinari. L’Àrea de Cultura i
la Parròquia i Amics de l’Orgue des d’aleshores treballem
conjuntament per desenvolupar tot el potencial cultural,
pedagògic i també, per què
no?, com a atractiu turístic
d’aquest instrument realment

singular. Ja hi hem organitzat
concerts ben diversos, tallers
pedagògics i fins i tot alguna visita comentada i hem
cregut arribat el moment de
formalitzar aquesta col·laboració amb la signatura d’un
conveni que consolidés els
objectius assolits i mostrés
la voluntat d’ampliar-los empoderant cada vegada més
Amics de l’Orgue per a la programació directa d’activitats”.
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Visita als molins pierencs per conèixer
el procés d’elaboració de l‘oli
PIERA / LA VEU

C

om ja és habitual, Piera dedica el mes de
novembre a l’oli d’oliva. Diumenge 18 de novembre es va organitzar una visita guiada als molins de Cal
Nasi i Cal Sadurní durant la
qual professionals del sector
van mostrar el procés d’elaboració de l’oli des que les
olives entren al trull fins que
surt el producte a punt per al
seu consum. Un cop més, la
iniciativa va tenir una bona
acollida entre la ciutadania i
va comptar amb la presència
de l’alcalde, Jordi Madrid, el
primer tinent d’alcalde, Josep
Llopart, i altres membres del
consistori pierenc.

Amb en Raúl Gil finalitza
el cicle “Assaig de cuines”
a la Biblioteca
Un cop finalitzades les visites,
es va organitzar un esmorzar
popular. Aquesta proposta,
que incloïa botifarra i pa torrat, va permetre als participants tastar l’oli novell elaborat als trulls de Piera.

La Festa de l’Oli és una iniciativa de la regidoria d’Empresa
i Ocupació que vol potenciar
el sector i promoure el consum de productes de la terra
i de proximitat.

Una quinzena de joves fan les seves
consultes a l’Oficina d’Informació Juvenil
PIERA / LA VEU

L

’Oficina Mòbil d’Informació Juvenil va visitar
Piera durant els mesos
de setembre i octubre amb la
intenció d’oferir informació i
assessorament als joves de 16
a 35 anys sobre temàtiques
del seu interès. Durant tres
jornades, una tècnica i dinamitzadora juvenil va atendre
de forma individualitzada les
consultes d’una quinzena de
persones, la majoria nois i
noies interessats a rebre orientació laboral i acadèmica,
en informar-se i inscriure’s
en el programa de Garantia
Juvenil i en la tramitació de
beques. També va haver-hi
qui es va interessar per rebre
informació sobre el Carnet
Jove o sobre la possibilitat de
realitzar estades a l’estranger.
Des de l’Oficina Mòbil d’In-

formació Juvenil, es consideren molt profitoses les intervencions realitzades així com
les dates escollides, ja que van
permetre gestionar la sol·licitud de beques sense necessitat que els joves s’haguessin
de desplaçar fins a Igualada.
També s’han valorat de forma
positiva les ubicacions en les

quals es va instal·lar la unitat
mòbil, atès que han permès
arribar a una gran part de la
població pierenca.
Recordem que la iniciativa va
sorgir d’un conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament i el Servei de Joventut del Consell Comarcal de
l’Anoia.

Piera posa els riscos del tabac
“al descobert”
PIERA / LA VEU

Els joves de Piera podran
visitar a partir d’aquest dimarts, 13 de novembre, i fins
al 27 d’aquest mes, l’exposició
itinerant de la Diputació de
Barcelona “El tabac al descobert”, que té com a objectiu
la prevenció del tabaquisme.

L’exposició, que s’ha instal·lat
a l‘IES Guinovarda, va adreçada a nois i noies de primer
cicle d’ESO, d’entre 12 i 14
anys, edat en què molts n’inicien el consum, i a aquells
d’edats immediatament anteriors al moment de màxim
risc. Dades recents informen
que l’edat mitjana d’inici del

consum de tabac és als 13,5
anys.
El propòsit d’aquesta iniciativa és evitar o, si més no,
ajornar
l’experimentació
amb el tabac. Es pretén generar actituds contràries al
consum de tabac i refermar
la posició dels joves que no
hagin fumat mai.

PIERA / LA VEU

E

n Raúl Gil, director del
programa de xef d’alta
cuina al Culinary Institute of Barcelona, tanca el
cicle que tots els dimecres de
novembre ha apropat converses entorn la cuina i la gastronomia.
El dimecres 28 a les 19h serà el
torn d’en Raúl Gil qui amb el
títol “Cuines del món” farà un
repàs per les diferents cuines
del món que porta estudiant
durant molt de temps i que,
a més li han aportat un gran
aprenentatge de la gastronomia no només dins, sinó també fora dels fogons.
Després de deu anys treballant
en microbiologia i biologia
molecular, en Raúl decideix
donar un canvi a la seva vida
i estudiar allò que realment el
fa feliç. Fa una inversió de dos
anys en formació de cuina i
pastisseria i coneix els millors
professors. En finalitzar els
seus estudis, comença el seu

camí en restaurants de gran
renom com són Martín Berasategui, el Celler de Can Roca,
Dos palillos i Koy Shunka.
L’activitat és gratuïta i de participació lliure.
Brou de lletres de desembre
Brou de lletres presenta cada
mes les darreres novetats en
novel·la i àlbum il·lustrat que
s’han adquirit a la Biblioteca
de Piera.
Cada darrer dijous de mes a
les 19h tens l’oportunitat de
ser el primer a conèixer de
primera mà les novetats en
àlbum il·lustrat, llibre infantil
i novel·la que s’han adquirit a
la Biblioteca amb l’oportunitat de poder-te’ls emportar en
préstec al mateix moment.
Així el proper dijous 29 de novembre es mostraran les noves
adquisicions per petits i grans
del mes de desembre que s’incorporaran a la col·lecció de
més de 35.000 documents
amb la que actualment compte la Biblioteca.

Vals per regalar música
aquest Nadal
PIERA / LA VEU

Amb la voluntat de fomentar
l’aprenentatge musical entre
la ciutadania, l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i
Cases ofereix la possibilitat de
regalar música aquest Nadal.
Els pierencs i les pierenques
tindran la possibilitat d’adquirir uns vals regal que es
podran bescanviar per classes
d’instrument. Durant la sessió, un professional de l’Aula
estarà a disposició de l’alumne per iniciar-lo i endinsar-lo
en el món de la música.
Les persones interessades a

accedir a aquests vals regal
els poden comprar a l’edifici
de Ca la Mestra (carrer de la
Plaça, 6).
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Masquefa, Piera i el Consell Comarcal, en contra de
l’ampliació de l’abocador de Can Mata
Les tres administracions exigeixen una data de tancament de l’equipament i presenten un plec d’al·legacions conjuntes
MASQUEFA/PIERA / LA VEU

a l’Ajuntament d’Hostalets
de Pierola pels episodis d’incendis ocorreguts al llarg dels
darrers anys a l’abocador, així
com la reiteració en les males
olors que pateixen els veïns
de Masquefa; el passat mes
de juliol va iniciar un procediment contenciós administratiu amb el consistori hostalenc que ha estat admès pel
jutge.
Per tot plegat, l’Ajuntament
de Masquefa ha presentat una
mesura cautelar per aturar la
tramitació de l’ampliació de
l’abocador.

L

a Sala d’Actes del Centre Tecnològic Comunitari (CTC) va acollir
dimecres una roda de premsa
convocada pels ajuntaments
de Masquefa i Piera per donar a conèixer públicament el
plec d’al·legacions que ambdós consistoris –juntament
amb el Consell Comarcal de
l’Anoia– han presentat per
aturar el projecte d’ampliació
de l’abocador de Can Mata
promogut per l’empresa CESPA Gestió de Residus, S.A al
terme municipal d’Hostalets
de Pierola. L’acte va anar a
càrrec del batlle masquefí,
Xavier Boquete; i l’alcalde de
Piera, Jordi Madrid.
El document aprovat pels
ajuntaments de Masquefa i
Piera consta d’un total de 32
al·legacions de caire formal,
urbanístic i ambiental que tenen per objectiu sol·licitar als
organismes gestors el replantejament de l’ampliació de
l’abocador de Can Mata, tramitada el passat mes de maig
del 2017, i que contemplaria
un increment de la superfície
actual en 17,3 hectàrees i 4,5
milions de metres cúbics.
En aquest sentit, Xavier Boquete explica que “el nostre
territori ja en té prou d’instal·lacions d’aquest tipus.
Des de la seva entrada en
funcionament l’Anoia ja ha
complert amb escreix la seva
quota de solidaritat acollint
fins a dos abocadors. Ara no
és moment de plantejar-se un
projecte d’ampliació, sinó de
posar una data de tancament
de l’espai perquè un altre territori n’assumeixi la funció”.
Per la seva part, Jordi Madrid
afegeix que “el que volem és
tenir un territori net. Aquestes al·legacions no es fan contra ningú, sinó amb l’objectiu de defensar la salut dels
nostres habitants i combatre

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa i president del Consell Comarcal, i Jordi Madrid, alcalde de Piera

l’impacte ambiental i paisatgístic que genera l’abocador”.
El Consell Comarcal s’adhereix a les al·legacions presentades
Ambdós consistoris defensen
que la proposta de CESPA no
compleix amb el Pla territorial i sectorial de residus de
Catalunya, ni el Pla territorial
de la Catalunya central, ni les
normes urbanístiques fixades; que només contemplen
una possible adequació de les
instal·lacions, però en cap cas
una ampliació d’aquestes, tal
i com els ajuntaments masquefí i pierenc sostenen que
succeeix amb aquest projecte.
A més, denuncien que la Comissió de Seguiment de l’abocador (formada per l’Ajuntament d’Hostalets de Pierola,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Agència Catalana
de Residus) no es reuneix
des del 2017 i que en aquesta
s’hi ha exclòs en tot moment
la incorporació del Consell
Comarcal de l’Anoia; evitant,
així, que l’ens comarcal intervingués en la gestió i el volum
dels residus al territori. Per
tot plegat, Masquefa i Piera
sol·liciten una nova trobada
de la Comissió de Seguiment

de l’abocador.
L’estudi d’olors de l’Àrea Metropolitana contradiu l’informe presentat per CESPA
Mentrestant les al·legacions
presentades pels consistoris
de Masquefa i Piera també
posen l’accent en l’impacte
ambiental que representa l’actual abocador pels veïns de la
zona, i que quedaria accentuat amb una possible ampliació de l’equipament. Així mateix, denuncien els reiterats
episodis de males olors que
pateix la població al llarg de
l’any.
En aquesta línia l’estudi empíric d’olors dut a terme l’any
2017 per l’Àrea Metropolitana de Barcelona contradiu
l’informe previ elaborat l’any
2008 per CESPA, que sosté
mitjançant projeccions modelístiques que l’entorn de
l’abocador no rep l’impacte
de les males olors. Així, el
document elaborat per l’Àrea
Metropolitana a través de
captadors físics ubicats a la
zona estableix que Masquefa i Piera superen el llindar
màxim del 10% de percepció
d’olors i de partícules volàtils
establert per la normativa
alemanya; normativa usada

com a referència arreu d’Europa en aquest tipus d’estudis.
Finalment, ambdós consistoris denuncien el fet que
l’Agència Catalana de Residus
vetés, presumptament, l’entrada de membres de l’Àrea
Metropolitana a l’abocador
per a poder dur a terme la caracterització presencial de les
olors de l’equipament.
L’Ajuntament de Masquefa
inicia accions judicials contra el consistori d’Hostalets
de Pierola
El consistori masquefí, mentrestant, davant la manca reiterada de resposta als requeriments i demandes sol·licitats

MKM

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

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

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES

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

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

Les al·legacions es tractaran
al Ple municipal extraordinari de l’Ajuntament
Finalment, la Sala de Plens
de l’Ajuntament de Masquefa acollirà avui dimecres, a
partir de les 19.30 h., un Ple
extraordinari obert a tota la
ciutadania on s’assabentarà a
tots els grups municipals de
les al·legacions presentades
en defensa dels interessos del
municipi i de les accions judicials empreses contra l’Ajuntament d’Hostalets de Pierola.
A més, també s’aprovarà, si
s’escau, una moció presentada
per diversos grups municipals sol·licitant la clausura de
l’abocador de Can Mata pels
greus impactes ambientals que
aquesta actuació comportaria.

Destrucci— d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

36

| COMARCA

Divendres, 23 de novembre de 2018

L’atleta Núria Picas i l’escriptor Manuel Rivas seran
els plats forts del Festival Món Heroic del Bruc
EL BRUC / LA VEU

L

a segona edició de Món
Heroic està dedicada a
pensar la relació entre
la persona i la muntanya. Una
relació carregada d’emocions
i, per molta gent, també d’espiritualitat. La gent que escala,
o qui fa senderisme o corre,
expressa sovint un vincle amb
el mitjà que transcendeix la
pròpia materialitat del que fa.
Aquest anar més enllà s’identifica molt sovint amb referents heroics. En alguns casos
es converteixen per a molts en
models a imitar.
El Festival estarà dividit en
dos espais diferents: el de les
IDEES i el de les EMOCIONS.
A l’Espai de les Idees s’hi celebraran dues converses amables i de proximitat amb una
tertúlia posterior per aportar
idees i reflexions. Una serà
amb l’atleta de Muntanya
Núria Picas i l’altra amb l’escriptor gallec Manuel Rivas.
L’Espai de les Emocions, per
contra, acollirà dos espectacles que parlen i viuen en la
natura, un amb la paraula i
l’altre amb la música com a
protagonistes, però tots dos
capaços d’embolcallar-nos i
fer possible que totes les nostres emocions es deixin anar.
Els referents heroics vinculats a les activitats esportives
de Muntanya ens parlen d’un
món en el que les imatges es
propaguen instantàniament,
un món en el que les persones
continuem buscant referents

de pertinença i d’identificació amb d’altres, un món en
el que el se’ns proposen models de vida, un món en el
que l’espiritualitat, entesa com
aportació de sentit a la vida,
continua sent una de les forces i inquietuds vital més poderosa.
La literatura també se’n fa
ressò i l’espai natura és protagonista, context, valors i emocions que arriben als lectors
múltiples i diversos, cada un
amb punts de partida i experiència molt diferents vers
la natura.
La muntanya també és ciència, científica i social, es regeix per lleis naturals, sobre
la que l’home actua conscient
i inconscientment, l’altera, la
canvia…Però ella també respon i actua i es revela…
L’espai de les idees
- 11.30h | Sala de Plens de Can
Casas

CONQUERINT LA MUNTANYA
Conversa amb Núria Picas, esportista
Tertúlia amb Rafael Vallbona,
escriptor, periodista i cicloturista; i Marianna Lozano, psicòloga, coach i esportista.
- 18h | Sala de Plens de Can
Casas
LA NATURA, VIDA I ESPIRITUALITAT
Conversa amb Manuel Rivas,
escriptor, poeta i periodista.
Soci fundador de Greenpeace
a Espanya.
Tertúlia amb Pedro Berruezo,
músic sufí i director de la revista The Ecologist i Enric
Cassú, antropòleg.
Espai de les emocions
- 20.15h | Sala d’actes de Can
Casas
RECITAL AMB MÚSICA A
BOCA TERRA
Amb Manuel Rivas, i la col·laboració de Nacho López, gui-

tarra, una bailaora i un percussionista.
Un espectacle que recull fragment del seu llibre amb una
poesia de naturalesa insurgent. Perquè aquí la naturalesa
parla, murmura, crida o blasfema amb ironia en el ressò de
les campanes.
- 22.30h | Sala d’actes de Can
Casas
CONCERT MISTICA NATURA
Amb Burruezo & Medievalia
camerata
Un concert en el qual recuperen històries i melodies
antigues amb una mirada contemporània.
Públic familiar
- 10 a 14h | Plaça de l’Ajuntament (Can Casas)
EL ROCÒDROM a càrrec
d’Aventura’t
Un monòlit escalable portàtil
que permetrà fer els primers
passos per iniciar-se a l’escala-

da. Totes les edats.
11 a 14h i de 17.30 a 19h | Plaça de l’Ajuntament (Can Casas)
LA PETITA BIBLIOTECA
DE LES MUNTANYES
Selecció de llibres del fons de
la biblioteca que parlen de la
muntanya, la natura, per a que
les famílies els puguin llegir
plegats.
També hi haurà un espai de
dibuix lliure per anar fent entre tots les nostres muntanyes
imaginades.
Tots els públics
11 a 14h i de 17.30 a 20.30h
| Plaça de l’Ajuntament (Can
Casas)
LA PARADA DELS LLIBRES
Un espai on trobarem els llibres dels convidats i els que
parlen de natura i muntanya i
la possibilitat d’escoltar les recomanacions de les llibreteres.
Totes les activitats són gratuïtes. Us hi esperem!

L’Ajuntament incorpora un dinamitzador per promoure
el Mercat de Calaf
CALAF / LA VEU

L

’Ajuntament de Calaf
ha incorporat aquest
mes de novembre, a
través de la concessió de
subvencions destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de persones joves
beneficiàries del programa de
Garantia Juvenil, un dinamitzador per al Mercat de Calaf.
El programa està cofinançat
per la Iniciativa d’Ocupació
Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.
El jove Pol Tarrida, graduat

en Ciències Polítiques i de
l’Administració Pública, serà
l’encarregat de desenvolupar
accions de dinamització i incorporar propostes de millora a partir de l’estudi de venda no sedentària, realitzat al
mercat de Calaf per la Diputació de Barcelona.
L’estudi de la Diputació, es va
fer durant el mes de març del
2018 a partir de diferents enquestes, entrevistes i grups de
discussió realitzades a clients,
paradistes, tècnics i comerciants de Calaf. Aquest preveu
tres elements claus:
L’establiment d’un dinamit-

zador, qui actuarà de motor,
guia i mediador en tot el treball i procés de dinamització
de l’activitat del mercat, i de
retruc, del comerç de Calaf.
Un ordenament que estableixi clarament les bases funcionals i normatives del Mercat.
L’execució d’un conjunt d’actuacions per ordenar i definir
un nou espai funcional i conceptual pel mercat, a partir de
l’existent i les diferents millores que s’identifiquen.
Durant els pròxims sis mesos,
el dinamitzador Pol Tarrida
realitzarà tasques de caràcter
tècnic relacionades amb les

atribucions professionals de
la seva titulació, com pot ser
el suport a l’establiment d’una
estratègia per desenvolupar un seguit d’activitats per
atraure visitants al Mercat,
amb un disseny i una vocació
clarament dirigida.
També treballarà la generació
i aprofitament de sinergies
que es poden donar entre els
mateixos marxants, amb els
comerciants locals, amb els
productors del territori, així
com altres agents que poden
participar o influir positivament en la dinamització del
Mercat.
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L’Ajuntament de Sant Martí
Sesgueioles engega el procés
participatiu “Millora el poble”
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“Alternatives
econòmiques i de vida”,
xerrada a Calaf
CALAF / LA VEU

E

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

L

’Ajuntament de Sant
Martí Sesgueioles ha
organitzat el procés
participatiu “Millora el poble”, per tal que els santmartinencs i santmartinenques
puguin aportar idees per a
millorar el municipi, i decidir
així el destí dels 2.000€ adjudicats pel projecte. D’aquest
total, 1.000€ han estat cedits
per la Fundació La Caixa per
incloure al pressupost d’inversions del proper 2019.
Els objectius del projecte són
detectar les necessitats de la
població, i implicar a tots els
santmartinencs i santmartinenques en la presa de decisions d’una part dels recursos
públics, i sobre els temes que
afecten directament al municipi. Alhora es fomenta la
democràcia, la participació
ciutadana i es facilita la comprensió de l’administració
pública entre la població.
Les propostes han estat presentades fins aquest dijous
per tots els veïns i veïnes del
municipi. Un cop rebudes,
l’Ajuntament validarà la vi-

abilitat de cadascuna d’elles
d’acord amb el pressupost, la
viabilitat tècnica, i es tindrà
en compte si les idees rebudes
cobreixen alguna necessitat
del municipi, així com si van
a la línia del projecte polític
municipal. Les propostes que
siguin acceptades passaran a
la fase de votacions i es pen-

jaran a la web per tal que tothom les conegui.
Pel que fa a la votació de les
idees aportades, l’Ajuntament
ho farà extensiu a la pàgina
web municipal i les xarxes socials, on s’informarà sobre el
procés de tria, on i quan tindrà lloc i la metodologia que
s’utilitzarà.

Dos anoiencs descobreixen un planeta
en un sistema solar proper
ANOIA / LA VEU

D

os anoiencs, l’igualadí Albert Rosich i el
capelladí Juan Carlos Morales, formen part de
l’equip d’Ignasi Ribes que ha
descobert un exoplaneta en el
2n sistema solar més proper a
la Terra.
Es tractaria d’un planeta amb
una massa tres vegades més
gran que la de la Terra i que
orbitaria al voltant de l’estrella Bernard cada 233 dies.
Segons les observacions de
l’equip de Ribes, la temperatura d’aquest planeta podria
ser d’uns -150º C, cosa que
faria molt improbable que
pogués tenir aigua líquida en
la seva superfície.
Una de les coordinadores
de l’estudi, Cristina Rodríguez-López, explica la importància d’aquesta troballa,

n el marc del programa de promoció de
l’Economia Social i
Solidària a l’Alta Segarra, Calaf acollirà una xerrada amb
dues persones que plantegen
profundes crítiques al model
econòmic i també de vida cap
on camina la societat actual.
La xerrada serà el divendres
23 a les 19:30h al Casino de
Calaf.
Per una banda l’economista i
membre de Ponent Coopera
Josep Manel Busqueta, conegut entre altres motius per la
seva punyent crítica al model
econòmic neoliberal i a les
decisions preses per les institucions durant els anys de
crisi econòmica, plantejarà
com des de l’Economia Social i Solidària es poden bastir
alternatives reals que canviïn
les lògiques econòmiques cap
a un model més just i solidari. Entre altres publicacions
Busqueta és autor de “L’hora
dels voltors. La crisi explicada a una ciutadania estafada”
o “Sobiranies. Una proposta
contra el capitalisme”.
Per la seva banda, Xavier Cipriano, membre de la cooperativa d’habitatge en model
de cessió d’ús de Cal Cases,
al municipi de Santa Maria d’Oló, ens parlarà sobre
aquest model d’accés a l’habitatge que ja funciona als països escandinaus, a Alemanya
i també a Llatinoamèrica. La
cooperativa d’habitatge es
constitueix amb l’objectiu de
facilitar als seus socis i sòcies l’accés a un habitatge de

L’economista Josep Manel Busqueta i Xavier
Cipriano, de la cooperativa d’habitatge Cal
Cases, faran la xerrada
caràcter social, econòmic i
ambientalment sostenibles.
Cal Cases és també un model de vida comunitària; un
grup de dones, homes, nens i
nenes de procedència urbana
principalment, preocupats
per trobar una alternativa
de vida diferent de l’actual
model individualista i consumista, on predominen els
valors cooperatius, solidaris
i ètics.
La xerrada és promoguda
per l’Ajuntament de Calaf i la
Mancomunitat de l’Alta Segarra, compta amb els serveis
tècnics de l’Arada, el suport de
l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i és finançada
per la Diputació de Barcelona.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Superfície simulada del planeta amb la llum vermella de la seva estrella.

“aquest descobriment suposa
un avenç significatiu en la recerca d’exoplanetes al voltant
dels nostres veïns estel·lars,
amb l’esperança de, finalment, trobar un que tingui les

condicions adequades perquè
hi hagi vida”.
Tant Albert Rosich com Juan
Carlos Morales pertanyen a
Astroanoia i són col·laboradors de l’observatori Pujalt.

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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El Monbus Igualada recupera el camí
de la victòria

Derrota de l’Yvette Pons
Igualada a l’últim segon
BÀSQUET / LA VEU

P

artit resolt a l’últim segon amb una cistella
guanyadora de l’equip
visitant, el Draft Gramanet.
Va ser un altre encontre amb
igualtat màxima i on un final ajustat cau en contra de
l’equip igualadí. Les alternances al marcador van marcar la
tònica general fins arribar al
darrer minut on a falta de 8
segons i tot i la bona defensa local, un rebot ofensiu va

BÀSQUET / LA VEU

D

issabte
passat
Monbus C.B. Igualada tornava a jugar
davant la seva afició després
de patir la primera derrota
de la temporada a la pista del
C. B. Quart-Germans Cruz.
Les Comes es tornava a omplir per donar suport a l’equip
després d’aquesta ensopegada, per seguir sumant victòries.
El partit davant l’Anagan Olivar, un equip molt jove i amb
molt de talent, no era fàcil.
Els resultats dels aragonesos
no eren dolents i es mantenien a la part mitja-alta de la
classificació. A més, fins a últim moment no se sabia amb
quins jugadors disputarien el
partit, ja que hi ha jugadors
que van amb el primer equip
del Tecnyconta Zaragoza.
Amb baixes importants per
aquest fet, l’Igualada sabia
que si feia bé la feina preparada prèviament, tenia molts
números d’endur-se la victòria.
El primer quart començava
amb un Igualada endollat en
atac des de l’inici però que patia en el seu punt fort, la defensa. Els igualadins s’avançaven al marcador des de l’inici
i s’arribava al final el primer
quart amb un avantatge mí-

nim de 4 punts pels locals 2218.
La igualtat al marcador es
mantenia durant tot el segon
quart. Els de l’Anoia seguien
desplegant un bon joc ofensiu però no aconseguien finalitzar les accions amb cistella.
Endefensa seguien patint i els
aragonesos no trobaven gran
oposició per anotar. Tot i la
falta d’encert, els igualadins
seguien insistint i el joc interior dels visitants anava al
descans carregat de faltes. El
marcador a l’equador del partit era de 40-37.
El tercer quart va marcar la
resta del partit. Els blaus van
mostrar una vegada més la
seva millor versió defensiva
deixant el rival en tant sols
11 punts en el tercer quart.
La bona activitat defensiva
els permetia cistelles fàcils de
contraatac. I quan les coses
funcionen al darrere, ofensivament les coses també són
més senzilles i els llançaments
a prop de l’anella ja no es perdonaven; d’aquesta manera
els locals feien un parcial a
favor de 12-0. El joc interior
de l’Olivar es veia compromès per l’acumulació de faltes
personals i això passaria factura la resta del partit i amb
un parcial de 23-11 s’arribava
a l’últim quart amb un clar
avantatge de 63-48.

Els últims deu minuts començaven amb la mateixa dinàmica que havia finalitzat el quart
anterior, un Igualada que no
perdonava en atac i que es
mostrava sòlid en defensa. A
l’inici del quart un nou parcial de 10-4 posava el marcador
amb un clar avantatge de 21
punts pels locals 73-52. Va ser
llavors que els de l’Anoia es
conformaven i els aragonesos
treien forces d’on podien per
forçar un parcial de 0-8 i retallar distàncies al marcador.
Tot hi així, els igualadins van
controlar el joc i es van endur
la victòria per 80-69 final.
Amb aquest resultat el
Monbus C.B. Igualada segueix compartint liderat amb
el C.B. Quart-Germans Cruz
amb un balanç de 8-1. Victòria important despès de l’ensopegada a Quart.
Demà dissabte disputrana
una nova jornada, en un partit que promet ser duríssim
a la pista del Tenea-C. B. Esparreguera.
Fitxa tècnica
Monbus C.B. Igualada: Miki
Stobart (7), Sergi Carrión
(3), Miquel Benito (4), Edu
Burgès (13), Jordi Torres (8),
Carles Fons (9), Jaume Torres
(9), Pau Camí (7), Edu Tejero
(14), Roger Pérez (6).

donar la victòria al Draft Gramanet.
Aquest diumenge, l’equip es
desplaça a Sant Fruitós.
Fitxa tècnica
Parcials: (7-13) (12-11) (1614) (15-13)
Anotadores: Carrasco (5)
Carner (6), Iglesias (-), Soler (4), Jané (-), Lamolla
(15), Aniento (2), Segués (6),
Iglesias (-) Gener (4), Roselló
(-), Enrich (8)

Victòria del Basquet
Club Endavant contra el
Viladecavalls
BÀSQUET / LA VEU

E

l sènior femení del
VdC Bàsquet Club Endavant va guanyar el
seu partit davant el C.B. Viladecavalls per 47 a 39.
Guió repetit durant tot el
partit, amb les locals agafant
avantatges que rondaven els
8 punts, que responien les
visitants fent la goma i apropant-se al marcador, fins que
un parcial d’11 a 4 als sis primers minuts de l’últim quart
va decidir el partit.

Bon partit en general de totes
les jugadores i victòria després de dues derrotes seguides.
Fitxa tècnica
Marina Espejo, Clara Bargalló (21), Carlota Albiol, Clàudia Miramunt (7), Marina
Palmés (5), Mariona Barral
(6), Èlia Díez (1), Arian Vidal
(1), Clara Roca, Núria Torrens (2), Alexandra Vives (1)
i Marta Gou (3). Entrenador
Carlos Fratila.
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L’Igualada Rigat ja és a vuitens de la World Skate Europe Cup
després de tornar a golejar l’RHC Uri (1-13)
HOQUEI / LA VEU

L

’Igualada Rigat va
derrotar per 1-13 al
RHC Uri de Suïssa
en el partit de tornada dels
setzens de final de la World Skate Europe Cup, aconseguint un global de 2-20 i
avançant a pas ferm cap a
vuitens, on s’enfrontarà al
RHC Diessbach, un equip
que també és suís. L’anada
serà a Les Comes l’1 de desembre i la tornada, el 19 de
gener a domicili.
La primera part del partit
contra el RHC va acabar amb
un parcial de 0 a 7 favorable
als arlequinats. El partit va
ser un monòleg dels igualadins, que es va implicar molt
en el joc des de l’inici i va
fer un bon treball en atac i
defensa, pensant també, en
els propers compromisos de
l’OK Lliga. El matx contra
el conjunt suís va començar
de la millor manera amb un
doblet de Jordi Méndez en
poc més d’un minut.
El primer gol el va aconseguir pràcticament a la primera bola que va tocar, al
segon quaranta; i el segon,
poc més després del minut 1

Foto: Xavi Garcia / ARXIU

de joc. Elagi Deitg i la defensa van solucionar amb nota
les tímides oportunitats dels
locals, cosa que permetia
una millor gestió ofensiva
dels de Ferran López, que
així van aconseguir el tercer
gol, també obra de Méndez.
Tres minuts més tard, Met
Molas va aconseguir superar
el porter local per establir el
0 a 4. El conjunt del RHC
Uri va decidir jugar amb un
porter diferent que a l’anada, que es va veure superat

per la pólvora i la superioritat igualadines. El cinquè
gol, també tres minuts més
tard, va ser d’Oriol Vives,
que aconseguiria un pòquer
de dianes.
A les acaballes de la primera
part, el capità Ton Baliu va
fer gala de la seva qualitat i
amb un xut de cullera llunyà
va perforar per l’escaire la
porteria contrària. El mateix
Baliu, al minut 24, va ser
l’encarregat de transformar
el penal que posava el 0 a 7

a l’electrònic, resultat amb el
que es va arribar al descans.
A la represa, Manel del Valle
va substituir a Elagi Deitg
i va jugar els 25 minuts de
la segona meitat, en els que
serien els seus primers minuts a la competició europea de la temporada. ‘Tety’
Vives va executar un segon
penal al minut 27 que el
porter Marihno va aturar.
Ni el penal ni el resultat van
relaxar l’Igualada Rigat, que
a la segona meitat va anotar

39

quatre gols en tres minuts,
del 36 al 39. El primer, el 0
a 8 de Jordi Méndez (36’) i
de forma immediata, el 0 a 9
del mateix Méndez, que firmava un repòquer de gols.
I al minut 39, Oriol Vives
‘imitava’ a Jordi Méndez i
aconseguia dos gols al mateix minut 39. Abans de les
dianes del de Santa Coloma
de Farnés, Fussel va marcar
el primer i únic gol pels suïssos. A l’últim tram de partit,
una altra vegada Oriol Vives
i Rogar Bars van sentenciar
el partit, amb l’1 a 12 i l’1 a
13 definitiu.
Ferran López va felicitar el
seu equip per haver tingut
una actitud professional i va
lloar el paper dels seus jugadors, en especial el dels més
joves. El proper compromís de l’Igualada Rigat serà
demà dissabte al Pavelló de
les Comes contra el Liceo.
Fitxa tècnica
Igualada Rigat: Elagi Deitg,
Roger Bars (1), César Vives,
Met Molas (1), Jordi Méndez (5) – equip inicial – Ton
Baliu (2), Oriol Vives (4) i
Manel del Valle.

L’Igualada Femení HCP guanya
després de dues derrotes consecutives

Empat amb gust a victòria
per l’HL Igualada

HOQUEI / LA VEU

HOQUEI LÍNIA / LA VEU

’Igualada Femení Hoquei Club Patins trenca la dinàmica de derrotes, guanya clarament al
Bigues i Riells a Les Comes
i retalla tres punts al CP Vilanova que va perdre a casa
contra el CP Jonquerenc.
Les igualadines, que venien
de perdre dos partits consecutius, van oferir intensitat,
esforç i treball, com a cada
partit. I és que tot i les dues
darreres derrotes, les noies de
la Pulgui, han mantingut un
bon nivell de joc, que no ha
perdut en tota la competició.
Així doncs, les igualadines
sortien, si es pot, encara amb

L’HL Igualada va aconseguir
empatar a 4 contra el Castellbisbal en un partit que començava amb molt respecte
dels nostres jugadors envers
el rival. Mica en mica, però,
es controlava el puck i els
jugadors igualadins anaven
marcant el ritme de joc. Arribaven 2 gols de l’HL Igualada, i el rival es despertava
empatant el partit abans del
descans.
La segona part començava
amb el Castellbisbal pressionant la sortida de joc de l’HL
Igualada i aconseguien batre
la porteria igualadina, posant-se per davant en el mar-

L

més motivació per aconseguir tres punts que es resistien darrerament, tot i la bona
feina.
Amb aquesta victòria, i amb
la derrota del CP Vilanova,
a Les Casernes, contra el CP

Jonquerenc, les igualadines
tenen a sis punts a les del
Garraf.
El proper partit serà aquest
diumenge a la sempre difícil
pista del CH Vila-sana a les
19:00 h.

L

p

Disseny de Producte

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

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

cador per primera vegada en
el partit 2-3. L’HL Igualada
es desfeia de la pressió amb
bones jugades de combinació
i aconseguia empatar de nou
3-3. Faltava poc temps, i era
el Castellbisbal qui s’imposava de nou amb el seu gran
nivell i un gran gol 3-4. I a
partir d’aquest moment va ser
l’HL Igualada qui creia en les
seves possibilitats, i a falta de
55 segons empatava el partit
4-4. En els segons finals es va
veure la lluita i perseverància
dels igualadins realitzant un
xut a porteria que va anar al
pal. Això no treu el gran partit dels igualadins, que marxaven de Les Comes amb regust de victòria

Lluís Mir Pardo
ADVOCAT
Retir, 40 , 1r Pis. Igualada. Tel. 93 237 42 01
luismir@icab.es - www.lmabogadosbarcelona.com
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El CF Igualada empata i suma quatre
jornades sense guanyar
FUTBOL / PERE SANTANO

E

ls CF Igualada rebia a
la dotzena jornada de
lliga un dels equips de
la part baixa de la classificació. Un equip que tot i la seva
mala posició a la taula, venia
amb bones sensacions de joc.
Des del primer minut, els
dos equips tenien molt clar
la seva disposició sobre el
camp. Un Igualada buscant
el joc de toc i un Gavà molt
replegat buscant els contracops.
Amb una gespa molt ràpida
per la pluja caiguda durant
els noranta minuts, era molt
complicat combinar sense
errors, en uns espais molt reduïts. Els de Moha havien de
tenir paciència.
A mesura que passaven els

minuts, els blaus s’anaven
acostant a l’àrea rival. El partit estava molt travat fins que,
al minut 30, Goran va robar
una pilota al central visitant,
plantant-se davant del porter del Gavà, que feia penal.
Baraldés no va fallar la pena
màxima i va avançar a l’Igualada. Fins al descans, va ser
un constant atac dels igualadins, que no va ser convertit
al marcador.
A la represa, els del Baix Llobregat van avançar línies de
pressió. No obstant, els de
l’Anoia van saber sortir jugant amb bon ritme, generant ocasions de gol. Malauradament, al minut 54, en
una pèrdua en zona de construcció, va convertir-se en un
penal a favor del Gavà, que
no va desaprofitar. S’havia de

Anem al teatre!

tornar a començar.
El Gavà es va créixer amb el
gol i el partit es va convertir
en una anada i tornada, en
què qualsevol dels dos conjunts podria marcar.
Últims minuts d’atac constant
Ens els darrers quinze minuts
de l’enfrontament, els blaus
ho van intentar amb diverses
internades per banda dreta,
que feien molt de perill. Calia
definir bé.
Els últims intents van ser estèrils i es va acabar el partit
en empat al marcador.
Amb aquest empat, l’Igualada suma 20 punts i es manté a
la part alta de la classificació.
Aquest diumenge els blaus
visitaran Les Borges Blanques, a les 17h.

LA JAULA DE LAS LOCAS

La falta d’encert
condemna a l’empat a
l’Igualada femení
FUTBOL / PERE SANTANO

D

esprés de fer el millor partit de la temporada, pel que fa al
joc, el CF Igualada femení no
va poder emportar-se tampoc la victòria, però sí que va
aconseguir un empat a 2 al
camp del Pardinyes.
El conjunt de Jordi Torres
tornava a Lleida per disputar
un partit ajornat per la pluja.
Un desplaçament complicat
degut a les petites dimensions del terreny de joc. Però
les sensacions dels darrers
partits, donaven esperances
blaves.
No obstant, durant els primers minuts, les igualadins
es van veure sotmeses per
un intens Pardinyes, que es
va poder avançar en el marcador. Però, les igualadines
van reaccionar i van començar un constant atac davant
la porteria local. Alternança
de jugades, unes més directes
i altres més trenades. El gol
visitant s’acostava.
I així va ser com, al minut
44, Paula va ser capaç de
perforar la porteria lleidatana i avançar l’Igualada. A
la següent jugada, i encara
abans del descans, Paula va
tenir una altra gran ocasió
per eixamplar diferències,

sense èxit. S’arribava a la mitja part, amb avantatge per la
mínima.
A l’inici de la segona meitat,
en una jugada de córner, les
locals van empatar l’enfrontament, un càstig molt immerescut. L’equip va seguir
treballant, generant ocasions.
Tenint opcions, de nou, sense
poder afinar davant la porteria.
Quan millor estaven les blaves, en una jugada aïllada, les
locals feien el segon gol. Tocava tornar a remar a contracorrent.
Després d’uns minuts dubitatius, Marcet marcava un autèntic golàs des de 30 metres,
posant l’empat al marcador.
Es podia aconseguir la victòria.
En els darrers minuts, l’equip
va tenir una altra gran arribada, que Marina no va saber
definir. Acabava el duel amb
empat a dos i amb la sensació que el resultat no reflectia gens, el que s’havia vist al
camp.
Amb aquest empat, les de
Jordi Torres segueixen a la
part baixa de la classificació,
a l’onzena posició i sumen sis
punts. Aquest proper dissabte, a les 6 de la tarda, l’equip
juga davant el Sant Gabriel, a
Les Comes.

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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Bons resultats del CN Igualada a la
segona jornada de lliga aleví
NATACIÓ / LA VEU

E

l passat dissabte 17 de
novembre els nedadors
alevins del Club Natació Igualada van disputar
a les instal·lacions del Club
Natació Terrassa les proves
corresponents a la segona
jornada de la lliga catalana
d’aquesta categoria, en una
competició on a més del club
organitzador i de l’Igualada
també hi participà el Club
Natació Catalunya.
Les proves que formaven
part del programa del dia
foren els 400 metres lliures,
els 100 metres braça i els relleus de 4x100 metres estils,
en una jornada en que el
CNI desplaçà a Terrassa fins
a 21 nedadors, aconseguint
tots ells uns grans registres,
millorant significativament
les seves anteriors marques
personals i realitzant a nivell
global una gran actuació.
La jornada començà amb la
prova dels 400 metres lliures
en categoria masculina, on
cal destacar la marca obtinguda per Diego Perdomo de
4 minuts i 46 segons, dominant amb autoritat la prova,
malgrat que malauradament
fou desqualificat per sortida anticipada, Oriol Alonso
també rebaixà significativament la seva millor marca en
aquesta prova, parant el crono amb un temps de 5:39:16,
mentre que dels alevins de
primer any cal destacar els
bons temps aconseguits per
Jan Jardí i Pavel Odainic amb
5:55:48 i 5:59:50.
Pel que fa a la prova femenina dels 400 lliures, tot i la
bona actuació general de totes les noies cal destacar la 3a
posició i millor marca perso-

Treballada victòria del
CN Igualada davant el
CN Montjuïc
WATERPOLO / LA VEU

E
nal aconseguida per Jèssica
Rodriguez amb un temps de
5:23:04, Noa Otero feia el
mateix amb 5:30:89, Martina
Oliva parava el crono amb
5:34:52, Itziar Valenzuela
amb 5:36:50 i Júlia Monclús
amb 5:37:48.
Seguidament a la prova dels
100 metres braça, en categoria masculina cal destacar
novament la primera posició
i millor marca personal per
Diego Perdomo amb un bon
registre de 1:19:71, així com
cal ressaltar novament l’actuació de dos dels alevins de
primer any, Jan Jardí aconseguia el millor temps pel
que fa als nedadors de l’any
2007 amb un bon registre
de 1:31:84, seguit per Pavel
Odainic amb 1:36:03
En categoria femenina, cal
ressaltar sobretot la gran
marca aconseguida per Itziar
Valenzuela, amb 1:28:26, obtenint el millor temps de tots
els participants malgrat ser
alevina de primer any, mentre que Jèssica Rodriguez
també feia una gran actuació
amb un temps de 1:29:19.
Pel que fa a les proves de
relleus, en els 4x100 metres
estils masculina l’equip A del
CNI format per Perdomo,

Odainic, Jardí i Alonso parava el crono amb un temps
de 5:36:31, només superats
pels equips del CN Terrassa,
mentre que l’equip B format
per Jan Argelich, Navarro,
Egea i Pol Argelich aconseguien una marca de 6:45:45.
En categoria femenina,
l’equip A format per Rodriguez, Valenzuela, Otero i
Oliva aconseguien una bona
marca de 5:31:59, finalitzant
en segona posició només
superades per l’equip A del
Terrassa, mentre que l’equip
B format per Benito, Navarro, Monclús i Carrero aconseguien completar una bona
actuació amb un registre de
6:10:75.
Finalment cal destacar la
bona actuació global de tots
els components de l’equip,
així com el bon debut realitzat en la seva primera competició d’Alexander Gómez,
Ona Solà, Blanca Màrquez,
així com la tornada a la competició després de bastant
temps de Mar Bustos i Eric
Pérez. La propera competició de l’equip aleví serà el
pròxim 22 de desembre, a la
3a jornada de lliga que tindrà
lloc a les instal·lacions del
Club Natació Sant Andreu.

l passat dissabte 17 de
novembre els waterpolistes de la categoria
absoluta “A” del Club Natació
Igualada van jugar a la piscina
de Les Comes contra el Club
Natació Montjuïc “B” amb un
resultat final d’11 a 10.
Des d’un primer moment, els
jugadors dels dos equips es
van llençar a l’aigua amb una
actitud positiva, lluitant cada
pilota i amb ganes de guanyar. Durant el primer i segon quart els jugadors locals
treballaven fent la pressió en
defensa que tants bons resultats els hi està donant aquesta temporada, per intentar
evitar que l’equip barceloní
pogués xutar amb comoditat.
Van ser dos quarts molt igualats on les decisions dels àrbitres van ser claus. A la mitja
part del partit, el marcador
marcava un empat de 6 – 6.
En el tercer i quart període
els igualadins van augmentar
la intensitat dins l’aigua però
tot i això no era suficient per
evitar l’empat i marxar en el

marcador. Cada cop hi havia més nervis per ambdós
equips i un penal i un home
de més a favor de l’equip local, correctament assenyalats
van sentenciar la victòria dels
aigualits amb un resultat final
d’11 a 10.
Actualment l’equip absolut
“A” es posiciona tercer en la
classificació general de segona divisió catalana, just per
sota del Club Natació Sant
Feliu “A” i per sobre del Waterpolo Universitat Autònoma.
El pròxim partit serà demà
dissabte a les 19:45h a Sant
Adrià del Besós.
Fitxa tècnica
Parcials: 4-4, 2-2 , 3-2 , 2-2
Alineació Club Natació Igualada: D. Hontoria (porter),
E. Noguera, A. Navarrete, J.
Burgués, R. Calaf (1), J. Secanell (1), L. García (5), T.
Mallofré, D. Sánchez, Q. Vilarrubias (1), J. Martinez, X.
Palomo, P. Gómez (porter) i
com a entrenador Marc Tolosa.

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
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Danny Hill i Sílvia Mestre campions
del món de culturisme
CULTURISME / LA VEU

T

enim a Catalunya i
Castellolí el campió
més jove de tota la
història del culturisme natural des que Daniel Peralta ILL
va aconseguir amb 16 anys
guanyar el campionat d’Europa. Ara, amb 18 anys s’ha
proclamat campió del món
per segona vegada.
L’any passat, a Bordeus, va
quedar segon al mundial tot
i que va passar a ser primer
ja que el guanyador va donar
positiu en el control de dopatge. Aquest any, a Madrid,
ha aconsseguit la medalla i el
diploma de campió del món,
que el revalida com el millor
en la seva categoria.
El passat 27 d’octubre Danny
Hill va guanyar l’Open de Ca-

talunya amb dos medalles;
Primer en la categoria sub
21 i l’Absoluta en posada en
escena. Això va donar-li el
bitllet cap als mundials amb
la Federació Catalana de físic-culturisme junt amb el
seu preparador físic Josep
Agustí Camats.
El 9 de novembre, a Madrid,
tots els participants entraven
al pesatge i alguns d’ells, com
el Daniel, van passar el control antidopatge.
No hi ha competidors per al
Daniel. No hi ha nois de 18
anys amb pes de + 75 k. Probablement perquè no hi ha
prou informació sobre aquesta modalitat ni tampoc cap
tipus d’ajut econòmic. Realment qui practica culturisme

natural és perquè l’apassiona
aquest esport, absolutament
net d’anabolitzants.
El 10 de novembre Danny
Hill va sortir a l’escenari junt
amb el grup sub-25 i ningú
li va fer prou ombra, de fet,
semblava que efectivament
era el seu grup.
Primer del món sub-21, amb
18 anys Danny Hill ja té un
currículum impressionant
Campió de Catalunya sub-21
2017
Campió d’europa sub-21
2017
Sub campió i després campió
del món sub-21 2017
Campió de l’open de Catalunya sub-21 2018
Campió del món sub-21 2018
Tot i que moltes vegades es
veuen reportatges on parlen
de culturisme amb dopatge,

s’acostuma a ignorar que existeix un culturisme natural, on
evidentment no hi ha cossos
gegantins però, efectivament,
hi ha cossos esculturals aconseguits única i exclusivament
a base de dieta, esport i esforç, molt i molt esforç i constància. Aquí no hi ha dopatge
que valgui i és per això que
els cossos, tot i ser molt grans
i desenvolupats, són també
bells i harmoniosos, ratllant
la perfecció, semblants a les
escultures gregues.
La Federació Catalana de físic
culturisme es va alçar amb la
segona posició dins la classificació per països, en aconseguir quatre medalles d’or, cinc
d’argent i cinc de bronze.
Sílvia Mestre, campiona del
món Fitness body move
Per la seva banda, Sílvia Mestre es va proclamar campiona
del món en modalitat body
move. L’any passat Sílvia va
guanyar el campionat d’Europa i ara el mundial. La Sílvia
combina a la perfecció el seu
físic espectacular que aconsegueix a força d’una preparació
exigent i una coreografia que
destaca per la seva elegància.
La tortosina, que igual que
Danny Hill entrena al Club
Les Peses Igualada, és un referent dins el món del culturisme.

Al Capellades se li
escapa l’empat als últims
30 segons
FUTBOL SALA / LA VEU

A

mb un poliesportiu
ple d’aficionats després de la presentació
de la temporada, l’equip del
CFS Capellades va tornar a
donar dues imatges diferents
en cadascun dels dos períodes davant un Abrera Futsal
que va aprofitar les errades
dels capelladins per arribar
al descans guanyant 0 a 2.

La segona meitat va estar
marcada per un joc més
igualat dels dos equips
que va permetre l’empat
fins als darrers 30 segons,
quan amb una jugada d’atac
ben coordinada de l’equip
d’Abrera van marcar i guanyar el partit amb un 2 a 3.
Partit intens però amb un seguit d’errors que acaba fent
baixar a l’equip capelladí a la
3ª posició.

El sènior femení de l’IVC
guanya i es posa líder de
la lliga
VÒLEI / LA VEU

E

l sènior femení de
l’Igualada Vòlei Club
s’enfrontava
aquest
passat cap de setmana a un
dels rivals directes de la lliga, situat just una posició per
sota. El partit va començar
amb un SFA molt endollat,
oferint un bon joc i dominant el marcador amb un clar
25-14. El segon set va continuar amb un SFA dominant
però els canvis del rival va
fer ajustar una mica més el
marcador (25-21). El tercer
set, la relaxació va arribar a
les igualadines i malgrat que
van intentar despertar, no hi
van ser a temps, perdent 1925. Al quart set, i sabent de
la necessitat d’assegurar els 3
punts a casa, les igualadines
van sortir a oferir el seu màxim nivell de joc i van tancar
el partit amb un 25-20.

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)

Aquesta victòria, combinada
amb els altres resultats de la
lliga, ha portat al SFA a la primera posició de la lliga empatades amb el Volei Vilanova.
Per la seva banda, el Jorba
Sola Senior Masculí no va
tenir opció davant el Sandor,
perdent per un 0-3 al Fortí.
Els jugadors igualadins només van tenir un inici força bo i van saber mantenir
la tensió, però sense donar
el plus de poder jugar més
contundent. En els següents
sets, encara que ho van intentar, la sensació es que tant
la recepció i conseqüència
el atac, no era tot el bo que
es necessitaria per fer un joc
més ofensiu.
Pel que fa a la base, el passat
diumenge dia 18, l’Igualada
Vòlei Club va enviar tres jugadores a les convocatòries
infantil i Cadet de seleccions
catalanes.
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Abdessamad Oukhelfen, del CAI, 5è
Abderrazak Samaoui,
absolut al Cros Internacional de Sòria del CAI, 2n a la Mitja
10.000 m. de recorregut do- tonio Abadia -Nike- 6è., José Marató de l’Espirall
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ATLETISME / LA VEU

L

’atleta Promesa del CAI
Petromiralles Abdessamad Oukhelfen, va assolir una sensacional 5a posició absoluta i la victòria en la
seva categ. Sub-23, en la seva
participació al XXVè Campo a Través Internacional de
Soria, disputat diumenge al
circuit de Valonsadero, amb
la participació novament de
diverses primeres figures del
Cros internacional i estatal,
en ser la 2a prova del circuit
internacional IAAF d’aquesta
temporada, que inclou les 9
millors proves a nivell mundial.
Abdessamad Oukhelfen era
1r Promesa i 5è absolut amb
31’02” en la prova elit internacional masculina sobre

minada novament pel guanyador a Atapuerca Jacob
Kiplimo -Uganda-, i entrant
a només 4 segons del 4t. classificat, Teklemarian Medhin
-Eritrea-. Abdessamad es va
imposar als primers atletes
estatals, que seran al proper
Europeu de Cros, com An-

Antonio Pérez - C. Serrano
- 7è, Javier Guerra - Adidas 8è, i Fernando Carro - Nike 9è classificat.
La keniana Gloria Chebinatt
Kite era la guanyadora de la
prova elit internacional femenina amb 28’47”, sobre 8.000
m. de cursa.

ATLETISME / LA VEU

L

’atleta del CAI Petromiralles Abderrazak
Samaoui, va assolir una
molt destacada 2ª posició
absoluta a la 39ª Mitja Marató de l’Espirall, disputada
diumenge en aquest barri de
Vilafranca del Penedès, amb
la participació de més de 700
atletes.
Hi participaren un grup de
7 atletes, triatletes i membres del CAI Popular, del
C.A. Igualada Petromiralles,
sobresortint el 2n lloc d’Abderrazak Samaoui, en el seu
debut amb el CAI, amb un
registre de 1h. 10 m. 08 seg.
Yveth Camús era 6ª femenina
general, amb 1h. 34 m. 03 seg.
Aquests foren els registres i
ordre d’arribada dels 7 corredors del C.A. Igualada Petro-

miralles classificats a la Mitja
Marató de l’Espirall:
2n- Abderrazak Samaoui
1h. 10m. 08s.
65è- Carles Grifé
1h. 27m. 45s.
104è- Jordi José Barrera
1h. 30m. 22s.
135è- David Armengol
1h. 33m. 09s.
145è- Josep Pons
1h. 33m. 35s.
152ª- Yveth Camús - 6ª fem. 1h. 34m. 03s.
170è- Francesc Monclús
1h. 35m. 01s.
D’altra banda, els atletes del
CAI Popular Francesca Cabré, 3ª de la seva categ. amb
54’08” i Jaume Farrés, amb
55’17”, participaren en els 10
km. de la Cursa Vinya Cros
Solidari Oller del Mas, també
aquest diumenge, a Manresa.

Abdelhakim Hamid, del CAI, s’imposa
Bona actuació de Sara
al Cros de Valls
Martina Llorach, 2ª Aleví Martina Llorach era 2a en ca- Mitjans a la Copa
fem. i Martí Pain,3er. Benja- teg. S-12 fem., amb 4’24”, se’atleta Sub-23 del CAI mí masc. - al Cros de Mataró guida de Martina Camps, 8a Espanya d’esquí
Petromiralles Abdel- També diumenge al matí, es amb 4’38”, sobre 1.180 m. de
ATLETISME / LA VEU

L

hakim Hamid, es va
imposar diumenge en la 30ª
edició del Cros Ciutat de
Valls, memorial Júlia Celma, organitzat pel Facvac de
Valls.
Abdelhakim Hamid, era el
guanyador absolut de la prova conjunta de categoria Sènior/Promesa masc. amb un
temps de 28’23” per cobrir
els 8.500 m. de recorregut.
La guanyadora fem. absoluta
va ser Marta Galimany - FC.
Barcelona - amb 16’46” per
cobrir els 4.200 m. de recorregut.

disputava al circuit de Cros
permanent dels Contrabandistes, la 49a edició del Cros
Ciutat de Mataró, amb organització del G.A. LLuisos. Hi
van participar 8 atletes del
C.A. Igualada Petromiralles
que van fer front a les adverses condicions meteorològiques, amb una destacada actuació global.
Sobresortiren el 2n. lloc de
Martina Llorach en Alevins
fem., i el 3r lloc de Martí
Paín, el 4t. Iker Pérez i el 5è
de Guillem Llorach en Benjamins masc.

cursa.
Martí Paín era 3r en categ.
S-10 masc., amb 3’35”, entrant 4t. Iker Pérez amb 3’40”,
5è Guillem Llorach amb
3’42”, i 25è Kilian Busquets
amb 4’26”, sobre 925 m. de
cursa.
Èlia Martínez era 7a en categ.
S-10 fem. amb 4’07”, sobre
925 m. de cursa i Outmane El
Aggari era 9è en categ. S-12
masc. amb 6’30”, sobre 1.660
m. de cursa.
Els guanyadors absoluts foren Mourad Mounim i Laila
Vivas.

ESQUÍ / LA VEU

S

ara Mitjans assoleix
bons resultats a l’Apertura de Copa Espanya a
Xanadu (Madrid) del passat
dia 17 i 18 de novembre.
El primer dia de competició
es va classificar en 13 posició
d’un total de 60 corredores,
resultat que li va permetre
poder participar a la gran
final del dia 18, que consta

d’un paral.lel amb les millors
corredores.
La Sara, a la primera ronda
del paral.lel, als setzens de
final, va eliminar a la corredora de la Federació Madrilenya i als vuitens va ser
eliminada per la Campiona
d’Espanya i Catalunya de
l’any passat.
Molt bona posició de la Sara
en aquesta primera carrera
d’Apertura Copa Espanya
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Gran final de temporada de l’Igualada El CE Montbui finalitza
Club Gimnàstic Aula
les competicions amb
guint grans resultats com són quina sinó millor manera molt bons resultats
Campionats de Catalunya, d’acomiadar la temporada de

GIMNÀSTICA / LA VEU

D

iumenge 18 de novembre es va celebrar a Lleida la Final
de Copa Catalana de Conjunts nivell Base.
L’Igualada Club Gimnàstic
Aula hi va estar representat
pel seu conjunt Aleví Base
format per: Gina Castelltort,
Martina Espinalt, Paula Salas,
Laia Sánchez i Mar Vázquez.
Aquestes joveníssimes gimnastes van representar al club
i Catalunya el passat 9 de novembre al Campionat d’Espanya de Murcia, un conjunt
que treballa amb moltíssim
esforç i dedicació aconse-

Copes Catalanes i Trofeus.
Aquesta temporada, alevins
de primer any, han plantat
cara a conjunts de segon any
molt ben consolidats, obtenint una meritòria cinquena
posició, i la felicitació de la
gran majoria d’equips contrincants, fet que encoratja a
seguir treballant i acabar formant grans gimnastes a casa
nostra.
A la seva actuació de diumenge al matí, van sortir
a tapís per darrera vegada
aquesta temporada, fent un
exercici impecable, el millor de tota la temporada,

conjunts que brodant l’exercici. L’enhorabona tant a
gimnastes com equip tècnic
que lluiten diàriament amb
el gran nivell que va pujant
tant a nivell autonòmic com
nacional.
Avui el conjunt infantil de
Gimnàstica Estètica de Grup,
viatja a Bilbao, on participarà al prestigiós Euskalgym, i
hi competirà a la 4ª fase de
Liga Federaciones i la Final
de la Liga. De ben segur defensaran amb força el nom
del Club i la nostra ciutat. I
com es diu des del club “Força Aula, Forçà”.

GIMNÀSTICA / LA VEU

D
Podi per totes les gimnastes del CG
Ballerina a la final catalana copa base
GIMNÀSTICA / LA VEU

E

l passat diumenge 18
de novembre es va celebrar a Lleida la Final
Catalana Copa Base Individual i conjunts. Del CG Ballagiran participaren un total
de vuit gimnastes, les quals
en les fases anteriors van
aconseguir classificar-se per
la Final.
En categoria aleví amb pilota, Gisela Ramírez, va sortir
a pista amb la sensibilitat que
la caracteritza, executant un
molt bon exercici que li va
donar la tercera posició al
podi.
Carlota Zamora, infantil amb
cèrcol, es proclamà subcampiona de Catalunya després
de realitzar el seu ball amb
una excel·lent tècnica i expressivitat.
I per finalitzar, en modalitat
de Conjunt, el cadet base format per: Jenifer Nieto, Carla

Martínez Campos, Alba Arévalo, Irati Cilveti, Paula Mensa i Carla Martinez Salo; van
realitzar un complicat exercici emocionant fins a l’últim
segon, aconseguint una merescuda tercera posició en la

seva categoria.
S’ha de destacar el gran nivell
i felicitar el treball de totes
les gimnastes i cos tècnic que
han demostrar en totes les
competicions d’aquesta temporada de tardor.

esprés de dues setmanes molt intenses
i de dur entrenament, podem dir que el CE
Montbui ha finalitzat la temporada de tardor.
El passat dia 8 de novembre, el club, en particular la
gimnasta Júlia Rubio, va ser
la representant al Campionat d’Espanya, exactament a
Múrcia, quedant per sobre de

la meitat de la taula i sent la
segona Catalana amb millor
posició. Però no nomes això,
el passat diumenge dia 18, de
nou la gimnasta Júlia Rubio,
del CE Montbui, va quedar
en una molt merescuda segona posició a la final de la copa
base nivell VII de Catalunya.
Moltes felicitats al club, a l’entrenadora i a la gimnasta.
Ara toca preparar la nova
temporada per a totes les
gimnastes

Notable actuació d’Aina
Alburquenque a la copa
catalana
PATINATGE / LA VEU

D

issabte a la tarda es
va celebrar a Reus la
Copa Catalana d’Iniciació de patinatge artístic,
competició organitzada per
la Federació Catalana de Patinatge.
Es van donar cita els millors i
més històrics clubs de Catalunya, representats pels millors
patinadors d’Iniciació del nostre país, que per arribar-hi van
haver de superar 3 exigents
fases eliminatòries, la primera fase d’Interclubs al Juny, els
intercomarcals al Setembre i la
final d’Interclubs a l’Octubre.
El Club Patinatge Artístic

Igualada hi va ser representat
per l’Aina Alburquenque, que
va culminar una gran temporada, i va demostrar que té el
nivell per fer-se amb les millors, aconseguint una meritòria novena posició en Iniciació C.
La participació en aquesta
competició ha estat un gran
pas endavant pel club en el seu
objectiu de posicionar el patinatge igualadí a l’elit del patinatge artístic català.
Un cop acabada la temporada
de competicions oficials, continua la de trofeus. El proper
serà el del Lluçanès, aquest
cap de setmana, on hi participaran 25 esportistes del club.

CULTURA |

Divendres, 23 de novembre de 2018

45

Tots els guardonats a l’edició d’enguany dels Premis Ciutat d’Igualada

Lliurats els 23ns Premis Ciutat d’Igualada,
un reconeixement al talent creatiu i artístic

El Premi d’Honor Ciutat d’Igualada ha recaigut, en aquesta ocasió, en els historiadors Josep M. Torras i Ribé i Pere Pascual i Domènech

CULTURA / LA VEU

A

quest diumenge, 18 de
novembre, el Teatre
Municipal l’Ateneu ha
estat escenari de la vint-i-tresena edició dels Premis Ciutat d’Igualada, els guardons
que anualment reconeixen el
treball dels creadors en diferents disciplines dels vessants
artístic, cultural, social i de recerca. L’acte ha estat encapçalat, entre altres autoritats, per
l’alcalde, Marc Castells, el regidor de Cultura, Pere Camps,
regidors del consistori, i el director dels Serveis Territorials
del departament de Cultura de
la Generalitat a la Catalunya
Central, Lluís Cerarols.
Durant l’acte s’han lliurat el
premi Paquita Madriguera de

Composició Musical, el Jaume Graells d’Art Digital, el
Gaspar Camps de Disseny, el
Procopi Llucià de Fotografia,
el Joan Llacuna de Poesia, el
Joan Mercader de Recerca, el
Mossèn Còdol de Compromís
Social i Cívic, i el Premi d’Honor Ciutat d’Igualada, creat
l’any 2018.
El Premi de Composició Musical Paquita Madriguera,
convocat per l’Ajuntament
d’Igualada i l’Escola Conservatori Municipal de Música,
amb la col·laboració de l’Associació Catalana d’Escoles de
Música, premia el guanyador
amb 1.000 euros, i l’enregistrament i edició de l’obra com
a base pedagògica per a joves
intèrprets. El guardó ha estat
concedit a la composició Aforismes, del barceloní Gerard
López.
La convocatòria del Premi
de Fotografia Procopi Llucià compta amb el suport
de l’Agrupació Fotogràfica
d’Igualada (AFI) i el primer
premi, dotat amb 1.000 euros
i la participació en el proper
festival FineArt, ha estat per
Diego Pedra, de Cornellà de
Llobregat, pel treball Boira.
El segon premi, amb 350 euros i un diploma acreditatiu,
ha anat a parar per segon any
consecutiu a Yolanda Luque,
de Castellbisbal, per la col·lecció Llibertat d’expressió.

El Premi d’Art Digital Jaume
Graells, promogut per l’Ajuntament d’Igualada amb el patrocini del Centre d’Estudis
Informàtics de l’Anoia (CEINA), ha estat per les obres Él
me aplasta, Yo aplasto i Nos
aplastamos, elaborades per
l’argentí Eduardo Argañarás.
Ha rebut el guardó Ciutat
d’Igualada, una llicència original Corel i 1.800 euros atorgats
per La Renda Urbana, Trilogi i
CEINA. També hi ha hagut un
accèssit, dotat amb una llicència original Corel, per l’igualadí Dani Ramos i el seu treball Ablació. I finalment, en la
mateixa categoria, hi ha hagut
una Menció Especial al treball
Igualada, signat per la també
argentina, resident a Barcelona, Eugenia Margarit.
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 l’entitat Disseny=Igualada i l’Escola Municipal d’Art
i Disseny Gaspar Camps, el
jurat l’ha atorgat al treball El
Redondo Bags, de la igualadina Olya Dubovik, que rebrà
1.350 euros i exposarà la seva
obra en una exposició.
El Premi de Poesia Joan Llacuna, organitzat per l’Ajuntament amb el suport de
l’Ateneu Igualadí i el Centre

d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI), dota el premi amb
1.500 euros i la seva publicació de l’obra a Viena Edicions.
L’escriptor guanyador ha estat
Josep Civit, de Montblanc,
amb el poemari Mil vides.
Pel que fa a les convocatòries
biennals, enguany no s’atorgava el Premi d’Investigació
Jaume Caresmar, però sí que
hi havia convocatòria del de
Recerca Joan Mercader, com
sempre amb la col·laboració
del CECI. La proposta guanyadora ha estat Les transformacions socioculturals i socioeconòmiques de la comarca de
l’Anoia explicades a través dels
canvis en la utilització de les
plantes: viatjant des de finals
del segle XIX fins a l’actualitat,
i mirant cap al futur, del també igualadí Marc Talavera, que
rep 5.000 euros i la publicació
del llibre.
El Premi Mossèn Còdol al
Compromís Social i Cívic, organitzat per l’Ajuntament i la
Fundació Sant Crist d’Igualada, té l’objectiu de promoure i reconèixer la feina duta a
terme per persones, entitats
i organitzacions compromeses amb els valors socials. En
aquesta edició, l’entitat guardonada amb els 2.000 euros
que aporten l’Ajuntament i la
Fundació del Sant Crist, ha estat la Fundació Educació Solidària, representada de manera

molt especial pel pare escolapi
Manel Magunyà.
Reconeixements personals
Finalment la gala ha viscut
moments emotius amb alguns
reconeixements personals.
D’una banda, amb els homenatges pòstums als desapareguts Francesc Valls Junyent
(1966-2017), professor titular d’Història Econòmica de
la Universitat de Barcelona
i sempre vinculat al CECI,
i a Jordi Mateu Lliró (19372018), activista cultural sempre molt lligat a entitats i
moviments relacionats amb
la natura, el patrimoni, l’ensenyament, l’excursionisme
i la cultura. I, d’altra banda,
amb el lliurament dels Premis
d’Honor Ciutat d’Igualada,
que enguany han estat concedits a Josep M. Torras i Ribé,
historiador i catedràtic emèrit
de la Universitat de Barcelona,
i a Pere Pascual i Domènech,
també historiador en l’àmbit
econòmic i també catedràtic
emèrit de la Universitat de
Barcelona, actualment membre del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI).

La gala va viure moments emotius amb els
homenatges pòstums a
Francesc Valls i Jordi
Mateu
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Avui, Contes per adults amb el bo i millor Celdoni Fonoll treu el
de la collita del reconegut narrador Joan seu tercer dietari, “Amb
de Boer, al Teatre de l’Aurora
senyera d’esperança”
TEATRE / LA VEU

LLIBRES / LA VEU

E

l Teatre de l’Aurora
segueix apostant pels
contes per adults i pro·
grama, aquest divendres, una
nova sessió de la mà del pres·
tigiós i reconegut narrador,
Joan de Boer. La sessió que
porta per títol Contus interruptus recull el bo i millor de
la collita de Boer i oferirà vuit
històries humorístiques, erò·
tiques, fantàstiques amb his·
tòries divertides, sorprenents
i inclassificables que faran les
delícies del públic.
Joan de Boer és Llicenciat en
Filologia Catalana i Màster
en Promoció de la Lectura.
Escriu, fa formació i és espe·
cialista en activitats de dina·
mització lector. Col·labora
habitualment amb bibliote·
ques, escoles i centres cultu·
rals, realitzant sessions de
narració oral, clubs de lectura
i tallers d’escriptura. A més,
també ha publicat la novel·la
Obre’m la nevera i et diré qui
ets (Stonberg, 2015) i ha col·
laborat en reculls de relats

E

Resurrecció i altres narracions
(Pagès Editors, 2012) i el llibre
d’Andreu Buenafuente i el seu
equip Fora de sèrie (Columna,
2010).
Els contes per a adults s’em·
marquen dins del Cicle Les
Golfes i es duen a terme a la
sala petita del Teatre de l’Au·
rora, un espai molt acollidor i
que permet gaudir de les pro·
postes artístiques de manera
molt pròxima. El Cicle Les
Golfes programa petites joies

de petit format.
Horari i venda d’entrades
La sessió de contes per a adults
Contus interruptus, tindrà lloc
divendres 23 de novembre a les
21 h. Les entrades tenen un cost
de 8 € i 6 € (amb els descomp·
tes habituals) es poden adquirir
per Internet i a la taquilla del
Teatre de l’Aurora (a la plaça
de Cal Font) una hora abans de
cada funció. Més informació a
www.teatreaurora.cat.

Èxit d’assistència i del concert del
quartet de flautes A tempo, a La Tossa
MÚSICA / LA VEU

E

l diumenge passat 18
de novembre, una se·
tantena de persones
van omplir l’església de La
Tossa per gaudir del con·
cert de flautes travesseres del
quartet igualadí A tempo.
Entre les diferents peces, van
tocar cançons com The Gypsy
Dance de l’òpera “Carmen”,
The Little Negro de Claude
Debussy, una popular ma·
llorquina i Premianenca de
Ricard Viladesau i Carner. En
finalitzar el concert i davant
dels aplaudiments i insistèn·
cia dels assistents, van oferir
la cançó tradicional catalana
“Rossinyol”, com tancament
del concert.
A la sortida es va oferir
un petit refrigeri a tots els
assistents.
El quartet de flautes travesse·
res A tempo el composen Xa·
vier Cañamares i Casanovas,
Glòria Mestre i Dalmau, Ita
Oliva i March i Carla Sabaté

i Farrés i presenta música de
tots els temps, amb diversi·
tat de gèneres i compositors.
El seu primer concert en pú·
blic va ser fa poc més d’un
any, el dia 30 de setembre, a
la petita capella de la Verge
de Montserrat, al passatge
Galí d’Igualada i els darrers
mesos han actuat també en
sales, celebracions familiars
i auditoris.
Proper concert de tardor a

la Tossa: 16 desembre
El següent concert de tardor
que tindrà lloc a La Tossa,
serà amb Pep Massana i tin·
drà lloc el proper 16 de de·
sembre a la tarda.
Els Concerts de Tardor, estan
organitzats per la Fundació
de La Tossa.
Per estar al dia de les activitats
que s’organitzen a La Tossa,
podeu seguir la plana de Fa·
cebook www.facebook.com/
LaTossaDeMontbuiAnoia/

l poeta i músic Celdo·
ni Fonoll amplia l’obra
memorialística amb el
seu tercer dietari, un llibre ple
de poesia, natura, erotisme,
música i política. Com en els
dos anteriors, el llibre són les
reflexions que fa sobre allò
que succeeix en l’entorn més
pròxim i l’observació acurada
del que passa a nivell nacional
-molt sovint mentre passeja
pel Parc Güell-.
Després d’El caminant del parc
(Dietari 2011-2012) i Gelós de
vida (Dietari 2013-2014), ara
Amb la senyera de l’esperança
(Dietari 2015-2016), prosa i

poesia s’entrellacen de nou en
aquest llibre editat per Cosse·
tània edicions.

La productora catalana
Mallerich Films presenta en
primícia a l’Ateneu Cinema
la pel·lícula ‘Miriam Miente’
TEATRE / LA VEU

L

’estrena comercial de la
pel·lícula serà el 30 de
novembre a tot l’Estat
Espanyol, però el dijous 29
de novembre es farà una pre·
estrena especial a Igualada, a
l’Ateneu Cinema.
‘Miriam Miente’ és una
coproducció de Faula Films
amb la productora catalana
de cinema d’autor Mallerich
Films Paco Poch, recolzada
per FONPROCINE, IBER·
MEDIA i el Tribeca LatinA·
merica Fund.
Després del seu pas per la
Secció Oficial del Festival de
Karlovy Vary -on va obtenir
el Premi del Jurado Ecumé·
nico-, ‘Miriam Miente’, el pri·
mer llargmetratge de ficció de
la cineasta dominicana Nata·
lia Cabral i el director català
Oriol Estrada, té previst par·
ticipar en altres festivals com
el prestigiós Festival de Cine·
ma Iberoamericà de Huelva
– en el qual competeix en la
Secció Oficial – i el Festival
de Cinema del Caire. Entre·
mig, el dia 30 de novembre
Paco Poch Cinema l’estrenarà
en sales comercials.
‘Miriam Miente’ mostra el
tranquil món d’una família
petit burgesa que comença a
enfonsar-se a partir del mo·

ment en què Miriam, de 14
anys, coneix al seu xicot a In·
ternet. Mentre els seus fami·
liars i amigues preparen amb
entusiasme una tradicional
festa de quinze anys, Miriam
no sap com explicar que el
seu xicot és negre.
Els directors volen a través del
film confrontar a l’audiència
amb el conflicte universal que
pot sorgir quan el desig indi·
vidual d’amor i fraternitat es
contraposa al desig social de
formar part d’una comunitat
en la qual puguem sentir-nos
acceptats i estimats. Ambien·
tada en una celebració aris·
tocràtica kitsch -la festa dels
quinze anys-, ‘Miriam Mien·
te’ és una història aparent·
ment simple, un petit relat
del Carib sobre races i classes
socials marcat pels prejudicis
històrics no resolts de la seva
societat.
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El festival El Més petit de Tots, teatre per als xics
de casa, aquest cap de setmana a l’Aurora
A Igualada es podran veure els espectacles “Tres Cames (Tre Ben)” de la companyia danesa Aaben Dans; i “Hits. Concert
per a Nadons”, de Pistatxo produccions amb direcció musical de Els Amics de les Arts
TEATRE / LA VEU

nens i nenes. La celebració del
festival El Més Petit de Tots al
Teatre de l’Aurora compta, per
cinquè any consecutiu, amb el
suport de la clínica dental juvenil Boca a boca, situada al
Passeig Verdaguer, 55, d’Igualada. Els assistents als espectacles podran omplir, durant els
dos dies del festival, unes butlletes del sorteig que trobaran
al Teatre de l’Aurora.

A

quest cap de setmana Igualada es converteix, per novè any
consecutiu, en un dels escenaris d’El Més Petit de Tots, el
festival d’arts escèniques per
als més petits (0-5 anys) més
gran d’Europa, que enguany
arriba a la seva catorzena edició. El festival, que va arrencar
el 10 de novembre i que s’allargarà fins el 25 de novembre,
amb un ampli programa d’espectacles que es representaran
a dotze teatres d’onze municipis dels Països Catalans, arriba
aquest cap de setmana al Teatre de l’Aurora d’Igualada, on
es podran veure dues propostes recomanades per a infants
de 0 a 5 anys: l’espectacle Tres
Cames (Tre Ben) de la companyia danesa Aaben Dans; i
Hits. Concert per a Nadons, de
Pistatxo Produccions i amb
direcció musical d’Els Amics
de les Arts. La celebració del
festival a Igualada compta, per
cinquè any consecutiu, amb
el suport del centre dental juvenil i familiar Boca a boca,
d’Igualada.
El festival per als més petits
més gran d’Europa
El festival El Més Petit de Tots
va néixer el 2005 en una iniciativa de la LaSala Miguel
Hernández (Sabadell) amb
una clara vocació internacional i d’expansió al territori.
En aquest sentit, uns anys més
tard, s’hi va sumar el Teatre
de l’Aurora i, més endavant,
s’hi van afegir el Mercat de
les Flors (Barcelona), el Teatre Municipal (Benicàssim),
el Teatre Principal (Olot), el
Teatre de l’Escorxador (Lleida), el Teatre-Auditori (Sant
Cugat), i el Teatre Clavé (Tordera), Teatres de Tarragona
(Tarragona), el Teatre-Auditori (Granollers), la sala Àtrium
de Viladecans i el SAT! de
Barcelona.
El festival El Més Petit de Tots
és una oportunitat única per
gaudir de muntatges i experiències de qualitat pensades
pels més petits. Amb un ritual, una durada i una concepció
de l’espai diferents. Amb aforaments reduïts, on tot es veu
de molt a prop i on tot es viu

molt intensament; on hi caben
i es barregen tots els llenguatges per fer-nos viatjar a paisatges desconeguts. El Més Petit
de Tots també vol ser un espai
on es puguin acompanyar els
infants, de la mà de les arts
escèniques, a desenvolupar
l’esperit crític i el sentit comú,
en un àmbit de llibertat de
pensament, per poder formar
part d’una societat cada cop
més generosa i solidària. El
Més Petit de Tots té una clara
vocació internacional, i és per
això que el Teatre de l’Aurora
acull, dissabte, una companyia
danesa.
En el decurs de la roda de
premsa de presentació, Mireia
Llunell, responsable d’atenció
a públics i producció de El
Més Petit de Tots va destacar també que s’ha de fer una
aposta perquè “l’art estigui a la
vida dels intents perquè tinguin un creixement sa en tots
els àmbits” i va explicar que
des del festival es treballa des
de la “transversalitat abordant
temes com l’educació, l’aspecte
social i cultural” que les arts
escèniques aporten als infants.
Per la seva banda, el director
del Teatre de l’Aurora, Òscar
Balcells, va destacar l’aposta que fa l’espai cultural de la
plaça de Cal Font amb aquest
Festival per generar oferta cultural a la ciutat per als nens i
nenes més petits. Balcells també va explicar que durant el
festival també hi ha moltes famílies de fora que assisteixen

als espectacles programats.
Finalment, Lluís Segura, responsable del Centre Dental
Juvenil i Familiar Boca a Boca
va remarcar l’aposta que fan

des del centre per col·laborar
amb el festival i va anunciar
que, entre els espectadors que
hi assisteixin, regalaran 4 vals
per l’atenció odontològica de

Horaris i venda d’entrades
La representació de Tres Cames es farà dissabte 24 de novembre a les 17.30 h.; mentre
que Hits. Concert per a nadons
farà dues representacions el
diumenge 25 de novembre,
a les 12 h i a les 17:30 h. Les
entrades, a 8€ (adults) i 6€
(nens) es poden adquirir per
Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de
Cal Font) una hora abans de
cada funció. Més informació a
www.teatreaurora.cat.

Dues excel·lents propostes a l’Aurora
Tres Cames (Tre Ben): Un magnífic espectacle visual centrat en les cames,
aquest suport imprescindible que ens
ajuda a mantenir l’equilibri des de que
comencem a caminar.
La companyia danesa Aaben Dans arriba al Teatre de l’Aurora amb Tres Cames (Tre Ben), un espectacle visual i de
dansa per als més menuts que reivindica amb dosis d’humor la utilitat de
les cames. Les cames ens ajuden a posar-nos drets i a començar a caminar i
ens donen suport i equilibri.
Un emotiu viatge al llarg de les diferents etapes de la vida al voltant del suport i la necessitat que tenim dels altres per mantenir l’equilibri.
Hits. Concert per a nadons: Un concert-descoberta dirigit pels Amics de
les Arts que entusiasmarà a petits i
grans.
Què tenen en comú Morzart, Pulp,
Amy Winehouse, Bob Marley, Nirvana, Police o U2? Doncs que tots ells
tenen alguna cançó que va entrar a la
teva vida i s’hi va quedar, tots ells tenen
algun hit, un tema que s’enganxa. Hits.
Concert per a nadons és una proposta dirigida pels Amics de les Arts que
permetrà als grans gaudir de cançons
d’altres èpoques i recordar moments viscuts i, als menuts, descobrir-les per primera vegada, ballar-les i deixar-se endur.
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“Al sud del Paral·lel”, una comèdia musical amb
cançons de Dagoll Dagom, a l’Ateneu
TEATRE / LA VEU

E

l proper diumenge, 25
de novembre a les 19h,
el Teatre Municipal
l’Ateneu acollirà Al sud del
Paral·lel, una comèdia musical escrita per Xavi Morató,
basada en una situació fictícia
sobre la trajectòria de Carlos
Gramaje als musicals de Dagoll Dagom. Unes cançons
que formen part del llegat
musical de la memòria teatral
col·lectiva recent; una vetllada musical ideal per celebrar
Santa Cecília, la patrona dels
músics.
Les entrades es poden comprar al Punt de Difusió Cultural i Turística d’Igualada, al
c/ Garcia Fossas 2, de dimarts
a divendres de 18:30 a 20:30h.
El dissabte d’11 a 14h i de 18 a
21h i el diumenge d’11 a 14h.
També al web www.ticketea.
com i, des d’una hora abans
de la funció a la taquilla del
Passatge Vives. Tenen un
preu de 18 i 15 euros, amb
descomptes per a diversos
col·lectius.
Al sud del Paral·lel
Carlos Gramaje, actor reconegut per la trajectòria amb
Dagoll Dagom es prepara per
a l’estrena dels èxits al Palau
Sant Jordi: Mar i cel, Pirates,
Flor de nit, T’odio amor meu
i Aloma. Les coses es compliquen quan ha de treballar

amb una fan esbojarrada a la
qual va prometre, fa 25 anys,
que treballarien junts per tal
de treure-se-la del damunt.
Ella es trobarà amb un Carlos molt més complex del que
imaginava. Al llarg dels assajos es van produint situacions
controvertides i delirants. Tot
plegat barrejat amb converses amb personalitats com la
Mònica Terribas, Joan Lluís
Bozzo, Anna Rosa Cisquella,
Miquel Periel i Carme Cuesta.
Amb ells, Gramaje i els seus
personatges aniran mantenint
el pols per a la preparació del
concert. La veu d’un nen, la
seva veu interior, va servint de
reflexió per a la selecció dels
temes.
El repertori inclou temes dels
musicals Flor de nit de Manuel Vázquez Montalbán i
música d’Albert Guinovart,
T’odio amor meu de Cole Porter adaptat per Joan Vives, de
d’Stephen Sondheim adaptat
per Joan Vives i Bozzo, de Poe
amb música d’Òscar Roig i
lletra de Bozzo, d’Aloma amb
música i lletra d’Alfonso de
Vilallonga, de Pirates de Gilbert i Sullivan amb lletra de
Xavier Bru de Sala i de Mar
i Cel amb música d’Albert
Guinovart i lletra de Xavier
Bru de Sala. També s’hi descobreix un Carlos Gramaje
compositor que canta Jo em
donaria a qui em volgués, de
J. M. Palau i Torres.

Carlos Gramaje i Queralt Albinyana
Carlos Gramaje va ser el Saïd
del Mar i cel tant de l’any 1987
com de la reposició del 2004
i també en algunes funcions
de la darrera reposició, l’any
2016. Va ser el cronista Sebastià Reynals a Flor de nit i va
tenir papers destacats a musicals com T’odio, amor meu,
Historietes, Els Pirates, Aloma,
Poe i Boscos endins. Els amants
dels musicals, i especialment
dels de Dagoll Dagom, de ben
segur coneixen l’actor Carlos
Gramaje, durant molts anys
vinculat a la companyia que
dirigeix Joan Lluís Bozzo. Ara,

s’enfronta a una mena de biografia teatral i musical. Un
repàs a vint anys de trajectòria
amb una companyia que ha
omplert de bons espectacles
les nits del Paral·lel.
Darrerament se’l va poder
veure a Gisela y el libro mágico i també se’l recorda per
algunes intervencions a TV3
com Oh, Espanya, Oh, Europa, Sagrada Família i El cor de
la ciutat.
Per arrodonir la comèdia,
comptarà amb Queralt Albinyana, l’esbojarrada fan que
vol participar al musical. A
aquesta actriu menorquina se
l’ha pogut veure en algunes sèries de televisió com Nit i dia,

La Riera, Majoria absoluta o
El cor de la ciutat i, a la nostra
ciutat, en muntatges com Alícia al país de les meravelles de
Marta Buchaca, l’obra de Ramon Llull Renard de Marc Rosich i Clara Peya, en diversos
muntatges de la companyia
Dei Furbi com La flauta màgica o Trilogia Mozart i també a
Gisela i el libro mágico. Ha treballat, a més, en altres musicals com Rent, Los miserables,
Hair, Vircus Cabaret Asoria
o Grease. I en muntatges de
Paco Mir, Carles Santos, Comediants i obres familiars del
Liceu. L’any 2015 va rebre el
premi Anita Memorial Anna
Lizaran per Lucrecia.

Òmnium Anoia organitza la presentació del llibre “Cipriano
Martos, vida i mort d’un militant antifranquista”
LLIBRES / LA VEU

C

ipriano Martos va
néixer en un poble
de la província de
Granada. Als anys seixanta
va emigrar a Catalunya i es
va establir primer a Sabadell. Posteriorment va viure
a Terrassa i a Reus. Va exercir diversos oficis, entre ells
el de paleta. Es va fer militant del PCE (marxista-leninista). L’agost de 1973 va
ser detingut per la Guàrdia
Civil per haver repartit propaganda, juntament amb
d’altres companys. Conduït

a la caserna de Reus, va morir
el dia 17 de setembre al cap
de vint dies de la seva detenció en circumstàncies encara
no aclarides. Durant aquests
vint dies va estar agonitzant
a l’Hospital de Sant Joan de
Reus, on va ingressar custodiat per la Guàrdia Civil amb
lesions gravíssimes a l’aparell
digestiu. En cap moment no
es va avisar la seva família. I
un cop mort, ni la seva mare
ni dos dels seus germans,
desplaçats des d’Andalusia,
no el van poder veure. Va ser
enterrat secretament en una
fossa de beneficència propi-

etat de l’Ajuntament de Reus
al cementiri d’aquesta ciutat.
Antonio Martos, germà de
Cipriano, va presentar l’any
2014 una querella per assassinat davant d’un jutjat argent
que duu diversos casos de
crims del franquisme.
Roger Mateos explica detalladament les circumstàncies
de la mort de Cipriano Martos al seu llibre Caso Cipriano Martos. Vida y muerte de
un militante antifranquista,
publicat aquest any per l’Editorial Anagrama. L’autor serà
a Igualada el dijous dia 29 de
novembre a les 8 del vespre al

Teatre de l’Aurora, on conversarà sobre la trajectòria
política i la mort de Cipriano Martos amb Toni Olivé.
L’acte, organitzat per Òmnium Cultural Anoia amb
la col·laboració del Teatre
de l’Aurora i de la llibreria
Llegim...?, forma part de
la campanya “Justícia pels
crims del franquisme” de la
mateixa entitat. Es dóna la
circumstància que la detenció de Martos es va produir
arran de la distribució de
propaganda a la sortida d’algunes fàbriques d’Igualada.
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Preestrenes i cares conegudes al Festival Zoom
És previst que Mercedes Milà, Candela Serrat i Queco Novell, entre d’altres, siguin a la gala de clausura
CINEMA / LA VEU

D

imarts va engegar la
16ª edició del Festival
Zoom internacional
de Ficció Televisiva & Formats
d’Igualada i Barcelona, que se
celebrarà fins diumenge 25 de
novembre a l’Ateneu Igualadí. El certamen preestrenarà
8 films dins la Secció Oficial,
que competiran pels premis de
Millor Pel·lícula, Millor Direcció, Millor Guió i Millor Interpretació.
Dimarts durant la gala d’inauguració es va fer el lliurament
al premi Zoom de formats de
TV a la millor conducció de
programa a Laura Rosel, que
finalment no va poder ser a al
nostra ciutat per motius professionals i també es va fer el
lliurament del Premi a l’Ètica Creativa a Miquel Segura,
d’UNESCO Igualada.
Des d’avui divendres podreu
gaudir, entre altres, de les següents propostes:
Estrena en exclusiva de Boca
Norte, la nova sèrie de Dani
de la Orden
Playz, la plataforma transmèdia de TVE, estrena en exclusiva en aquest Zoom Festival
2018 la sèrie Boca Norte; dirigida per Dani de la Orden i
Elena Trape, i protagonitzada
per Begoña Vargas, David Solans, Júlia Creus i Guillermo
Campra. Es farà l’estrena avui
divendres a les 9.30h, i a les
11h els membres de l’equip explicaran com es va fer la sèrie.
Marató de Virtual Hero
La sèrie d’animació Virtual
Hero està basada en una idea
original del popular Youtuber
Rubius. Es projectaran 6 capítols de la sèrie divendres 23 al
Teatre Municipal l’Ateneu.
La Coll@nada, que ha fet 15
anys, estrena el seu segon documental
La Secció Zoom KM.0, que vol
donar visibilitat a les produccions de la comarca de l’Anoia, el festival projecta aquest
documental 10+5 sobre els 25
anys de trajectòria de l’associació Juvenil La Coll@nada
d’Igualada amb motiu del seu
aniversari. Es podrà veure divendres 23 a les 20h.
Cançó per a tu, una TV Movie de TV3 ambientada en
l’última etapa del franquisme

Dimarts, durant l’acte inaugural del Festival Zoom. / FOTOS: JOAN GUASCH

Cançó per a tu està protagonitzada per Candela Serrat,
guardonada enguany amb el
Premi Auguri Sita Murt. Filla
del reconegut cantautor Joan
Manuel Serrat, Candela Serrat
interpreta la Laia, estudiant de
dret a la Barcelona de mitjans
dels seixanta, comença a sortir amb l’Ignasi, un activista
universitari compromès amb
la lluita clandestina contra el
franquisme. Un triangle que es
completa amb en David (Nao
Albet), un jove de bona família
i amic de l’Ignasi (Felix Herzog), a qui la Laia no suporta.
Tindrà lloc dissabte a les 16h al
Cinema Ateneu.
Si no t’hagués conegut, la sèrie de ciència-ficció de TV3
estrenarà en exclusiva el setè
capítol
Si no t’hagués conegut combina el drama i la història d’amor
entre els dos personatges principals amb l’exploració del gènere de la ciència-ficció, molt
poc habitual en les sèries de
producció pròpia de la televisió pública catalana. Es projectarà dissabte 24 a les 18h al
Teatre Municipal l’Ateneu.
Descobriu les entranyes del
programa Polònia
Trobada amb l’equip del programa de sàtira política dels
dijous a TV3, Polònia, guardonat amb el Premi Zoom
Formats a Millor Format
consolidat. En aquest acte es
comentarà el dia a dia del programa i es projectarà algun
dels seus esquetxos, amb sorpreses incloses. Dissabte 19h al
Teatre Municipal l’Ateneu.

Cares conegudes
Durant la setmana no només
hi haurà projeccions, sinó també molts convidats del món de
la ficció i els formats televisius
que vindran a veure les seves
estrenes al Festival Zoom. Entre molts d’altres, al certamen

d’enguany podreu trobar-hi:
Dimecres es va poder comptar
amb la presència de Sílvia Bel,
una de les actrius més destacades de l’escena catalana. Va
assistir la projecció del capítol
inèdit de la sèrie Com si fos
ahir i com a una de les ponents
en la conversa “La ficció en fe-

mení”.
També hi serà la Júlia Creus,
com a actriu de la sèrie d’estrena Boca Norte a la Zoom Class.
Creus és coneguda per haver
participat a la sèrie Merlí.
Ens visitarà Mercedes Milà,
premi d’Honor Zoom d’enguany, un reconeixement a la
llarga trajectòria professional
de Milà en el món de la televisió. Dissabte serà a Igualada
per poder rebre la distinció.
Hi serà també la Candela Serrat, actriu i filla del cantautor
Joan Manuel Serrat, que protagonitza la TV Movie de la Secció Oficial Cançó per a tu, dissabte a les 16h. A més, Serrat
serà guardonada amb el Premi
Auguri Sita Murt, a les futures
promeses de la interpretació.
L’humorista Queco Novell serà
un dels actors presents en l’acte ‘Les entranyes del Polònia’
de dissabte a les 19h. Novell es
transforma cada setmana en
Carles Puigdemont, Pasqual
Maragall, José Luis Rodríguez
Zapatero, Mariano Rajoy o
Felipe VI, entre d’altres personatges.

Miquel Segura, guardonat amb el
Premi 2018 a l’Ètica Creativa de la
Fundació Mallerich

D

imarts, durant la
gala inaugural del
Festival Zoom es va
fer entrega del sisè premi a
l’Ètica Creativa (A.V) Fundació Mallerich. El premiat
ha estat Miquel Segura, promotor del “Internacional
Center for A.V. Creativity
Association UNESCO –
Igualada – Barcelona”.
A propòsit del guardonat,
dels col·laboradors i del
Zoom Festival, en la seva
visita el setembre passat a
la capital de l’Anoia, l’ex Director General de la UNESCO entre el 1987 i el 1999 i
actual copresident del Grup
d’Alt Nivell per a l’Aliança
de Civilitzacions, el barceloní Frederic Mayor Zaragoza, va declarar que “a
Catalunya hi ha molta gent
compromesa amb els valors
de la UNESCO”. “Des d’una
petita ciutat com és el cas
d’Igualada, hi ha aquesta

gent que la situa al món en interrelació per a la conciliació
de les cultures”.
El guardó d’enguany ha estat
pensat i dissenyat per un altre col·laborador de la UNESCO, Gabriel Poch, creador i
llicenciat per la Universitat
de Barcelona en Belles Arts.
Així, a l’escenari del Teatre
Municipal l’Ateneu, Miquel
Segura va rebre un foto-gra-

vat digitalitzat sobre paper,
en estampació única numerada 1/1, signada i pensada
expressament per al premiat. L’obra, que porta per títol L’ombra del peix-volador.
L’ocell bussejador de profunditats. Com a temàtica principal, el creador assegura
que el gravat vol reflectir la
idea de “capgirar en positiu
la imaginació col·lectiva”.
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UNESCO Igualada presenta ‘Ballad
from Tibet’ a l’Ateneu Cinema
CINEMA / LA VEU

L

a Plataforma Audiovisual UNESCO presenta
en primícia la pel·lícula ‘Ballad fromTibet’ dirigida
pel director xinès Zhang Wei.
L’Associació promou i facilita la distribució de projectes
audiovisuals d’arreu del món
afins als valors que UNESCO
defensa i aquesta sorprenent
pel·lícula reuneix tots els requisits.
‘Ballad From Tibet’ és la història d’un grup de nens tibetans que s’embarquen en una
odissea per diferents raons.
Thumpten, amb la visió parcial d’un ull i l’altre ull completament disfuncional, vol
veure el món abans que la
seva vida es torni completament fosca. Droma, una preciosa noia teixidora, vol demostrar-li a la seva àvia que
és una mica més que una simple teixidora presentant-se
en un programa de televisió.
Sonam, un massatgista cec,
està fart del seu avorrit treball. Kalsang, el menor d’ells,
segueix als altres perquè sona
terriblement divertit. Amb
l’ajuda d’una família nòmada, una flota de motoristes i
un productor de televisió, el
grup es dirigeix a la metrò-

DANSA / LA VEU

L
polis de Shenzhen. La seva
meta és cantar en televisió
per aconseguir una gran audiència.
Zhang Wei, el director
Zhang Wei va néixer en
Hunan (Xina) i va estudiar Direcció a l’Acadèmia de
Cinema de Pequín i Cinema
a l’Acadèmia Nacional Xina
d’Art. Zhang Wei ha dirigit
cinc llargmetratges incloent ‘Beiijing Dream’ (2010)
i ‘ShadowPuppet Xou of one
Person’ (2011). ‘Ballad fromTibet’ és el seu cinquè llargmetratge, amb el qual ha guanyat el premi Best Children’s
Feature en el Xina International Children’s Film Festival el
novembre de 2017. El treball
de Zhang Wei és conegut per
representar les condicions en

les quals viuen els grups marginals de la societat xinesa
i pel realisme de les seves
pel·lícules. Les pel·lícules de
ZhangWei són reconeixibles
pel seu toc humà innat, llançant llum sobre temes ignorats per la societat a través de
la narració de les històries de
persones aparentment quotidianes buscant la reacció
del públic davant problemes
emergents però que solen
passar inadvertits a causa del
ràpid desenvolupament de la
Xina.
Dimarts 27 de novembre a les
20.00 h a l’Ateneu Cinema
A la projecció assistiran
membres de la distribuïdora
ESPLENDOR FILMS i estudiants xinesos de l’Institut
Confuci de Barcelona convidats per la organització.

La Galàxia Poètica va parlar de poesia
d’amor i eròtica
POESIA / LA VEU

L

a Galàxia Poètica del
passat 17 de novembre
a l’Espai Cívic Centre
d’Igualada va ser molt participativa, un plaer gaudir de la
presència tants artistes que estimem la poesia i l’art.
Gràcies Alexis Espinar, Noelia
Tomàs, Paola Maita, Jordi Pallerols, Anna Banchs, Mònica
Socías, Carme Freixe, Carmen
Anasagasti i Eusebi Viarnès...
per recitar i interpretar poesia
d’amor i eròtica amb humor i
amor.
Agraïments a tot el gran públic assistent, a l’Ajuntament
d’Igualada i a l’Espai Cívic
Centre per facilitar l’espai i
acollida.
La pròxima Galàxia Poètica
serà el dissabte 15 de desembre a les 18 h amb Poesia i

Una nit de dansa
i emocions amb
l’Agrupació Folklòrica

música de temàtica de “Nadal
i hivern” en solidaritat i com a
acte popular de recapte solidari per La Marató de TV3. Cal
inscriure’s i recordar que cada
poeta pot anar acompanyat/
da d’algun altre vessant artístic
amb un músic, pintura, dan-

sa… a la sala polivalent de l’Espai Cívic Centre d’Igualada.
Més informació i per inscriure’s per recitar poseu-se en
contacte per email a:
associacioculturalgalaxia@
gmail.com o bé per telfèfon:
636 919 373.

a setantena de balladors
que conformen l’Agrupació Folklòria Igualadina van col·laborar tots ells,
petits, mitjans i grans, amb el
seu granet de sorra per fer un
grandiós espectacle de dansa
catalana.
Gent de casa que van aconseguir omplir el Teatre Municipal de l’Ateneu d’un públic entregat i que va gaudir de valent
de la proposta de l’AFI.
Som ritme, som cultura, som
Agrupació Folklòrica Igualadina, aquesta frase a la portada del programa imprès es
completava amb “Un espectacle diferent”, i a fe si va ser
un espectacle diferent. L’escenari va ser un continu anar i
venir de balladors de totes les
edats; cada grup mostrava el
seu treball, després d’intensos dies d’assaig. Les danses
dels petits feien emocionar la
família; els mitjans van ballar
amb seguretat, desimboltura
i sense complexos, divertint
el públic! Les noies del grup
de juvenils van exhibir un seguit de danses on van poder
lluir tot el seu saber fer i van
demostrar que estan preparades per fer els següent pas cap
el cos de dansa; els Veterans
(amb majúscules) que van encetar el festival amb el Galop
del Ball de gitanes van arrencar els primers aplaudiments
del públic només començar, i
els integrants del Cos de dansa van mostrar la seva tècnica,
força i energia, fent lluir sobre
l’escenari cadascuna de les seves actuacions!

El primer plat fort de la nit
seria la dansa conjunta amb
què es tancava la primera part
i que portava per nom “El vol
de l’ocell”. En aquest dansa
s’anaven succeint els balladors
de totes les edats, entrellaçant
danses d’estils diversos per
acabar amb tothom dalt l’escenari ballant els darrers compassos de la música.
Abans d’abaixar el teló per donar pas a la segona part, vindria el torn dels parlaments a
càrrec dels màxims representants de l’Agrupació, així com
lliurament de detalls diversos
als monitors, monitores i directores.
La coreografia Tossa 1914
ocuparia els 40 minuts de la
segona part; va ser un espectacle total que va fer xalar de
valent el públic! En aquesta
coreografia els balladors van
donant vida a un seguit de personatges (pescadors, peixateres, banyistes, “famílies bien”,
gent del poble...) i l’acció se
situa al poble de Tossa de Mar
any 1914. El ritme trepidant
amb què s’anaven succeint les
diferents escenes feien que el
públic de l’Ateneu s’emocionés
in crescendo fins al final que
va esclatar en un llarg aplaudiment com a agraïment al gran
espectacle que acabaven de
presenciar i gaudir.
Destacar que qui no hagi pogut gaudir d’aquest espectacle,
sàpiga que l’Agrupació Folklòrica Igualadina està ja posant
fil a l’agulla per d’aquí a dos
anys poder celebrar el 80è
aniversari de l’entitat i oferir
un espectacle millor que el de
dissabte!
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El Museu de la Pell i el
Museu Molí Paperer de
proposen un taller per
aprendre a fer papell

La Biblioteca reflexiona amb els joves
sobre els conflictes armats, amb els
tallers Debat a Bat

TALLER / LA VEU

L

U

n full de paper es pot
fer de moltes maneres. I el Museu Molí
Paperer de Capellades n’ha
fet un de ben peculiar, afegint-hi pell. El proper diumenge, 25 de novembre a les
12h, representants d’aquest
museu ensenyaran com s’elabora aquest paper especial,
perquè tothom pugui embolicar un regal, escriure-hi la
carta als Reis o dibuixar-hi
allò que vulgui.
L’Anoia és una comarca amb
una llarga tradició industrial
i el paper i la pell són dos dels
principals productes fets a la
zona. Dos sectors industrials
encara vius i que han conviscut al territori, ferint avui
dos museus que difonen tota
aquesta tradició: el Museu
Molí Paperer de Capellades i
el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. En
el marc d’un projecte de col·
laboració que compta amb
el suport de la Diputació de

Barcelona, s’han proposat
crear un nou material que
uneixi aquests dos productes:
el papell, un paper on s’hi ha
barrejat petits encenalls de
pell.
Per mostrar com es fa, conviden a participar en un taller adreçat al públic familiar amb infants a partir de 6
anys, on es podrà elaborar el
propi full de papell. L’activitat
és gratuïta, amb l’aforament
limitat, i l’organitzen l’Ajuntament d’Igualada i el Museu
de la Pell, amb la col·laboració del Museu Molí Paperer
de Capellades i la Diputació
de Barcelona.

El Zoom, a l’AUGA

TALLER / LA VEU

a Biblioteca Central
d’Igualada ha tornat
a engegar el projecte
«DEBAT A BAT: llegir i llegir-se», adreçat a joves d’entre
12 a 16 anys per reflexionar,
a través del joc literari, sobre
temes d’actualitat. Les primeres trobades han tingut lloc
aquest mes de novembre i
s’allargaran fins al desembre,
i han comptat amb la participació d’estudiants de 1r a 4t
d’ESO de l’IES Joan Mercader, el Milà i Fontanals i l’IES
Montbui. El tema d’aquestes
sessions és el de la lluita, que
es treballa a partir dels àlbums
il·lustrats «L’enemic», de Davide Cali, i «Frank. La increïble
història d’una dictadura oblidada», de Ximo Abadía.
La dinàmica de les sessions,
que s’anomenen Bats, és molt
peculiar i està encaminada a
despertar la curiositat i esperit
crític dels participants. Així, a
partir de la lectura dramatitzada i compartida dels àlbums
els joves poden experimentar

la magnitud i conseqüències de les batalles, i també es
compta amb diversos objectes relacionats amb el tema,
amb els quals han de fer la
seva pròpia construcció efímera.
El primer semestre d’any uns
400 nois i noies de diversos
centres educatius anoiencs
van participar en les primeres
sessions d’aquesta iniciativa,
titulades «El que dius i no
dius», i «Allò que no es veu».
Eva Maria Sabaté i Daniel Rio
són els responsables d’aquest

projecte que està tenint molt
bona acollida entre els joves i
els professors.
El DEBAT A BAT és una
iniciativa que la Xarxa de
Biblioteques Municipals de
la Diputació impulsa entre
aquelles biblioteques més
compromeses amb el públic
juvenil. Aquesta activitat es
troba inclosa dins el programa AIRE del departament
d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada i es pot sol·
licitar des de qualsevol centre
educatiu de secundària.

Concert de tardor a Paper de Música
MÚSICA / LA VEU

Dissabte, la sala Paper de Música acollirà el Concert de
Tardor, que serà a càrrec de a
càrrec de Mercedes Gancedo,
soprano, Beatriz Miralles, piano, finalistes del Concurs Internacional Paper de Musica
de Capellades 2017, i Colette
Casas, actriu.

Al concert, que començarà a
les 7 de la tarda, es podran escoltar obres de Gabriel Fauré,
Claude Debussy, Robert Schumann, Franz Schubert, Richard Strauss entre altres.
Mercedes Gancedo és una soprano lírica de Buenos Aires,
que va venir a Europa a completar els seus estudis i que ha
estat guardonada en diversos

concursos a més de ser proclamada Millor Veu Jove femenina 2018 per l’Òpera Jove de
Catalunya.
Per la seva banda, Beatriz Miralles des de l’any 2015 forma
duo estable amb Mercedes i
han guanyat diversos premis.
Actualment treballen en nous
projectes al Palau de la Música
i a l’Auditori de Barcelona.

MÙSIQUES DE BUTXACA
CULTURA / LA VEU

C

om ja s’ha fet costum,
al Festival ZOOM el
precedeix una sessió conjunta del ZOOM amb
AUGA. Deu ser un encert si
ens atenem a la quantitat de
gent que va aplegar el Teatre
L’Ateneu. Un públic que va
gaudir de la radiodifusió del
segon capítol de “Tor, tretze
cases i tres morts”.
Després, Santi Faro, Cap de
Continguts de Catalunya Ràdio va explicar els nous formats

de ràdio dels que Catalunya
Ràdio n’és precursora. Utilització de podcast que permeten
escoltar les emissions passades
a qualsevol hora i qualsevol dia
i els nous aparells que acompleixen les ordres verbals dels
usuaris i sintonitzen el que es
vol sentir sense tocar l’aparell.
I ,en sortir, els comentaris entre encuriosits o incrèduls sobre aquest nou món radiofònic
que ja s’ha obert.
I el proper dilluns, Oriol Solà i
Prat parlara de L’Escola Nova
Unificada a l’Anoia.

Raquel Lúa 'Ruegos y demás'
Divendres
30 de novembre
a les 23h
Al Teatre Municipal l’Ateneu
La guanyadora d’una entrada doble és:
PAQUITA JORBA ROVIRA
Moltes felicitats!
www.musiquesdebutxaca.cat
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El concurs es va acabant

Disseny y compromís
social LGBTI a La Gaspar

TEATRE / C. MUNTANER

DISSENY / LA VEU

Concurs de teatre amateur Vila de Piera

D

emà dissabte penúltima representació del
42 concurs de teatre
a Piera , a càrrec del grup de
teatre Paranys de Sant Joan de
Vilatorrada
L’any 1998 una colla d’alumnes
de 2n de l’Aula de Teatre de
l’Ajuntament de Manresa decideixen un cop acabat el curs
continuar l’experiència teatral
a Sant Joan de Vilatorrada.
L’any 2001 el grup dirigit per
Jordi Canal estrenà El prometatge d’Ànton Txèkhov, i l’any
següent es presenta L’Ós, del
mateix autor. Es fan diverses
representacions de les dues
obres.
El 2004 el grup canvia de registre i presenta Draps Bruts,
d’Aleix Puiggalí. És en aquest
any 2004 que neix formalment
el Grup de teatre Paranys.
L’any 2005 es presenta Aquí no
paga ni Déu de Dario Fo.
Fruit d’una nova experiència
formativa, també dins l’Aula
de Teatre de l’Ajuntament de
Manresa, la companyia decideix realitzar un muntatge de
creació pròpia anomenat Amb
tot l’amor, i dirigit per Jordi
Figueras. Amb aquest muntatge, el grup va participar al
Concurs de Teatre Amateur
de Puigcerdà, a la Mostra Nacional de Teatre Amateur de
Pineda de Mar (2006), i se’n
varen fer algunes representacions més.

C
A finals de 2007 s’estrena La
inspectora Adler, dirigida per
Pep Maria Martínez. També
se’n fan diverses representacions i es participa novament a
la Mostra Nacional de Teatre
Amateur de Pineda de Mar
(2008).
El setembre de 2010 s’estrena No et vesteixis per sopar de
Marc Camoletti, muntatge del
qual el grup n’ha fet una quarantena de representacions arreu de Catalunya, i amb el qual
ha aconseguit varis premis en
diferents concursos. El maig
de 2014, la companyia presenta Amb els pixats al ventre, una
divertida comèdia d’embolics
de creació pròpia que s’ha portat per més de 30 escenaris de
Catalunya i el País Valencià, i
amb la que també s’han guanyat un reguitzell de premis.
Actualment, seguint la línia
de la comèdia La cançó de les
mentides de l’Alfonso Paso és el

darrer muntatge de la companyia, estrenada l’abril de 2017
ja porta més d’una vintena de
representacions fent-ho passar
d’allò més bé al públic.
Demà però representen l’obra
Amb els pixats al ventre
En Phil és un romàntic incorregible que pretén divorciar-se
de la seva dona per tal de poder-se casar amb la Julie, una
noia que ha conegut mentre
viatjava amb l’autobús número 49. Entre ells, el seu bon
amic George , una assistenta
despistada, un bomber i... un
sofà, la cosa s’embolica de tal
forma que difícilment tothom
podrà sortir-ne benparat. Tot
un reguitzell de confusions,
conspiracions i conxorxes fan
d’aquesta obra fresca i dinàmica que només vol fer-vos passar una estona agradable .
Aquesta obra té una durada de
95 min. aprox. i està dividida
en dos actes, sense mitja part.

om a segon any consecutiu,
l’alumnat
de 1r curs del Cicle
Formatiu de Grau Superior
de Gràfica Publicitària, participa en el projecte Talent
creatiu i empresa anomenat
Disseny compromís social
LGBTI. Aquest projecte el
proposen el Departament
d’Ensenyament en col·laboració amb el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, i consisteix en el disseny
d’un cartell per visibilitzar la
diversitat sexual i de gènere
i familiar a les escoles de secundària de Catalunya amb
un missatge integrador i positiu.
Per aquest motiu, el dilluns

5 de novembre vam rebre la
visita de l’Àlex Bixquert de
LGTB Terrassa i en David
Tello, president de Chrysallis,
Associació de famílies de menors transsexuals. Van realitzar una formació sobre la
construcció social del gènere
i la sexualitat i, van aportar el
valor de les seves experiències
personals, que ens van ajudar
a conèixer millor l’enorme
ventall que s’ubica dins les sigles LGBTI. Aqueta formació
va estar dirigida a tota l’escola, alumnat i professorat, perquè com a docents per una
banda, i com a futurs/res professionals per l’altra, tenim la
responsabilitat de conèixer i
integrar la diversitat al centre
i a la comunicació gràfica i
audiovisual.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Recordant Ernest Lluch

E

l passat dimecres, dia 21
d’aquest mes, va fer 18 anys
que, un comando d’ETA assassinà, amb dos trets al cap, Ernest
Lluch Martín, el qual consta com a
mort per ferida d’arma de foc. Nasqué, a Vilassar de Mar, el 21 de gener
de 1937. El dia 21 de novembre del
2000, morí, als 63 anys.
Fou economista i polític, militant del
PSC. Fou diputat i portaveu del seu
partit al Congreso de los Diputados.
També va ser ministre de Sanitat i
Consum, en el govern de Felipe González.
Retirat de la política activa, fou cate-

dràtic universitari i, després, passà a
ser nomenat Rector de la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo
(Santander).
Peró també es dedicà a promocionar
els Drets Humans i la pau, en el País
Basc, on es guanyà ser objectiu de la
banda terrorista, que acabà amb els
seus dies.
Havia estat diverses vegades a Igualada, participant en actes polítics i
culturals. En la fotografia (Arxiu de
la revista “Vida...”) es pot veure’l, a
la Mútua Igualadina, en acabar una
conferència, que hi pronuncià, a l’any
1995.
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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.

DE LA MODA AL
GRÀFIC. UN VIATGE
CAL·LIGRÀFIC

Dara Borrega
Els estudis de disseny de moda la
van portar a experimentar amb la

cal·ligrafia: en una de les seves creacions d’indumentària va descobrir la
seva passió
De l’1 al 30 de novembre a La Gaspar Sala d’exposicions

L’ART EN ELS
CEMENTIRIS:
POBLENOU I MONTJUÏC

Fotografies de Miquel Solà i Rossell
que mostren la bellesa dels grans
mausoleus que la burgesia catalana
va encarregar a principis de s. xx a
grans arquitectes.
Del 30 d’octubre al 23 de novembre
a la Sala d’exposicions de la Biblioteca Central.

SHADOWS & WOODS

Exposició d’obra gràfica tridimensional de Maria Pujol.
Del 20 d’octubre al 25 de novembre

a Artèria, espai d’arts.

premta de Gràfiques Vilanova

FARUK. (HISTÒRIES
DEL 28 DE DESEMBRE)

TERRITORI

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

CONCURS DE
FOTOGRAFIA DE
L’EUROPEAN BALLOON
FESTIVAL

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

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

PREMI CIUTAT
D’IGUALADA
PROCOPI LLUCIÀ

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

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

En un inoblidable espectacle-concert, Montserrat
Talló i Edmon Bosch van homenatjar Charlot,
bo i retornant-lo a l’escenari

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

C

inquanta-cinc minuts memorables van ser els que ens van regalar
la pianista Montserrat Talló i el violoncel·lista Edmon Bosch, tot
rescatant i retornant a la pantalla a qui va ser aquell gran del cinema
i de la música, a més d’autèntic humanista, Charles Chaplin; amb motiu de
la imminent celebració del 130è aniversari del seu naixement. Això és, a la
manera d’un sentit homenatge, i sota el format del que podria anomenar-se
un “concert visual”, a partir d’una acurada selecció de bona part de l’obra
d’aquell gran geni; un total de dotze peces van ser interpretades musicalment de la mà de la Montse i de l’Edmon. Una pautada escenificació, doncs,
acompanyada d’unes magnífiques imatges va permetre recrear allò que va
ser una pròdiga representació d’alguns fragments de pel·lícules tan inesborrables com: “El nen”, “Temps moderns”, “El gran dictador”, “El dentista”, “El
policia”, “L’aventurer”, “Vida de gos”, “El circ”, “Llums de ciutat”, etcètera;
així com del magnífic món del mateix Charlot.
Aquelles melodies i composicions originals d’aquell músic i cineasta, que
també han format part de les bandes sonores de les seves pel·lícules; a part
d’amenitzar una fantàstica vetllada van contribuir a ser una magnífica invitació no solament al record sinó també a la reflexió sobre els reclams
de la vida que tant van dignificar a Charles Chaplin. Definitivament, un
extraordinari regal per als sentits o, el que és el mateix, una fantàstica experiència sensorial; endemés d’anticipar-se a ser una porta oberta a moltes

més representacions.
Montserrat Talló és titulada superior de piano i també titulada superior de
Música de cambra, sota el mestratge de grans pianistes. Ha actuat en diverses
formacions de piano i amb diferents instruments, acompanyant agrupacions
corals i instrumentals, així com en col·laboracions puntuals en diferents orquestres.
Edmon Bosch és un violoncel·lista igualadí, format al Conservatori d’Igualada. Especialitzat en activitats enoturístiques que mesclen música i productes
de qualitat; compta amb un llarg itinerari d’actuacions en actes institucionals
i de concerts diversos en què ha demostrat una notable sensibilitat i versatilitat musicals.
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AGENDA
DIVENDRES 23
ZOOM IGUALADA
Igualada
16a edició del Festival Zoom, a Igualada i
Barcelona.
Una cita imperdible per a tots els amants
de la ficció per a televisió de Catalunya,
l’Estat Espanyol i d’arreu del món
Del 20 al 25 a l’Ateneu Cinema i al Teatre
Municipal l’Ateneu
CLUB DE LECTURA TERRITORI FANTÀSTIC
Igualada
Cicle «A la nit tinc por» Silber: el primer
llibre dels somnis, de Kerstin Gier
Club crossover per a persones majors de
14 anys, interessades en la literatura fantàstica i la ciència-ficció.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central
CONTES PER A ADULTS
Igualada
“Contes interruptus” amb Joan de Boer.
Una vetllada de contes humorístics, eròtics, fantàstics amb històries divertides,
sorprenents i inclassificables
Divendres a les 9 del vespre a la sala Les
Golfes del Teatre de l’Aurora.
TALLER I TEATRE
Piera
Taller ‘parlem sobre la violencia de gènere’
on es tractaran temes com el trencament
de mites, els rols de gènere o els tipus de
maltrament. Seguidament, representació
de l’obra de teatre “Amor tallada”.
Divendres a les 7 de la tarda al Teatre Foment.
MÚSICA
Piera
Concert a càrrec dels guanyadors del Vè
Curs-Concurs Antoni Besses. Entrada
lliure.
Divendres a les 8 del vespre a l’auditori
Ca la Mestra.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades
Presentació del llibre “La filla de la neu” de
Núria Esponellà.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca el Safareig.
CONFERÈNCIA
Capellades
Conferència i exposició “1896-2016. 120
anys de formacions musicals a Capellades”, amb Josep Loredo i Moner.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Teatre
la Lliga.

DISSABTE 24
BIBLIOLAB
Igualada
Taller de còmic autobiogràfic, a càrrec de
Sandra Uve. Taller de dues sessions adre-

çat a joves i adults aficionats al còmic i
amb inquietuds literàries. Pretén mostrar
i ensenyar a crear aquest tipus de còmic
com una eina expressiva i necessària per
poder escriure les nostres vivències i experiències..
Dissabte a partir de les 10 del matí a la
Biblioteca Central

Concert de Santa Cecília amb al Coral Noves Veus, la Coral de Binèfar i la Coral Levare de Sant Pere de Ribes
Dissabte a les 9 del vespre a la capella de
la Mare de Diví Pastor.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “Harmonicus, aprèn
a tocar l’harmònica”, de Sergi Raya i Blanca
Soler
Un mètode senzill i divertit basat en colors
i símbols perquè els infants a partir de 4
anys aprenguin a tocar l’harmònica
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblioteca Central

FESTIVAL EL MÉS PETIT DE TOTS
Igualada
“Hits. Concert per a nadons” De Mozart a
Pulp; d’Amy Winehouse a Bob Marley; de
Nirvana a Police o U2. Un hit és una cançó
que arriba a la teva vida per quedar-s’hi.
Un concert-descoberta dirigit pels Amics
de les Arts que entusiasmarà a petits i grans
Diumenge a les 12 del migdia i a 2/4 de 6
de la tarda al Teatre de l’Aurora.

FESTIVAL EL MÉS PETIT DE TOTS
Igualada
“Tres cames”. La prestigiosa companyia
danesa Aaben Dans aterra a Catalunya
amb un espectacle de dansa que posa al
centre les cames, aquell suport imprescindible que ens ajuda a mantenir l’equilibri
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda al Teatre
de l’Aurora.

TALLER FAMILIAR
Igualada
Fem PAPER PApell!
En aquest taller farem un paper molt especial amb mini-encenalls de pells i pasta de
paper, perquè després hi puguis embolicar
un regal, escriure-hi la carta als Reis o dibuixar-hi els teus somnis...
Diumenge a les 12 del migdia al Museu de
la Pell.

TALLER INFANTIL
Igualada
En el marc dels tallers i espectacles, Abacus
Cooperativa us convida al “Tranquils i
atents com una granota, mindfulness per
a nens i nenes”
Dissabte a les 11 del matí a la botiga
Abacus.
CONTES
Igualada
L’Anna Garcia explica contes per a nens i
nenes de 2 a 9 anys. Activitat gratuïta
Dissabte a les 6 de la tarda a El Silu, coffee garden (c. Irlanda, 2)
MÚSICA
Capellades
Concert de Tardor a càrrec de Mercedes
Gancedo, soprano, Beatriz Miralles, piano,
finalistes del Concurs Internacional Paper
de Musica de Capellades 2017, i Colette
Casas, actriu
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper
de Música.
MÚSICA
Vilafranca del Penedès
Concert amb The London Community
Gospel Choir - Viu l’essència del Gòspel.
Festival MUSiCVEU
Dissabte a les 9 del vespre a la basílica de
Santa Maria.
MÚSICA
Vilanova del Camí
Festival de play-back organitzat per la
Union Cultural Extremeña
Dissabte a les 5 de la tarda a la seu de l’entitat..
MÚSICA
Capellades

DIUMENGE 25

TEATRE
Igualada
“Al Sud del Paral·lel” amb Carlos Gramaje
El Carlos es prepara per a l’estrena dels
èxits amb Dagoll Dagom al Palau St. Jordi:
Mar i cel, Pirates, Flor de nit, T’odio amor
meu, Aloma... Les coses es compliquen
quan ha de treballar amb la Lu, una fan
esbojarrada.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
Masquefa
Cicle Masquefa sona bé. Concert a càrrec
de l’Orquestra Cambra Terrassa 48
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala Rogelio Rojo
MÚSICA
Capellades
Concert-vermut del 25N amb Balkan Paradise Orchestra.
Diumenge a la 1 del migdia al Teatre la
Lliga

DILLUNS 26
CONFERÈNCIA
Igualada
Oriol Solà i Prat. “L’escola unificada a
l’Anoia (1936)”. El model educatiu que va
donar un sentit revolucionari a la pedagogia proposava una escola “nova, única,
gratuïta, laica, amb coeducació i en llengua
catalana. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
CINEMA

Piera
Tres dies més de cine.. “La libreria”
Dilluns a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca.

DIMARTS 27
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Igualada
Trobada de persones amb un nivell mitjà d’anglès, que han llegit el mateix llibre
i que el comenten en aquesta llengua. En
aquesta ocasió “A Christmas Carol” by
Charles Dickens
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.
CINEMA
Igualada
Preestrena del film “BALLAD FROM TIBET” del director xinès ZHANG WEI´. La
pel·lícula està promocionada a Europa per
la Plataforma Audiovisual de la UNESCO
Dimarts a les 8 del vespre a l’Ateneu Cinema.
BIBLIOLAB
Capellades
Taller Bibliolab “El Calaix de l’artista”
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca
El Safareig.

DIMECRES 28
CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
Igualada
Amb motiu de l’Any Manuel de Pedrolo.
Club per practicar la lectura en la nostra
llengua i conèixer l’obra d’autors catalans.
En aquesta ocasió “Es vessa una sang fàcil”
de Manuel de Pedrol
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central
ASSAIG DE CUINA
Piera
Assaig de cuines. Reflexions, estudis i curiositats al voltant de la gastronomia
Raúl Gil farà un repàs per les diferents
cuines del món
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca

DIJOUS 29
TALLER
Igualada
eBiblio, el préstec de llibres electrònics
Les biblioteques de Catalunya ofereixen el
servei de préstec de llibres electrònics.
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca
Central.
LLIBRES
Piera
Unim contes i novel·les. En un format distès i proper i a imatge de les antigues trementinaires es presenten les novetats.
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca.
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Paròdia de Superman

Estrena • Superlópez
RAMON ROBERT /

C

om els més veterans lectors de
còmics ja saben, Superlópez és
una sèrie d’historietes protagonitzada pel personatge homònim,
creat a l’any 1973 pel dibuixant lleonès Jan, pseudònim de Juan López
Fernández. Creat inicialment per a
una monografia d’humor gràfic de
l’editorial Euredit, Superlópez va ser
l’últim èxit de la barcelonesa Editorial
Bruguera. De fet, la seva popularitat
només seria superada per Mortadelo i
Filemón. Nascut com una paròdia de
Superman, Superlópez va ser pensat
per desplegar diversos nivells de lectura i en alguns episodis per incloure una major càrrega social, així com
que estiguin representades en entorns
realistes, fruit del caràcter observador
i detallista del seu creador.
45 anys del seu naixement, ara el per-

sonatge ha fet la seva presentació en
pantalla, en una pel·lícula realitzada
pel cineasta Javier Ruiz Caldera. Pel
paper de Superlópez, trobem al popular Dani Rovina, mentre que hi tenen
papers secundaris Alexandra Jiménez, Julián López, Pedro Casablanca,
Gràcia Olayo i Maribel Verdú.
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 Juan López. O potser sí, perquè Juan no necessita més que el seu
croissant matinal per ser feliç ... No
obstant això, alguna cosa està a punt
de canviar. Ja no és moment de passar
inadvertit. Tot i que amb això pugui

cridar l’atenció del malvat Skorba i de
la seva sibil·lina filla, Àgata i posar en

perill la supervivència del seu planeta
d’origen.

Orient i Occident

Corrupció a València

A Tous • El viaje de Nisha

Estrena • El desentierro

RAMON ROBERT /

RAMON ROBERT /

E

s projecta el seu segon llargmetratge d’Iram Haq, de nacionalitat noruega i alhora
pakistanesa. La pel·lícula, El viaje de
Nisha, centra el seu argument en el
personatge de Nisha, una noia de 16
anys, la qual viu a Noruega una doble
vida. A casa és la perfecta filla d’una
família pakistanesa, però quan surt
amb els seus amics es converteix en
una noia més occidental. Quan el seu
pare la troba amb el seu xicot al llit,

els seus dos mons xoquen. Per alliçonar-la, els pares decideixen enviar-la
a Pakistan.
En una entrevista, Iram Haq ha declarat que la pel·lícula es autobiogràfica, que havia volgut portar a la pantalla el traumàtic segrest al qual la va
sotmetre la seva família quan tenia
14 anys, amb la intenció que no oblidés les seves arrels culturals. Amb
cruesa i honestedat, la pel·lícula relata una punyent experiència vital i explora els problemes d’un personatge
atrapat entre dues distintes cultures.

D

arrerament, ens arriben algunes interessants propostes
de cinema negre i de thriller
policíac espanyol. Aquest mateix cap
de setmana s’estrena El desentierro,
film adscrit al gènere. Escrita i realitzada pel jove cineasta valencià Nacho Ruipérez (a l’any 2014 va rodar a
Pamplona la seva primera pel·lícula
llarga, la notable Blue Lips), aquesta
pel·lícula relata en clau d’intriga un
cas de criminalitat i corrupció. Hi
tenen paper important els actors Leonardo Sbaraglia, Michel Noher, Jan
Cornet, Francesc Garrido, Jelena Jo-

vanoa i Ana Torrent,
Nacho Ruipérez: “Volíem fer una pel·
lícula sobre la corrupció política perquè malauradament és una cosa que
hem hagut de patir especialment a
València, però també volem parlar de
com aquesta corrupció es propaga a
altres àmbits. Volem parlar de la corrupció del cos i de la corrupció de la
família i en darrer terme, a la corrupció de l’ànima. No és una pel·lícula
acusatòria o de denúncia, el que volem explicar és com aquesta corrupció acaba afectant a tota una vida”
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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.
EL VAJE DE NISHA
Noruega – Alemanya – Suècia. Dramàtica. D’ Iram Haq.
Amb Maria Mozhdah, Adil Hussain, Ekavali Khanna, Rohit Saraf. .
Nisha, una noia de 16 anys, viu a Noruega una doble vida. A
casa és la perfecta filla pakistanesa, però quan surt amb els
seus amics es converteix en una noia més occidental. Quan
el seu pare la enxampa amb el seu xicot al llit, els seus dos
mons xoquen. Per donar-li una lliçó, els seus pares decideixen enviar-la a Pakistan, on haurà de adaptar-se a aquella
cultura..
EL DESENTIERRO
Espanya. Thriller. De Nacho Ruipérez. Amb Leonardo Sbaraglia, Michel Noher, Jan Cornet.
La sobtada aparició d’una dona albanesa en un poble de Llevant fa que Jordi, acabat d’arribar de l’Argentina per assistir
a l’enterrament d’un important polític, decideixi investigar
el passat del seu pare Pau, desaparegut fa 20 anys i al qual
tothom donava ja per mort. Compta amb l’ajuda del seu cosí
germà Diego, fill del polític valencià mort i ara convertit en
un escriptor semi retirat.
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.
BOHEMIAN RHAPSODY
Estats Units. Drama biogràfic. De Bryan Singer. Amb
Rami Malek, Joseph Mazzello, Ben Hardy.
La pel.lícula narra el meteòric ascens a l’olimp de la música
del grup musical angles Queen a través de les seves icòniques cançons i el seu carismàtic líder, Freddy Mercury, mort
per malaltia quan el grup es trobava al cim de la popularitat
mundial. .

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
(Dimecres dia de l’espectador)
BOHEMIAN RHAPSODY
Dll: 16:45/19:30
Dc: 18:00/20:45
Dj: 18:00
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/ SUPERLOPEZ
Dv Dll a Dj: 18:00/20:15/22:25
Ds: 15:45/18:00/20:15/22:25
Dg: 12:00/15:45/18:00/20:15/22:25
2/ ANIMALES FANTASTICOS
Dv i Dc: 17:05/19:45/22:30
Ds i Dg: 16:45/19:30/22:15
Dll i Dj: 19:45/22:30
Dm: 17:05/22:30
2/ ANIMALES FANTASTICOS (CAT)
Dg: 12:15
2/ ANIMALES FANTASTICOS (VOSE)
Dm: 19:45
2/ ANIMALES FANTASTICOS (3D)
Dll i Dj: 17:05
3/ EL CASCANUECES Y LOS CUATRO
REINOS
Dv Dll Dc Dj: 17:30
3/ MILLENNIUM
Dv Dll Dc i Dj: 19:35/21:50
Ds i Dg: 20:10/22:30
Dm: 19:35
3/ EL CASCANUECES Y LOS CUATRO
REINOS (VOSE)
Dm: 17:30
3/ MILLENNIUM (VOSE)
Dm: 21:50
4/ SUPERLOPEZ
Dv Ds Dll a Dj: 17:10/19:15/21:30
Dg: 13:00/15:05/17:10/19:15/21:30

Casal
St. Martí de Tous
COLD WAR
Dg: 18:00
EL VIAJE DE NISHA
Dg: 19:35

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA AUDITORI

MILLENNIUM: THE GIRL IN THE SPIDER’S WEB
Estats Units. Thriller. De Fede Álvarez. Amb Clara Foy,
Sverrir Gudnason, Vicky Kriepsr.
La jove hacker Lisbeth Salander i el periodista Mikael
Blomkvist es troben atrapats en una xarxa d’espies, ciberdelinqüents i funcionaris corruptes del govern. Adaptació de
la novel·la “El que no et mata et fa més fort” de David Lagercrantz, una continuació literària de la saga ‘Millennium’
creada originalment per Stieg Larsson..

SUPERLOPEZ
Dv: 18:30
Ds:16:30/21:00
Dg:16:30/18:30
BOHEMIAN RHAPSODY
Dv: 20:30
Ds:18:30
Dg:20:30

EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS
Estats Units. Fantasia. De Lasse Hallström i Joe Johnston.
Amb Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman.
Tot el que Clara vol és una clau que obre una caixa que conté
un regal molt valuós de la seva mare morta. A la festa anual dels Drosselmeyer troba una pista que el porta a la clau,
però aquesta desapareix en un món paral·lel. Allà, en aquell
món, Clara viurà increïbles aventures

SALA PETITA
EL DESENTIERRO
Dv: 18:30
Ds: 16:40/20:45
Dg.: 16:40/18:45
SUPERLOPEZ
Dv: 20:30
Ds: 18:45
Dg.: 20:45

5/ ANIMALES FANTASTICOS
Dv Dll a Dj: 18:30/21:15
Ds: 15:40/18:30/21:15
Dg: 13:10/15:40/18:30/21:15
6/ BOHEMIAN RHAPSODY
Dv Ds Dll Dc Dj: 17:00/19:40/22:20
Dg: 12:35/17:00/19:40/22:20
Dm: 17:00/22:20
6/ BOHEMIAN RHAPSODY (VOSE)
Dm: 19.40
7/ PESADILLAS 2
Dv Ds Dll a Dj: 18:10
Dg: 12:05/14:00/18:15
7/ OVERLORD
Ds i Dg: 20:30
Dv Dc Dj: 20:00
7/ OVERLORD (VOSE)
Dm: 20:00
7/ VENOM
Dv: 22:10
Ds i Dg: 22:50
7/ LA CASA DEL RELOJ EN LA PARED
Ds i Dg: 16:05
7/ HA NACIDO UNA ESTRELLA
Dll Dc i Dj: 22:10
7/ HA NACIDO UNA ESTRELLA (VOSE)
Dm: 22:10
8/ MALOS TIEMPOS EN EL ROYALE
Dv a Dg Dll Dc Dj: 20:05
8/ MALOS TIEMPOS EN EL ROYALE
(VOSE)
Dm: 20:05
8/ SMALLFOOT
Dv i Ds: 18:05
Dg: 12:20/14:20/16:20/18:10
8/ LA NOCHE DE HALLOWEEN
Dv a Dj: 22:45
8/ INFILTRADO EN EL KKKLAN
Dll a Dj: 17:15
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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

PASSATEMPS |
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PASSATEMPS
Mots encreuats per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Hi són presents per culpa de les circumstàncies, com tants i tants / 2.
Agafi fort, que va cap a la Trasmediterrània. Guarneixi la marquesa, i l’anglès que disfruti
/ 3. Nou buida. Estranys binomis, al capdavant de la ràdio catalana. Al cor d’en Lluc / 4.
Marxem, que som de mena reculosa. Aconseguit, això sí, contra sentit / 5. Si es tracta de
pirita, abundosa. A l’ànima dels pendons / 6. Introdueix localitzacions. Abundosa, també,
però de família / 7. Automòbil que al besavi li anava com una seda. Un altre, ara Opel i en
forma de llança / 8. Per donar els millors fruits ha de deixar d’estar latent. Intransigent amb
la llum / 9. Josep Maria en família. Si les tites el segueixen no és bon professor. Intranet /
10. No tenies el monjo però l’hàbit sí. Corbar el malmès cos de la Carrà / 11. Col isolada.
Contracció d’importància vital. Poca broma / 12. Seient reservat a estafadors professionals. Obrer de quiròfan / 13. Si preferim el pretèrit?: passem en silenci. Tot de flors i… paf!
VERTICALS: 1. Els seients més buscats als vernissatges. Calmant ideal per a en Juli i en
Josep / 2. Al cor del tifó. Les preferides me les llegiràs als ulls. Abracen el senyor / 3. Sol
anar d’Oxford a Cambridge sense tocar terra. Macades de mala manera per un de Damasc
/ 4. Per uns assassí, per altres un simple conductor. Faixa de fil de color diferent, com si
fos la Gran Via / 5. Urna encara no del tot plena. Com fonemes i lexemes però parlant de
tons. En estéreo en estéreo / 6. Miòmer passat per l’oncle Tom. Escrivia i menjava tant que
no deixava veure els tenors / 7. Dòlar excarcerat. Demarcacions d’embotits santificats. La
religió del poble fumador / 8. Reixats malmesos pels boscos de teixos. En Malet hi feia el
pi, en un llit així / 9. Peça que en fermar el jou causa força ansietat. Succeir, esdevenir-se /
10. A l’ànima dels monjos. Mal pas freqüent al cigarret artesanal. Cap sense ídem / 11. Ha
de ser-ho una espasa com déu mana. Bolet de mala rima / 12. Un altre bolet, però aquest
té aspecte de cigró. Tenaç, ferm, abrandat.

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

Patisserie

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:

Patisserie
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RESTAURANTS

XIPS D’ALBERGÍNIA
AMB MEL
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

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

Ingredients
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

(per a 4 persones)

1 albergínia
4 cullerades de farina
mel
oli i sal

publicitat@veuanoia.cat

--

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

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

Elaboració
Per fer aquest plat necessitem una bona albergínia,
que sigui ben fresca. L’albergínia quan és fresca te
una pell brillant i tibant i
es nota ben ferma al tacte,
no és gens tova. Un cop localitzada aquesta bona albergínia la rentem bé perquè no la pelarem, la farem
amb pell i tot.
Un cop l’albergínia rentada
i seca la tallem a làmines
molt, molt primes. Si teniu
una mandolina us anirà
molt bé. Si ho feu amb un
ganivet feu-ho amb molta
paciència.
Posem la farina en un plat i
allà hi passem els talls d’albergínia d’un costat i de
l’altre. Espolsem l’excés de
farina, només hi deixarem
la que s’hi enganxi.
Posem una fregidora o una
cassola petita i fonda amb
oli abundant i deixem que
l’oli s’escalfi. L’oli agafa una
forta temperatura, veureu
que es mou l’oli, aleshores
hi poseu les làmines d’albergínia de 4 en 4, no en

poseu moltes de cop o l’oli
es refreda i aleshores no
quedarà cruixent.
Quan traieu les làmines les
poseu damunt d’un paper
absorbent per treure l’excés
d’oli.
Amanim les albergínies
amb una mica de sal i suqueu una cullera dins la
mel i quan la mel faci un fil
ben prim la passeu per sobre de l’albergínia de forma
que hi quedin uns fils per
sobre. No n’hi hem de posar massa.

ESQUELES |
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L’Ajuntament d’Igualada expressa el
seu condol per la mort de l’exregidor
Josep Ramon i Gumà

D

imecres, 21 de novembre de 2018,
ha mort als 94 anys
d’edat l’exregidor Josep Ramon i Gumà, responsable
de les àrees municipals de
Festes i Joventut entre 1983 i
1987 i de Festes i Parcs i Jardins entre 1987 i 1991.
En aquests anys va destacar
pel seu atreviment i convicció a l’hora de crear noves iniciatives, moltes de les
quals encara es mantenen
ben vives avui, tres dècades

més tard. Va contribuir a
impulsar, entre altres, el Saló
de la Infància, l’Esportiueig,
l’arribada de la Flama del
Canigó, les festes als barris
o les ballades de sardanes.
Va contribuir també a conservar i incrementar els elements de la imatgeria festiva
d’Igualada i, de manera molt
especial, va impulsar elements com el Ball de les Cinc
Places, decisius a l’hora d’establir l’actual model de Festa
Major i d’obrir-la a la ciutat.

Marc Castells, alcalde d’Igualada, ha lamentat avui “la
pèrdua d’un dels regidors
més estimats i que més petjada ha deixat a la nostra
ciutat, un revulsiu en camps
com la cultura, les tradicions i la infància” i ha apuntat que “avui és un dia trist
però serem dignes hereus
del llegat històric que ens ha
deixat”.
La corporació municipal vol
expressar el seu condol a la
seva família i amics.
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En record de

Joan Vallès Ubach
Que ens va deixar el 17 de novembre del 2018 a
l'edat de 80 anys.
Que sàpigues que ens emportem el millor de
tu. Ens has deixat una empremta inoblidable.
La teva esposa, fills i nets.
Igualada, novembre de 2018

En record de

Josep Ramon Gumà

Josep Ramon i Gumà

Morí cristianament el passat dimarts
dia 20 de novembre a l'edat de 94 anys.

Regidor de Festes i Joventut
(1983-1987)
Regidor de Festes i Parcs i Jardins
(1987-1991)

A.C.S.
Els seus estimats: esposa, filles, gendre, nets
i família tota, volen agrair les mostres de
condol rebudes en l'acte de comiat que tingué
lloc ahir dijous dia 22 de novembre a la Basílica de Santa Maria.

L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal
expressen el seu dol

Funerària Anoia, S.L.

Igualada, novembre de 2018

SANTORAL
Novembre

23: Climent I, papa; Columbà; Lucrècia
24: Andreu Dung-Lac; Crisògon; Fermina; Flora i Maria
25: Caterina; Erasme; Gonçal.
26: Silvestre; Lleonard de Porto Maurizio; Joan Berchmans
27: Mare de Déu de la Medalla Miraculosa; Basileu.
28: Ruf; Mansuet; Jaume de Màrchia; Caterina Labouré,
29: Sadurní; Demetri; Il.luminada

16è Aniversari

Isabel Romeu i Solé
Que morí el dia 14 de novembre del 2002.
Es prega una oració per la seva ànima

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL
Igualada, novembre de 2018

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

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

www.yelmocines.es

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

www.museudeltraginer.com

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.

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

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

93 131 35 58

www.ingravita.cat

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

SORTEIG
DE 2 ENTRADES

www.igualadahc.com

93 804 42 57

SORTEIG DE

www.musiquesdebutxaca.cat

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

2

ENTRADES

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
Signatura
amicsdelamusica@gmail.com

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i
omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!
Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Entrades Hoquei

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Bicicleta

Entrades Teatre Aurora

Val de xapa i pintura

Escalada

Entrades Cine Ateneu

Entrades Música de Butxaca

TOTS ELS SORTEJOS

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 29/11/2018. 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.

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

CLÍNICA DENTAL ANOIA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 23: CASAS V.

Soledat, 119

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments

De dilluns a divendres
de 9h a 14h i de 15h a 20h
Dissabtes 24:
de 9h a 14h
DISSABTE

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

Rbla. Sant
Isidre 11 26
A. Mestre
Montaner,
Igualada
www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

PILAR

DIUMENGE 25: SECANELL

Òdena, 84
(9:00-22:00)

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

ORTOPÈDIA CASES

ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

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

22:00-9:00H

DILLUNS 26:

PAGÈS

Pau Muntadas, 58
DIMARTS 27:

LA CREU

P. de la Creu, 7
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 28: MR

SINGLA

Pujadas, 47
DIJOUS 29: JUVÉ

Av. Montserrat, 27

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Divendres, 23 de novembre de 2018
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TRESCAR I RIURE” / col.lectiu excursionista

“Trescar i Riure”, som un petit col·lectiu de persones provinents de diferents camps d’activitat, amb una
idea compartida sobre l’amor i respecte a la natura i al país, actitud positiva, esperit muntanyenc i un
denominador comú: jubilats amb ganes de gresca.

P

er què el nom de “Trescar i Riure”?

“Trescar” manifesta la decisió de mantenir-nos actius fins
on sigui possible en una pràctica esportiva, en aquest cas el
caminar. I “Riure” posa al descobert la facilitat de, com diu la frase
popular, “fotre’ns del mort i del que el vetlla”, fins i tot de nosaltres mateixos. Però allò que verament reflecteix la nostra manera
d’entendre el “negoci” és el lema que segueix al nom i que poca
gent coneix fora del grup: “el desig de conèixer, la voluntat de fer”
que ve a dir “ens esforçarem a l’hora de marcar-nos objectius i no
pararem fins a assolir-los”.
Quan i com va començar la colla? Quants vàreu ser inicialment
i quants sou?
L’embrió d’aquest col·lectiu el vàrem plantar 5 personatges, tots
corredors (molt amateurs) de llarga distància que, entre suors
i esbufecs, havíem teixit una sòlida amistat. Va ser quan les circumstàncies ens van condicionar a deixar el córrer que vam pensar en les caminades com a alternativa per mantenir viva la nostra
relació i continuar actius esportivament parlant, sense ni tan sols
imaginar-nos en aquell moment que, de fet, no només caminaríem sinó que acabaríem convertint aquest fet en un projecte. Estem parlant del 1995 – 96. Dels 5 inicials passàrem a 7 el 2010,
moment d’arrencada oficial de “Trescar i Riure” i quan comencem
a pensar seriosament en Projecte. A dia d’avui, som 11. Pel camí
se’ns han quedat 2 companys prematurament empesos vida enllà
i altres 2 per raons d’edat o personals. Vull mencionar aquí per
valorar adequadament la seva voluntat al Joan Castells (el “doctor”), que va mantenir sense limitacions l’activitat caminaire fins a
complir els 85 anys. Un exemple de continuïtat per a tots!.
Amb quina freqüència aneu fent trobades?
Sortim un dijous cada dues setmanes. Ho fem per no interferir
en el programa de caminades de la UECANOIA, entitat a la qual
estem majoritàriament vinculats i que segueix la mateixa rutina
però en les setmanes alternatives. D’aquesta manera no ens perjudiquem els uns als altres.
Per què un dijous i no el cap de setmana?
Vàrem optar pels dijous no festius pel fet que no és dia de mercat
(és broma) i queda a mitja setmana. Sortir en dies feiners és una
prerrogativa de jubilats. Ens agraden el silenci i i la tranquil·litat i
els caps de setmana hi ha massa gent per arreu.

És un grup obert a tothom?
No som exclusivistes i de fet hem participat en caminades conjuntes amb altres colles i entitats, però volem preservar la identitat de
grup i pensem que això passa per un criteri de no creixement. Dit
d’altra manera, no tenim ni vocació ni ànsies de “Club” i no tindria
sentit entrar en confrontació d’interessos amb ningú. A Igualada
i comarca tenim entitats prou importants que cobreixen aquesta
funció amb tots els mereixements.
Tots teniu més o menys la mateixa edat?
Depèn de com ens ho mirem. Tots som jubilats però, és clar, hi
ha qui encara té propers els 65 i d’altres que depassem llargament
els 75. Diguem que les edats no queden molt allunyades. De totes
maneres, allò que realment compta és l’esperit. I d’això no n’estem
pas mancats.
Amb quin criteri feu les rutes? Quina durada tenen? Més o
menys la mateixa?
La preparació de les caminades és una feina larvada però intensa. Pensa que en els 9 anys de vida “oficial” del grup hem visitat,
amb més o menys assiduïtat, 31 de les 41 comarques catalanes i
mai hem repetit cap itinerari. La durada és sempre la que acaba
sortint. En tenim de 3 hores i altres de 8 i 9. Aquest és un concepte que mai ens havia preocupat, però darrerament procurem
centrar-nos entres les 3 hores i mitja i 4, que ens toca començar a
mesurar forces.
Com aneu fins a lloc? Contracteu una furgoneta? Cada u hi va
amb el seu propi cotxe?
Ens desplacem sempre amb cotxes particulars amb la màxima
ocupació possible per minimitzar l’impacte ambiental, i apliquem
la llei de la compensació, qui posa cotxe no paga dinar.
Feu un anuari de les rutes que heu fet tot l’any. Quan temps us
porta a fer-lo? Qui s’encarrega de maquetar-lo i editar-lo?
Cert. És el què nosaltres anomenem “el llibre” , que és el que va donar nom al grup. Es tracta d’un muntatge amb informació sobre
l’itinerari, participants, dades tècniques, textos i fotos. La maquetació i edició les faig jo (algú o altre ho ha de fer!). El temps que
porta fer-ho?. Ni t’ho dic. Molt. El més complicat són els textos
perquè requereixen consultes a tots els mitjans disponibles per tal
de trobar dades sobre fets històrics, que generalment tergiverso

El Grup “Tescar i Riure” al complet, a la fageda del Gresolet (Saldes – Berguedà)

explicant-los de manera “políticament incorrecta” i segons el meu
criteri burleta de com podien haver anat les coses en realitat, o
buscant llegendes... La qüestió és fugir del que seria una freda guia
de muntanya.
Quantes unitats feu?
Ara podria presumir que abans d’editar-lo tenim tots els exemplars venuts. Seria cert, però si dic que només se n’edita un exemplar per cada membre del grup ja es veu que no parlem de cap
“best-seller”.
Tinc entès que hi ha hagut gent que us ha demanat el llibre per
a poder seguir les vostres rutes. Teniu previst fer-ho extensible
a consells comarcals, grups d’excursionistes... ?
Sí, efectivament en algunes ocasions, no massa, persones que
l’han tingut a les mans i suposo que l’han llegit i tot, ens l’han
demanat però mai ho he acceptat perquè estan concebuts en uns
termes molt intimistes, difícilment interpretables per gent externa al grup. Per altra part, tothom qui em coneix sap que em pot
demanar tanta informació com calgui. De fet, l’intercanvi d’informacions, sobretot tracks per a GPS és un acte molt quotidià entre
caminaires.
Si haguéssiu de donar un consell a la gent que no fa esport o fa
una vida sedentària, quin seria?
Com a comentari, parar és retrocedir. Com a consell, activeu-vos.
No cal que practiqueu cap esport molt especialitzat. El caminar és
l’exercici que tenim més a mà i no requereix habilitats especials.
No cal emular en Kilian Jornet. Cadascú a la mida de les seves
possibilitats. Quan ens pregunten l’edat contestem en funció dels
anys viscuts, però no us enganyeu, l’edat que tenim és el temps que
ens queda per viure. I el temps s’ha d’aprofitar.
Pia Prat Jorba @PiaPrat

Alguns donen per políticament enterrat l’Alcalde Montbui, després de la notícia publicada al diari El País sobre el judici que se li farà per
presumptes irregularitats en el FCCD. Però l’afectat ha dit que no deixarà la batalla municipal per aquest motiu, que veu de caire polític.
En el passat ja va tenir una condemna i en les eleccions següents va guanyar amb una majoria absoluta. I ara diu que seguirà defensant la
seva honorabilitat peti el que peti. Hi ha qui pensa que els temps han canviat. Diuen que, si en lloc de ser socialista fos independentista, ja
l’haurien crucificat abans del judici. Creuen alguns que no ho tindrà gens fàcil a causa de que Ciutadans s’han crescut, que tenen opcions
d’assolir l’alcaldia i sembla estan disposats a fer servir tot el que calgui per aconseguir-la. Ara oficialment pregonen el seu respecte per la
justícia, però en privat comenten “el malbaratament econòmic” com si no hi hagués presumpció d’innocència. I els altres partits estan a
l’expectativa del que passi als tribunals. De moment tothom segueix fent-li fa bona cara, perquè en Teo ha demostrat ser sempre un rival
dur de batre i amb bona memòria.

